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Abstrakt
Elisabeth Jakobsen och Linnea Renström (2010) De yngre barnens fria Bildskapande – En 
kvalitativ studie om hur förskollärare tänker kring och utformar verksamheten för de yngre 
barnen. Examensarbete. Institutionen för pedagogik och lärande, Luleå Tekniska Universitet. 

Denna kvalitativa studie genomsyras av ett sociokulturellt perspektiv. Studiens syfte var att 
beskriva och få en fördjupad förståelse för hur förskollärare tänker kring och utformar 
verksamheten för att de yngre barnen ska utveckla sin förmåga inom det fria bildskapandet. 
För att ta reda på det använde vi oss av kvalitativa intervjuer med fem förskollärare inom 
olika rektorsområden i Norrbotten. Studiens resultat visar att bildskapande är väldigt 
betydelsefullt för de yngre barnens lärande och utveckling. I resultatet framkom det också att 
förskollärarna ser att de yngre barnens bildskapande är viktigt men att det får en relativt liten 
plats i förskolans vardag. Mer tid och prioritet är önskvärt bland.

Nyckelord; Pedagogik, Förskola, Lärande, Kreativitet, Bild och formskapande.



Förord
Först och främst vill vi tacka de förskollärare som ställt upp i vår undersökning. Utan Er hade 
det här arbetet inte varit genomförbart. Vi tackar våra lärare inom utbildningen som inspirerat 
oss inom de estetiska ämnena. Vi vill också tacka vår handledare Marie-Louise Annerblom 
för att hon har ställt upp för oss och handlett oss när det behövts. Ett stort tack också till 
Birgitta Jacobsen och Lena Rinalder för Er ovärderliga hjälp som medbedömare. Vi riktar 
också ett tack till våra opponenter som gett värdefulla tankar. Vi vill även tacka Jimmy, Lars 
och Erik som funnits där för oss genom hela studietiden och särskilt under genomförandet av 
examensarbetet. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för gott samarbete. Det har blivit 
mycket hårt arbete och många koppar te framför datorerna. 

                  Elisabeth Jakobsen             Linnea Renström
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1 Inledning
Vi läser till lärare mot förskola och förskoleklass. Vi väljer att skriva om ett estetiskt ämne 
som bildskapande i förskolan, eftersom bildskapandet ligger oss varmt om hjärtat och har 
varit en viktig del av vår uppväxt. Vid ett besök på en Waldorfskola under vår gymnasietid 
fick vi upp ögonen för hur en inspirerande bildskapande miljö kan utformas. Vi har upplevt 
att Waldorfpedagogiken är starkt influerad av estetiska ämnen och detta framkom tydligt 
under besöket. Vi fick en stark längtan efter att själva få vistas i en mer berikad estetisk 
verksamhet. Det som har inspirerat oss till detta arbete är utbildningens bildlektioner, bland 
annat specialiseringen i ”Kultur, estetik och lärande”. Genom utbildningen har vi fått en 
förståelse för hur utvecklande det är att använda sig av olika metoder, material och verktyg 
inom bildskapande samt hur viktigt det är för barn att mötas av ett öppet förhållningssätt, där 
förskollärare och barn varken använder sig av begreppet fint eller fult. Många gånger har vi 
hört förskollärare uttalat sig om vikten av bildskapande i både förskola och skola. Lovord om 
att barnen ska få skapa fritt och använda sin fantasi används flitigt. Men hur praktiseras detta? 
Vi har upplevt att det i förskolor finns ett allt för litet utbud av olika metoder och material i 
det fria bildskapandet. Detta har gjort oss nyfikna på dagens verksamma pedagogers 
förhållningssätt kring det fria bildskapandet i förskolan. Tankar har väckts hos oss båda om 
hur pedagogerna ser på detta och hur de förhåller sig till det. Studien riktar sig mot de yngre 
barnen i förskolan. Med det menar vi barn i åldern ett till tre år. 

Vem har inte sett alla små barnteckningar som hänger och dinglar på uppspända snören på 
många förskolor. Ett hus hukar sig på en markremsa under en blå himmel – allt målat med 
färgkritor. Uppe i bildens högra hörn hänger en skrattande sol och bredvid huset står ett 
barn. Det finns tusentals sådana bilder, och man skulle kunna tro att den sortens 
framställningar är en naturlig del i barnens utveckling (Bostelmann, Mattschul, 2006, s. 
14).

1.1 Definitioner
Nationalencyklopedin (2010) definierar bild som ett avbildande av något. Form definieras 
som ”ett konstverks hela yttre gestalt, inte bara linjer och volym, utan även färg och 
ljusbehandling” (Nationalencyklopedin) (2010-05-06). 

En bild har, enligt Ahlner Malmström (1991), två artikulationsnivåer; en icke 
betydelsebärande och en betydelsebärande. Linjer, prickar eller ytor är inte betydelsebärande 
var för sig men tillsammans formar de gruppvis olika delbetydelser, t.ex. mun, näsa eller hår 
på en människa. Genom att sätta samman delbetydelser fångas helheten.

Ahlner Malmström (1991) ser bildskapande som en dimension av kommunikationen. Hon 
menar att det mellan kroppsspråk och verbalt finns bildspråk. Barn ser bildspråket som ett 
naturligt sätt att uttryck sig på. Hon förtydligar detta med att göra om ordspråket  ”En bild 
säger mer än tusen ord” mot ”En bild betecknar vad ord beskriver”.

Granberg (2001) menar att bildskapande handlar om att förmedla, framföra ett budskap. Hon 
uppfattar bildskapande som både två– och tredimensionellt skapande med hjälp av olika 
material. Vid en första anblick räknar Granberg (2001) dit tekniker och material såsom färg, 
penslar, kritor linjer, form, klotter, blyerts, kol, akvarell, akryl, oljemålning, gips, lera, trä, 
papp, metall. Till de små barnens skapande tillägger hon fingerfärg, måla med pensel, 
flytande färg på papper, klotter med pennor och kritor, trolldeg, playdodeg och lera. Hon 
menar att små barns skapande innehåller så mycket mer än detta, exempel lek i sandlådan, 
skapa i smör, bygga med klossar. 
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Löfstedt (2001) anser att barnen i de fria bildaktiviteterna själva tar initiativ till bildskapande. 
De vuxna kan ibland tipsa dem att gå in till ateljén när barnen är rastlösa. Oftast sker 
bildskapandet i en ateljé där material och verktyg ska finnas synliga och tillgängliga. I det fria 
bildskapandet bestämmer barnen själva vad och hur de vill skapa. Pedagogerna finns ibland 
närvarande för att hjälp, stödja och även inspirera bildskapandet. 

Utifrån litteraturen ovan har vi definierat vår syn på bildskapande. Vi anser det fria 
bildskapandet vara ett två- eller tredimensionellt skapande framställt av olika tekniker och 
material som finns tillgängliga eller synliga för barnen. Det fria bildskapandet blir en 
avbildning av ett föremål, en inre bild, en fantasi eller ett mönster. Det är även för oss ett 
kommunikationsmedel då vi ser bildskapande vara ett sätt att uttrycka känslor och förmedla 
tankar.

2 Syfte
Vårt syfte är att beskriva och få en fördjupad förståelse för hur förskollärare tänker kring och 
utformar verksamheten för att de yngre barnen ska utveckla sin förmåga inom bildskapandet.

De forskningsfrågor vi kommer att arbeta efter är;

 Vad menar förskollärare att de yngre barnen utvecklar genom det fria bildskapandet?

 Vad anser förskollärare att de har för förhållningssätt till de yngre barnens fria 
bildskapande?

 Hur anser förskollärare att miljön ska utformas för att bjuda in de yngre barnen till det 
fria bildskapandet?

3 Bakgrund
Vi använder främst primärkällor i bakgrunden. Vi börjar med att ge en inblick i bildämnets 
historia samt belyser de områden som kommer att framgå i resultatdelen. Därefter övergår vi 
till att i bakgrunden kortfattat presentera hur man har sett på förskolans verksamhet och ange 
några aktörer som varit av betydelse för förskolans utveckling. I avsnittet Skapande redogör 
vi för vad skapande verksamhet har för betydelse för de yngre barnen. Vidare, i avsnittet 
Utveckling och lärande, beskriver vi hur barn utvecklas och lär genom skapande verksamhet. 
Miljöns betydelse beskrivs i nästkommande avsnitt. Under avsnittet Styrdokument framför vi 
på vilket sätt förskolans läroplan behandlar begreppen bild och skapande i förskolan.

3.1 Historisk tillbakablick
Vi vill att denna del av arbetet ska fungera som en bakgrund till att förstå dagens förskola och 
dess bildskapande verksamhet. Synen på bildskapande i förskolan har sett olika ut genom 
tiderna. Vi vill därför i detta avseende göra en historisk tillbakablick på förskolan och dess 
bildskapande verksamhet. 

Wallin (1996) finner att barn från välsituerade familjer i slutet på 1800-talet fick besöka en 
öppen barnträdgård några timmar per dag. Det ansågs de behöva. Teorin bakom detta var att 
leken var av stor vikt. Vallberg Roth (2002) skildrar förskolans historiska bakgrund från 
1800-talets mitt fram till idag. Hon påstår att förskolan hela tiden har haft omsorgsgivande 
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uppgifter men att dessa har skilt sig åt i olika tider. Hon benämner att 1850-1900-talets barn 
ansågs vara syndiga och passiva. Kunskapssynen byggde på drillundervisning där lydnad sågs 
som viktig. Wallin (1996) klargör att det under 1900-talet utvecklades folkbarnträdgårdar. På 
1930- och 40-talen stod jämlikhet och behov i centrum. Det talades om ”storbarnkammare”.
Man ville att daghemmen skulle ordna en inbjudande och stimulerande miljö för både 
hemmabarn och barn till förvärvsarbetande föräldrar. Barnen ansågs vara goda och få leka 
fritt. Deras intressen togs nu tillvara. Det var viktigt att barnen skulle ledas, inte skolas. 
Vallberg Roth (2002) menar att det centrala var uppfostran, sysselsättning och lek. Sedan 
infann sig en period då arbetet tonades ner och fram lyftes barnets mognad, utveckling, 
självständighet och fri lek. Fostran skulle vara moderlig utan att vara skolmässig. Syftet var 
att förädla hemlivet och förbereda barnen för skolan. Hon förklarar att det i verksamheten 
under 1950-1985 satte vård och omsorg i centrum. Barns lekar utgick från de lekgåvor Fröbel 
skapat. Dessa saknade förbindelse till hemmets sysslor och hade ofta en stark anknytning till 
manliga yrken. Lekgåvorna skulle enligt Öman (1991) göra barnet förtroget med former och 
gestalter och omvärlden skulle genom dessa uppenbara sig. Fröbel ansåg att form och 
skapande var uttryck för ett inre liv, en inre verkande livskraft. Vallberg Roth (2002) skriver 
vidare att det tids nog infördes sömnad och vävnad in i verksamheten som en sysselsättning. 
Lindahl (2002) hävdar att det efter andra världskriget blev ett ekonomiskt uppsving i Sverige, 
vilket ledde till att den kvinnliga arbetskraften ökade. På det viset ökade behovet av omsorg 
och utveckling skedde. Bild fick som syfte att utveckla barnens motorik och de kunde få 
skapa fritt med olika tekniker. Bendroth Karlsson (2008) talar om att man på 1960-talet kunde 
ana nya idéer. Barnen skulle läras att uppskatta det sköna inom konsten. De skulle nu skapa 
på egen hand, utan pedagogernas inverkan. Granberg (2001) har sett att skapandet från att ha 
betraktats som tidsfördriv under 1950-och 60-talen uppfattades som uttryck för känslor. Både 
Granberg (2001) och Bendroth Karlsson (2008) finner att skapandet under 70-talet enbart sågs 
som ett kommunikationsmedel. Bendroth Karlsson (2008) hävdar att det var under 1980-talet 
som Reggio Emilia för första gången kom till Sverige. Grundtanken för Reggio Emilia var att 
stimulera barnens kreativitet och känslighet. I denna tid ses barnet som kompetent, som en 
egen individ med möjlighet till att göra egna val och komma med demokratiska åsikter. Hon 
uppfattar det som att det idag i och med förskolans läroplan, blivit mer fokus på barns lärande 
än det tidigare varit. Wallin (1996) hävdar att det idag genom det fria skapandet ska ge barnen 
möjlighet att uttrycka sin egna inre värld. Barn ska fritt få pröva olika material och tekniker 
utan störande moment men pedagogerna ska kunna handleda och finnas som stöd. Det färdiga 
stoffet ska dock vara kravlöst.  

3.2 Skapande
Fröbel ser enligt Gedin och Sjöblom (1995) att skapande är livets mening. Lindahl (2002), 
Paulsen (1996), Read (1956) och Granberg (2001) finner alla skapande vara en viktig 
förutsättning för att de yngre barnen ska utvecklas.

Fröbel vill visa på att människan har en skapande kraft inbyggd i sig, att skapande är livets 
mening. Vidare anser han att barnet genom att skapa får möjlighet att bearbeta känslor och 
tankar och bättre kan förstå sin omvärld, men även lära känna sig själv och sitt inre. (Gedin & 
Sjöblom, 1995). Lindahl (2002) ser att förskolan ska inbjuda till någon form av skapande 
verksamhet. Åldersanpassade aktiviteter är de bästa anser hon. Paulsen (1996) menar att 
många är eniga om att den skapande verksamheten behövs inom förskolan. Detta för att det 
finns mycket inom skapandet som människan behöver få ta del av. Skapandebehov ingår i de 
grupper av behov som är grundläggande för barnets utveckling. Att få skapa är en viktig 
förutsättning för att utveckla en sund personlighet. Tillfredsställelse av de skapande behoven 
leder till att behoven ökar.  Att barn får sina behov tillgodosedda bidrar alltså till att skapa 
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personlig tillfredsställelse hos barnen samt till att de uppfattar sig själva som skapande. 
Skapandet är därför viktigt för barnens utveckling. ”Genom att tidigt ta det estetiska 
skapandet på allvar kan vi grundlägga barnets tro på sig självt som skapande individ senare i 
livet” (ibid, s. 64). Skapande kan vara befriande, berikande och glädjebringande och utveckla 
hela personligheten hos barnen. Skapandet ses som en process där förskollärarna skapar 
förutsättningar för betydelsefulla upplevelser. Det ger en lust att uttrycka det viktiga i 
upplevelser. Barnen kan använda sig av olika uttrycksmedel som skapar ett uttryck för 
känslan vid upplevelsen och de får genom hela processen möjlighet att nå nya insikter om sig 
själv i förhållande till omvärlden (ibid.). Read (1956) ser den skapande processen som en 
förbindelselänk mellan det medvetna och det omedvetna. Barn ska enligt honom ges frihet att 
uttrycka sig och den vuxne ska finnas som stöd och respektera barns verk, utan att på något 
vis störa. (Lindahl, 2002). Paulsen (1996) och Granberg (2001) anser att det är viktigt att 
barnens verk blir synliga på väggarna och att de får beröm för att de ska känna att de gjort 
något viktigt. Hon finner dokumentation vara ett gott hjälpmedel för att följa barns utveckling 
och lärande över en längre tid. Dokumentationen bidrar till att göra barns utveckling synlig 
för dem själva. Många gånger blir den skapande verksamheten ett verktyg för att nå mål inom 
andra ämnesområden. (Paulsen, 1996) ”Risken med att uteslutande tänka på det sättet är 
emellertid att man kan glömma bort att varje enskilt konstnärligt uttrycksmedel har sina egna 
tekniker, sina egna lagar” (ibid, s. 22). Skapande är inte något ”tidsfördriv” eller någon 
”hobbyverksamhet” utan en syssla i vardagen som är av stor vikt för utvecklingen och hälsan. 
Hon menar att det tvärtom kan vara skadligt för utvecklingen om detta hindras (ibid.).

Lindahl (2002) anser att genom allt skapande, med olika material, skall barnen själva komma 
underfund med teknikerna. ”Fritt utifrån inre impulser skall barnet få möjlighet att hantera de 
olika slagen av skapande verktyg, klippa i papper, klistra, måla, rita med olika pennor och 
penslar osv” (ibid, s. 50). Granberg (2001) beskriver experimentellt klotter. Yngre barns 
skapande består till stor del av experimentellt klotter som innebär att de prövar olika material 
och verktyg. De undersöker hur det kan hanteras och vilka resultat det ger. Målandet kan med 
fördel upptäckas med fingrar, händer, penslar och färg vilket resulterar i färgytor med olika 
språk. ”Skillnaden är liten mellan arbete, skapande och lek. Arbetet kan övergå i lek och 
skapande och tvärt om” (Gedin & Sjöblom, 1995, s. 11. Fröbel).

3.3 Utveckling och lärande genom skapande verksamhet
”Barnen befinner sig i en pedagogisk kontext där varje aktivitet innebär ett inlärningstillfälle. 
Inlärningen sker på olika plan...” (Bendroth Karlsson, 1996, s. 280). Begreppet inlärning har 
tonats ner och lärande är det som nu fokuseras. Inlärning sker genom upprepning och 
relationen mellan perception och produktion beskrivs genom inlärning. Lärandet däremot är 
en tredelad process, där även reflektionen har en avgörande betydelse som leder till nya 
insikter (Wiklund 2001). ”Lärande är en del av livet” (Sheridan & Pramling Samuelsson, 
2009, s. 9). Vidare poängterar de att det är de första åren i en människas liv som är avgörande 
för det fortsatta lärandet. Detta är något som förskolan anammat, utifrån begreppet barns 
livslånga lärande ses de första åren även som de viktigaste. Förskollärare ska se barnens egna 
tillvägagångssätt för lärande och ge dem utrymme att stärka olika kompetenser (ibid.).

Ahlner Malmström (1991) beskriver hjärnans utformning. Höger hjärnhalva är den del av 
hjärnan som simulerar skapandet inom oss. Färg, känslor, rum, form, rörelse, ljud och bild 
bearbetas i denna hjärnhalva. Den är som mest aktiv under yngre år. I skolan används 
mestadels den vänstra hjärnhalvan och det leder till att höger hjärnhalva försummas. Därför 
anser hon att det är det första tiden i en människas liv som är avgörande för det fortsatt 
lärandet. Dahlin, Ingelman och Dahlin (2002) menar på att barns upplevelser lägger grunden 
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för ett livslångt lärande. Barn måste få erövra nya kunskaper samt få utrymme för sina egna 
tankar om omvärlden så de inte fastnar i givna föreställningar om hur världen ser ut. 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) hävdar att barnen får mer utrymme för sina egna 
ageranden och initiativtaganden om förskollärare låter barnen vara delaktiga och socialt 
kompetenta. För att förskollärare ska kunna se barnen utifrån deras egna förutsättningar så är 
det viktigt att de har en god kompetens i att möta och förhålla sig till dem. ”Samtidigt som det 
finns en tydlig riktning bör lärandet i förskolan utgå från barns egna erfarenheter, tidigare 
kunskap och intresse för att lära” (ibid, s. 18). Lärande sker på så sätt genom både samspelet 
människor emellan samt mellan människor och miljöns materiella resurser. Det finns många 
sätt för barnen att lära sig både i och utanför förskolan (ibid.). Precis som Paulsen (1996) 
yttrar sig om, att lärandet framkommer mellan två människor som båda engagerar sig i en lek 
tillsammans, står det i Lpfö98 att barn lär av varandra och genom samspelet mellan vuxna och 
barn (Skolverket, 2006). Barnen söker förebilder för sitt skapande, hos familjen, vänner, och 
senare i bilder som är tillgängliga och attraktiva (Paulsen, 1996). I det sociokulturella 
perspektivet sker utveckling och lärande främst genom samspel med andra människor men 
även individuellt. Vi människor ses som oändligt läraktiga och bildbara. Vare sig vi vill eller 
inte så fylls vi med kunskap när vi deltar i olika aktiviteter. Här är det den som är kunnig 
inom ett visst område som hjälper och ger nya kunskaper åt den som inte är insatt (Säljö, 
2000).

När ett barn är ett år och börjar förskolan har de redan samlat på sig en mängd olika 
kunskaper om sin omgivning. Dessa ligger sedan som en grund för nya kunskaper. På så sätt 
har alla barn olika erfarenheter när de börjar förskolan. Detta måste förskollärare ha i åtanke i 
arbetet med barnen (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). Edwards (1997) hänvisar till 
Piaget och Inhelder (1969) som beskriver utvecklingen som en serie av steg, genom vilka 
barnen gör kvalitativa förändringar när de skaffar sig nya kunskaper. De ungefärliga åldrarna 
tillhörande de olika stegen varierar och de varnar för att placera barnen i ett speciellt fack, 
enbart baserat på den kronologiska åldern. 

A child does not wake up on the morning of her second birthday to find herself firmly 
settled into the preoperational stage of developement, nor are all children capable of dealing 
with metaphor and analogy the day each turns twelve (Edwards, 1997, s. 17).

Edwards (1997) menar att barn i själva verket kan visa ett beteende som kan klassificeras som 
ett tillhörande tidigt utvecklingsskede medan det, när det gäller andra uppgifter, är påtagligt 
driftiga. Piaget menar att leken utvecklas från övningslek, (upp till två års ålder) till symbollek, 
(från två till fem års ålder). Under övningsleken prövar barn allt för att lära sig behärska 
material och verktyg, medan de i symbolleken kan använda sina kunskaper och erfarenheter 
för att uttrycka sig. 

3.3.1 Motorik
Enligt läroplanen för förskolan ska förskolan sträva efter att stimulera barnens motorik genom 
den pedagogiska verksamheten (Skolverket, 2006). Den motoriska utvecklingen kan 
påskyndas genom träning och stimulering. ”Om nu utvecklingen är så beroende av träning 
som det verkar, skulle man också kunna anta att brist på träning hämmar den motoriska 
utvecklingen” (Sigmundsson & Pedersen, 2004, s. 53). Lindahl (2002) anser att barn som 
uppvisar motoriska svårigheter måste få hjälp och lagom ställda krav när det gäller 
bildskapandet. 
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3.3.2 Fantasi och kreativitet
Vygotskij (1995) anser att barn har ett stort behov av att förverkliga sina fantasier i levande 
bilder och handlingar. De tecknar efter minnet, och inte efter verkligheten. Enligt Read skulle 
barnens bilder förmedla dess fantasi, tankar och erfarenheter (Änggård, 2006). Barnen ritar, 
enligt Vygotskij (1995) vad det känner till, inte det som de ser och iakttar. Fantasin utgör 
grunden för all kreativ verksamhet inom alla kulturella områden. Allt skapande inom konst, 
vetenskap och teknik kräver fantasi. Kreativitet benämner han vara en mänsklig aktivitet som 
skapar någonting nytt. Det oavsett om det skapande är ”...ett ting i den yttre världen eller en 
konstruktion av intellektet eller känslan, en konstruktion som bara existerar och ger sig till 
känna i människans inre” (ibid, s. 11). Fantasin är enligt honom beroende av rikedomen och 
mångfalden i människans tidigare erfarenheter. Fantasin byggs upp av det material som 
erfarenheterna består av. Ju rikare erfarenheterna är, ju mer material förfogar fantasin över. 
Sammanfattningsvis menar han att ett barns fantasi därför är fattigare än en vuxen människas, 
eftersom dess erfarenheter är färre. 

Ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju mer det vet och har tillägnat sig, ju större 
mängd verklighetselement det besitter i sin erfarenhet, desto betydelsefullare och 
produktivare blir dess fantasi vid i övrigt lika förutsättningar (ibid, s. 20).

Enligt Granberg (2001) lär de yngre barnen i helheter och använder alla sinnen samtidigt. Allt 
som de yngre barnen gör har med kreativitet att göra. ”Fantasi, lek, skapande, inlärning -  allt
hänger samman” (ibid, s. 14). Eftersom de yngre barnen inte har så mycket livserfarenheter är 
det svårt att skilja deras skapande från andra aktiviteter som lek, dans, rörelse, motorik, 
berättande, sång och musik. Det finns en intim sammankoppling mellan lek och skapande 
(ibid.). Utifrån Waldorfpedagogiken skriver Ritter (1997) att barn absorberas av den skapande 
verksamheten. De går in i sig själv och kommer in i en stämning som går mer åt det 
eftertänksamma, meditativa hållet när de skapar. 

3.3.3 Språk

Ett barn har hundra språk men berövas nittionio.
Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen.

De tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud.
Leken och arbetet

verkligheten och fantasin
vetenskapen och fantasteriet

det inre och de yttre görs till varandras motsatser
(Wallin, 1981, s. 14).

Granberg (2001) poängterar vikten av att se barns verk som i första hand kommunikation och 
undvika att se dessa som enbart dekoration. När det gäller de yngre barnen handlar skapandet 
mer om processen än om resultatet. När barnen skapar pratar de ofta samtidigt, även de barn 
som är fåordiga kommenterar sitt klottrande. Bilden kan ses som barnets första språk. Det är 
genom bilden som barn dokumenterar erfarenheter, lekar och tankar. ”För att bildspråket ska 
utvecklas måste de övas och prövas lika intensivt som talspråket” (ibid, s. 30). För barn är 
bilder språk men vuxna svarar sällan på barns bilder utifrån att de är meddelanden eller 
förmedlar ett budskap (ibid.). Ofta upplever Ahlner Malmström (1991) att vuxna svarar barns 
”meddelanden” med ett neutralt ord, som fint. Att de yngre barnen ofta ritar och målar beror 
på att det är den delen av språket de behärskar. Det är genom sina bilder de talar och skriver. 
”Barnet hittar sig själv i sina symboler, i sitt bildspråk. Symbolerna är en del av dem själva” 
(ibid, s. 46). Hon anser att barn har ett naturligt förhållningssätt till bilder och dess språk. Det 
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är i förskolan som barn ska bli medvetna om bilders språk. För barn är språk ljud, rörelse och 
bild. Det är för dem naturligt att göra egna bilder. ”Småbarn klottrar och pratar, de sjunger, 
och kritan svänger runt, kors och tvärs. Leken är i full gång och allting händer samtidigt. 
Plötsligt liknar bilden något barnet känner igen och arbetet koncentreras mot detta” 
(Granberg, 2005, s. 15). Bohm (1989) hävdar att barn någonstans mellan ett till två års ålder 
börjar förstå att det med hjälp av krita och penna kan lämna spår efter sig. Det är en härlig och 
befriande känsla. Barn ska få klottra så mycket som möjligt för att stimulera deras 
bildutveckling. Granberg (2001) har sett att barn, under tiden de målar, kan illustrera penselns 
eller kritans rörelser med ljud eller berätta bildens innehåll och händelseförlopp. För att 
språket ska utvecklas anser hon att barn hela tiden måste ges tid till att arbeta med form, färg 
och linjer. Lundberg (2008) menar att det talade språket kan representeras på många olika 
sätt. Det både med ideogram, logografer, morfem, stavelser och fonem men bilder kan dock 
tolkas olika av olika betraktare. Vi har ingen gemensam överenskommelse för hur vi ska tolka 
bilder. ”Bildskriften kan därför bara förmedla vaga, dåligt definierade innebörder” (ibid s. 
15). Vidare skriver hon att barn förstår den alfabetiska principen långt innan de visar intresse 
för skrivning. Hon menar att treåringar ofta uppfattar skillnaden mellan skrift, teckningar eller 
bilder. Deras låtsasskrivning går i horisontella rader och innehåller varierade krumelurer. 

Granberg (2001) poängterar att vi bör ha ett positivt bemötande till de yngre barnens 
bildskapande för att detta medverkar till att öka deras självförtroende och identitetsskapande. 
Barnens upplevelser i samband med sitt skapande bidrar till att berika deras liv och 
utvecklingen av deras personlighet. Bildskapande bidrar även till att stärka de yngre barnens 
begreppsbildning och kommunikationsförmåga. När de yngre barnen skapar tillsammans 
utvecklar de sin sociala kompetens och förmåga till empati men även gruppkänslan och 
gemenskapen i barngruppen stärks. Bildskapande är betydelsefullt för de yngre barnens 
utveckling. Hon förtydligar på detta vis att det finns många anledningar till att bildskapande 
ska få stort utrymme i den pedagogiska verksamheten.

3.4 Miljöns betydelse för bildskapande

Barnet märker genast att man inte bara kan äta gröten, utan också röra i den med fingret, 
göra spår i den när den hamnar på bordet och måla sig i ansiktet med den...För huden är det 
en spännande upplevelse. Den första ansiktsmålningen med gröt är en skapelse som känns 
direkt på huden. Att måla med färger är samma sak (Bostelmann & Mattschull, 2006, s. 
126).

Barns bildskapande är enligt Paulsen (1996) och Änggård (2006) beroende av deras 
omgivning och föräldrarnas och personalens föreställning kring bildskapande. I förskolan är, 
till exempel miljöns utformning, materialets tillgänglighet och tiden, som barnen får att 
använda fritt, avgörande. Enligt Ahlner Malmström (1991) bör miljön vara inspirerande för 
att barnen ska finna lust att sitta ned med bildskapande aktiviteter. Det som barnen vill 
förmedla kommer fram vid de tillfällen när barnen själv valt att skapa. Paulsen (1996) anser 
att det är av stor vikt att pedagogerna har god kunskap om olika material och tekniker inom 
den skapande verksamheten. Det är även viktigt med plats och utrustning så att barn i små 
grupper tillsammans med en pedagog kan jobba ostört. Inom det estetiska ämnet behövs 
pedagogen för att hjälpa barnen att bearbeta sina upplevelser. Detta kan göras genom samtal 
och utforskning av material. Granberg (2001) och Ahlner Malmström (1991) poängterar 
vikten av att det alltid ska finnas material att tillgå till barnens bildskapande. Rummet ska visa 
barnen vad som förväntas av dem. Miljön ska vara inbjudande, ren och nytt material ska 
finnas tillgängligt. Granberg (2001) anser att rummets möbler och material bör vara flexibelt 
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och stimulera fantasin och även inbjuda barnen till skapande. Grälla färger och oordning i 
rummet skapar lätt oro och stress bland barnen. ”Skapande verksamhet måste vara en lek” 
(ibid, s. 74). Att skapandet ska vara lustfyllt anser både Paulsen (1996) och Granberg (2001). 
Genom den lustfyllda leken kan vi upptäcka de stora konstnärerna bland de yngre barnen. Det 
är i leken som känslan för konst och kultur grundläggs och även de två- och tredimensionella 
bildskapande växer fram genom leken (Granberg, 2005). Sörenson (2001) menar att de första 
åren är de mest avgörande för en människa. Barnen behöver många impulser och många 
intryck. Wallin (1996) hävdar att man inom Reggio Emilia pedagogiken ser miljön som en 
tredje pedagog. Miljön skall stimulera och inspirera barnen. Deras tankar och fantasier skall 
utmanas genom miljön. Barnen behöver olika material utifrån deras ålder och när den 
pedagogiska miljön utformas måste pedagogerna ha detta i åtanke. Tanke och reflektion kring 
barnens bildskapande skall vara en naturlig del av den vardagliga verksamheten.

3.4.1 Skapande material för de yngre barnen
Både Sörensen (2001) och Bostelmann och Mattschull (2006) tycker att det är en självklarhet 
att barnen ska tillhandahållas bra papper, riktiga färger och vackra lokaler. De yngre barnen 
behöver till exempel flödig, täckande färg och penslar som är rejäla och suger åt sig ordentligt 
med färg som ska ge tydligt avtryck på pappret. 

Färger ska helt enkelt flöda, och barnen ska inte – som ofta är fallet med färgtuber och  -
kakor – behöva hålla på att fukta och gnugga färgkakorna med uppbådande av alla krafter, 
medan penseln tappar allt fler av sina hår. Papperet måste vara rejält tilltaget; det kan ju 
alltid göras mindre. Självklart måste det klara av flera lager av färg och kunna tåla flera 
vattenbad (Bostelmann & Mattschull, 2006, s. 15).

Löfstedt (2001) har i sin avhandling kommit fram till att användandet av vissa dyra och 
speciella material medför särskilda förväntningar hos pedagogerna på barnens skapade verk. 
Bostelmann och Mattschull (2006) poängterar att om barnen har tillgång till mycket olika 
material så skapas en miljö som lockar barnen till egna initiativ och nyfikenheten väcks. 

Att måla har mycket med den konkreta upplevelsen att göra. Att klatscha färg på pappret 
med en bred styv pensel är något helt annat än att dutta små prickar med en smal, mjuk 
pensel. För att utveckla sensibiliteten är det bra om barnen kan göra konkreta erfarenheter 
antingen genom att de själva får vara pappret, och den breda styva eller smala mjuka 
penseln målar dem på magen, eller genom att de själva agerar pensel och trycker färgen på 
pappret med häftiga knytnävsslag eller gör fina spår med lillfingret (ibid, s. 127).

Materialet skall vara lätt för barnen att använda sig av för att det ska ha chans att utveckla sin 
finmotorik genom bildskapandet. På så sätt får barnen lust att prova materialet fritt genom 
eget initiativ, vidare utvecklar detta barnens fantasi. ”Sådana resor fångas upp i de målade 
berättelserna, och de visar att barn överskrider gränser – med sina idéer, med 
upplevelseförmåga och fantasi” (ibid s. 135). De anser att materialet ska finnas framme på 
hyllor, där även de yngsta barnen kan nå dem. Men det behöver dock inte bara finnas 
traditionella verktyg för bildskapande utan även fasadpenslar, rakborstar, putsdukar, 
tvättsvampar och sjalar av olika slag. Ahlner Malmström (1991) menar däremot att det inte 
krävs en mängd olika material utan bara en hjälpande förskollärare som lär barnen att välja 
storlek på pappret och stimulera dem att göra det de tycker är roligast. Vidare skriver hon att 
om barnen är väldigt intresserade av bildskapande kan man med hjälp av ökade kunskaper om 
material och metoder få barnen mer självständiga. De experimenterar och utvecklar sin 
upptäckarlust och utvecklas på så sätt än mer. Paulsen (1996) anser att man redan från början 
måste ge barnen möjlighet att undersöka och utforska uttrycksmedlens möjligheter och 
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experimentera. När barnen sedan behärskar uttrycksmedlen är de redo att använda dem för att 
uttrycka sina egna tankar och känslor och samspela med andra barn.

3.4.2 Förskollärarens förhållningssätt
Löfstedt (2001) beskriver det fria bildskapandet vara när barnen själva tar initiativ till 
bildskapande. Det kan dock ske genom att en vuxen tipsar dem om att gå in i ateljén och 
skapa. Oftast sker bildskapandet i en ateljé, där material och verktyg finns lättillgängliga och 
synliga. Hon anser fritt bildskapande vara när barn bestämmer själva vad och hur de vill göra i 
sitt bildskapande. De vuxna har till uppgift att hjälpa barn som behöver material som inte är 
direkt åtkomligt, inspirera dem, finnas som stöd, och samtala med barnen om deras bilder. 

Pedagogens uppgift kommer att vara att hjälpa barnen individuellt eller i grupp med att 
minnas, reflektera, känna på upplevelser som gjort intryck, och hjälpa dem att finna det 
riktiga materialet och den riktiga tekniken för att ge uttryck för upplevelsen (Paulsen, 1996, 
s. 107).

En fyraåring kan ta in allt. Jag förstod inte det där, men jag tog det med mig. Först senare 
när jag arbetat med fyraåringar tänkte jag: det stämmer. Vi lämnar de små barnen så 
ensamma! (Sörenson, 2001, s. 121).

Ahlner Malmström (1991) har fått uppfattningen om att barn, när de tecknar, tror att det bara 
finns en lösning på ”problemet”. De är rädda för att inte finna lösningen. Det är därför viktigt 
att framhålla att alla bilder duger, att ingenting är fint eller fult. Wallin (1996) varnar också 
för att barn så småningom ritar stereotypt om de vuxna inte inspirerar dem. Barnen lär sig inte 
upptäcka de rika nyanserna i tillvaron eller lita på sina egna sinnen. En del barn är rädda för 
att släppa kontrollen och smutsa ner sig, särskilt när de ska använda fingerfärg. ”Ofta tar man 
två barn med sig från avdelningen och går in i ateljén för att låta dem få måla med större 
armrörelser och flödigare färger vid det väggfasta staffliet” (ibid, s. 26). På så sätt bjuds 
barnen in till färgernas och formernas skapande världar (ibid). Att skapa trygghet, arbetsro, 
inspirera, vägleda och ge kunskap är, enligt Granberg (2001) förskollärares huvudsakliga 
uppgift när det kommer till barns fria bildskapande. ”Pedagogen bör gå in som medspelare 
och tillsammans med barnen experimentera med och undersöka material och verktyg” (ibid, s. 
34). Hon bedömer det vara av stor vikt att som förskollärare träda tillbaka så att barnen ges 
möjlighet att skapa ifred men finnas tillhands när barnen själva anser behöva stöd. Vygotskij 
(1995) hävdar att barn när de utvecklar sitt bildskapande måste få skapa fritt. ”Detta innebär 
att barnens skapande sysselsättning varken kan vara obligatorisk eller påtvingad och bara kan 
uppstå ur barnens egna intressen” (ibid, s. 96). Utifrån Waldorfpedagogiken skriver Ritter 
(1997) att mycket av barns spontana rörelseglädje kan förhindras genom allt för många 
förmaningar och förklaringar. All försök till styrning och uppfostran kan därför störa barnet. 
Waldorfpedagogiken står inte för att vara en förklarandets pedagogik utan en handlandets 
pedagogik. Pedagoger inom Waldorfpedagogiken litar helt och fullt på barns inre förmåga och 
fantasikraft. 

3.5 Styrdokument
I förskolans strävansmål står det att det i verksamheten ska finnas bild och formskapande som 
ett inslag. Barn ska utveckla sin förmåga att kommunicera via olika uttrycksformer. Det man 
poängterar i läroplanen för förskolan är att barnen skall få hjälp till att tänka själva utifrån 
olika aspekter som till exempel praktiska, sinnliga och estetiska uttryckssätt (Skolverket, 
2006).
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Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 
förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, 
sång och musik, dans och drama. (ibid s. 9).

I läroplan för förskolan uttrycks följande om hur förskolans ska förhålla sig när det gäller 
barns skapande verksamhet.

Verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft 
att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande 
och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera (ibid s. 6).

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 
konstruera med hjälp av olika material och tekniker (ibid s. 9).

I Kvalitet för förskolan (2005) uttrycks följande om hur förskolans verksamhet ska förhålla 
sig i relation till barns utforskande.

Redan de allra minsta barnen strävar efter att utveckla sin förståelse genom att med alla sina 
sinnen undersöka, pröva och utforska sin omgivning. Lärandet främjas av en rik och 
varierad verksamhet. I experimenterande och utforskande lek och skapande verksamhet 
stimuleras barns fantasi, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande (Skolverket, 
2005, s. 25).

4 Metod
I metoddelen redogör vi hur insamlandet av data har gått tillväga samt vilka strategier vi 
använt oss av för att analysera och bearbeta de data som vi samlat in. Vi redogör även för de 
metoder som legat till grund för vårt val, urval av undersökningspersoner och etiska 
ställningstaganden. 

4.1 Hermeneutiken
Hermeneutiken är en huvudlinje att följa när det gäller hur forskning bör bedrivas, enligt Patel 
och Davidson (2003). Vi har inspirerats av Hermeneutiken vad gäller våra intervjuer. 
Hermeneutiken är en tolkningslära där man tolkar, studerar och försöker förstå den mänskliga 
existensens grund. De skriver att hermeneutiken sedan länge har används för att göra 
tolkningar. Redan på 1600-talet gjordes tolkningar av bibeltexter. Idag har hermeneutiken fått 
en större bredd och används inom all forskning där någon textanalys sker. Hermeneutiken 
syftar till att förstå människan och dennes livssituation (ibid.). Hartman (2004) uppger att 
hermeneutiken är ett exempel på en kvalitativ metod som sätter upp regler för hur tolkning 
ska ske. Genom att tolka det talade och skrivna kan man få förståelse för andra och hur de 
förstår sin omvärld. Patel och Davidson (2003) nämner att hermeneutiken tar hänsyn till 
förståelse, erfarenheter, tankar och känslor. Det ses som en tillgång istället för ett hinder inom 
forskningsarbetet. När forskarens tankar, intryck och tidigare erfarenheter bidrar till ett 
personligt synsätt på resultatet blir den hermeneutiska tolkningsmetoden central. Thurén 
(2007) menar att tillförlitligheten inom hermeneutiken dock ifrågasätts. Svaren ska inte ses 
som en absolut sanning men han menar att det i den kvalitativa studien inte krävs en sådan 
sanning. Det är i insiktsfulla tolkningar som kvalitativa studier kan bidra till utveckling av 
kunskapen inom ett område. 
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4.2 Intervju
Trost (1997) vill i sin bok förmedla att syftet med forskningsmässiga intervjuer är att vi ska 
lära oss mer om den sociala verkligheten och utveckla forskningen. Journalister vill informera 
eller roa sina läsare, men som forskare ska vi få fram anonyma data som blir intressant när vi 
gör en egen tolkning av den med hjälp av ett teoretiskt perspektiv. Han menar att hög validitet 
innebär att all data som samlas in är relevant för studiens syfte samt att frågorna som ställs i 
intervjuerna mäter det de är avsedda att mäta. Han menar dock att det är svårt att tala om 
reliabilitet i en kvalitativ studie. Detta på grund av att man utgår ifrån att de mätningar man 
gör i studien måste ha en viss standardisering där en hög standardisering ger hög reliabilitet. 
Frågorna som används måste därmed ställas på samma sätt, i samma ordning och detta ingår 
inte i en kvalitativ studie. Standardiseringen är låg i en kvalitativ studie för att på bästa sätt 
kunna ta reda på hur den intervjuade tänker och känner.

Enligt honom så har vi haft två intervjuformer att välja bland när vi genomför våra intervjuer 
ute i verksamheten. Han beskriver den kvantitativa och den kvalitativa intervjuformen. En 
kvalitativ intervju är mer föränderlig än en kvantitativ, just för att man inte måste följa något 
noggrant intervjuprogram. Man kan dessutom i en kvalitativ intervju anpassa frågor efter 
informanten i mycket större grad, menar han. Vidare skriver han att kvalitativa intervjuer 
kännetecknas genom att forskaren ställer raka och enkla frågor och utifrån dessa får forskaren 
ett rikt material att arbeta med. Något generaliserat så menar han att om frågeställningen 
gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt, så ska man göra en kvantitativ studie. Om 
frågeställningen däremot gäller att förstå eller att hitta mönster, så skall man göra en kvalitativ 
studie. I och med att våra intervjufrågor följer det senare nämna alternativet så är de 
kvalitativa. Kylén (2004) beskriver korta intervjuer som en tid mellan 5-20 minuter. Våra 
intervjuer räknas till de korta, eftersom intervjutiderna inte överskred 20 minuter. Han menar 
att de korta intervjuerna oftast innehåller en hög grad av struktur, medan de längre 
intervjuerna är mer öppna och ostrukturerade. Patel och Davidsson (2003) skriver att syftet 
med kvalitativ intervju är att ta reda på olika uppfattningar som intervjupersoner har om 
ämnet. Vårt syfte är att ta reda på hur förskollärare tänker kring och utformar verksamheten 
för att de yngre barnen ska utveckla sin förmåga inom bildskapande. Vi valde därför att göra 
en kvalitativ undersökning, för att på bästa möjliga sätt få innehållsrika svar. Vi har med hjälp 
av Trost (1997) uppfattat att vår studie är kvalitativ eftersom studien resulterar i en förståelse 
för hur förskollärare tänker kring deras tillvägagångssätt. Vi hittar även enkelt mönster i deras 
handlande, precis som Trost (1997) menar på att vi gör i en kvalitativ undersökning. Vi har 
använt oss av ostrukturerade intervjuer och öppna frågor. Patel & Davidson (2003) poängterar 
vikten av att använda sig av många ”hur-frågor” i intervjuerna och att intervjupersonen 
därmed ombeds att redogöra för en större sammanhängande företeelse. Enligt Svenning 
(1999) ska vi som intervjuar undvika att styra intervjupersonens svar. Vi har eftersträvt att all 
uppmärksamhet riktas mot den intervjuade och tycker att vi lyckats bra. Att sätta den 
intervjuades åsikter och svar i centrum är av högsta vikt (Svenning, 1999) Han, precis som 
Trost (1997) anser att den som intervjuar ska avstå ifrån att argumentera och komma med 
påståenden. Istället förespråkar de att ställa frågor som ””Hur menar du då?”, ”Berätta lite 
mer om det här?”” (Svenning, 1999, s. 114). 

4.3 Undersökningsgrupp
Enligt Svenning (1999) bör antalet intervjupersoner bestämmas efter mängden resultat som 
ska framgå i studien. Trost (1997) anser att ett antal på fyra-fem intervjupersoner är lagom till 
en kvalitativ studie av detta slag. För många intervjuer kan leda till svårhanterligt material 
samt att detaljer missas. Dessutom förespråkar både Trost (1997) och Kylén (2004) att 
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enskilda intervjuer används för att vi på bästa sätt ska få pedagogernas egna tankar och 
åsikter.

Fem verksamma förskollärare från olika förskolor inom Norrbottens län kommer att delta i 
studien. De deltagande arbetar med de yngre barnen, antingen inom åldershomogena eller 
inom ålderintegrerade avdelningar. Av dessa fem förskollärare arbetar en av dem på en 
friförskola och en på en Reggio Emiliaförskola. I Tabell 1. nedan presenteras 
intervjupersonerna med en kort bakgrundsfakta. Intervjupersonerna har olika antal år i yrket. 
Vi ger alla intervjupersoner fiktiva namn; F:1, F:2, F:3 etc. 

Tabell. 1. Förskollärarnas arbetslivserfarenhet
Förskollärare År i yrket Barngrupp
F:1 22 Homogen, 1-3 år
F:2 16 Åldersintegrerad, 1-6 år
F:3 18 Homogen, 1-3 år
F:4 8 Åldersintegrerad, 1-6 år, Reggio Emilia
F:5 0,5 Homogen, 1-3 år, Friförskola

4.3.1 Urval
Vår avsikt var att intervjua förskollärare bland de yngre barnen främst i homogena 
barngrupper, åldersanpassad barngrupp, ett till tre år. Detta för att verksamheten i dessa 
barngrupper är anpassade till just den ålder vi vill undersöka. Vi ville även intervjua 
förskollärare i åldersintegrerade barngrupper just för att se hur de anpassar verksamheten till 
de yngre barnen. Vi valde att i första hand kontakta de förskollärare som arbetade med de 
yngre barnen, på förskolor vi har kännedom om. Majoriteten av de förskollärare vi fick 
kontakt med har arbetat länge inom verksamheten men en av dem är yngre och relativt 
nyexaminerad förskollärare. Bland de förskolor vi kontaktat har flertalet av dem 
åldershomogena barngrupper och vi väljer därför att intervjua tre förskollärare verksamma 
inom dessa förskolor. De andra två intervjupersonerna fann vi inom den åldersintegrerade 
barngruppen. Vi hoppas därmed finna variation i det data vi samlat in. 

4.4 Genomförande
Under resultatinsamlingen som varit intervjuer har vi båda medverkat vid samtliga möten. Vi 
har turvis ansvarat för att hålla intervjun och föra minnesanteckningar. Vi hänvisar till Kylén 
(2004) och Trost (1997), som beskriver metoden om kvalitativa intervjuer. I den kvalitativa 
intervjun är frågeområdena bestämda, men följdfrågor kan variera under intervjuns gång 
beroende på vad den intervjuade svarar. Vi genomförde intervjuerna med en förskollärare i 
taget, för att få höra dennes personliga åsikt utan inverkan från någon kollega (Trost, 1997). 
Vi använde oss av ljudupptagning. Detta för att skapa ett flöde i intervjun och för att 
underlätta det fortsatta arbetet vid analys (ibid.). Vi har berättat för den intervjuade om 
fördelar med ljudupptagning. Innan vi påbörjade intervjun informerade vi kort om vad vi hade 
tänkt att intervjun skulle innehålla. Vi visade intervjufrågorna för den intervjuade som denne 
sedan kunde ha som stöd vid frågeställandet. Vi började intervjun med att generellt prata 
kring intervjupersonen och verksamheten. Därefter fortsatte vi intervjun utifrån de 
frågeställningar vi hade. Trost (1997) menar att det är viktigt att ställa följdfrågor då han anser 
att det är farligt att tro att man förstår. Vi ville få reda på vad den intervjuade menade, inte 
bara tro. Patel och Davidson (2003) framför också vikten av att ställa följdfrågor, de menar att 
man gärna kan stödja samtalet med hjälp av dessa frågor om det behövs. Vi lämnade därför 
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utrymme för att ställa följdfrågor. Vidare skriver de att man däremot inte bör avbryta den 
intervjuade för att ställa dessa.

Vi har valt att båda medverkar under intervjuerna för att lättare kunna hänga med i vad som 
sker, både muntligt och kroppsligt. Vi delger varandra våra olika intryck och uppfattningar. 
Trost (1997) menar att två intervjuare som är samspelta många gånger kan göra en mer 
utförlig och bättre intervju, än den som är själv. Vi valde att utföra våra intervjuer tillsammans 
då vi anser att det är en stor fördel. En av oss kunde koncentrera sig på frågorna till 
förskolläraren och den andra hade möjlighet att föra anteckningar, studera kroppsspråk och 
bidra med att komma med följdfrågor för att bistå den som intervjuar. Här kan det hända att 
den som blir intervjuad känner sig i underläge om det är två som intervjuar, vilket alltså kan 
vara en nackdel. Kylén (2004) visar också på att det finns goda skäl till att vara fler som 
intervjuar. Detta för att den ena kan föra anteckningar, och den andra koncentrera sig på att 
ställa frågor. Anteckningarna är sedan bra vid bearbetningen av stoffet. Han menar att 
bandupptagning är positivt i den bemärkelsen att det går att gå tillbaka och lyssna på vad som 
sagts flera gånger om, en nackdel är däremot tiden som denna arbetsmetod kräver (Kylén 
2004). Enligt Trost (1997) bör man med fördel spela in intervjuerna för att sedan kunna 
upptäcka specifika ord och den intervjuades tonfall. Detta har vi valt att följa. Vidare läser vi 
att genom genomgång av intervjun kan vi som frågeställare upptäcka misstag hos oss och 
därigenom förbättra detta till nästkommande intervjuer. Patel och Davidson (2003) poängterar 
att intervjuarens tillstånd krävs för att få genomföra en ljudupptagning.

Vi ville att genomförandet av intervjuerna skulle ske där förskollärarna kände sig trygga och 
där vi kunde sitta i lugn och ro utan störande moment. Trost (1997) hävdar att det är av stor 
vikt att omsorgsfullt välja en lämplig plats att genomföra intervjun på, då det annars är lätt att 
man blir avbruten av störande faktorer som finns inom verksamheten. Intervjuerna ägde rum 
inom verksamheten under den intervjuades arbetstid. Vi kunde genomföra intervjuerna som 
planerat utan några bortfall. 

4.5 Etiska aspekter
Trost (1997) poängterar att intervjun ska startas med att den intervjuade informeras om att 
denne kan avbryta intervjun om så önskas och att denne har rätt till att avstå från att svara på 
alla frågor. Vidare menar han att det vid starten ska informeras om att det man talar om 
kommer att ses som konfidentiellt. Både Trost (1997) och Svenning (2003) betonar vikten av 
konfidentiellitet. Vi informerade den intervjuade att det bara är vi som lyssnar igenom 
upptagningen. Trost (2005) trycker på att all råmaterial ska raderas. Detta sker, för vår del, så 
fort examensarbetet blir godkänt. Vi informerade den intervjuade i fråga att denne kan avbryta 
intervjun om så önskas och att det som sägs förblir konfidentiellt. Vi erbjöd även anonymitet. 

4.6 Bearbetning, analys och tolkning
I vårt arbete är hermeneutiken viktig. Studien bygger på textanalys som vi tolkar utifrån de 
transkriberade intervjuerna. De intervjuades svar har även sin grund i en tolkning av 
läroplanen som de delger oss vilket vi sedan tolkar. Detta gör att studien inspireras av en 
hermeneutisk tolkning. All analys syftar till att finna mönster, menar Svenning (2003) Han 
beskriver att kvalitativ analys känns igen av att man går djupt in i en problematik utifrån ett 
litet material. Kylén (2004) menar att analysen kan underlättas genom att samla data från 
varje delfråga var för sig. Detta har vi tagit fasta på och för att underlätta analysen 
strukturerades all data på samma sätt. Trost (1997) tycker att man bör strukturera upp data i 
samma ordningsföljd som intervjufrågorna. Han ser att det inte finns några givna metoder för 
hur bearbetning av data ska ske vid kvalitativa studier. Av de metoder som han beskriver har 
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vi valt att använda oss av ”en tredje möjlighet”. Med den metoden menas att vi gör en 
sammanfattning av intervjuerna som strukturers på samma sätt som intervjufrågorna. Det vill 
säga att vi transkriberar varje intervjuades svar, fråga för fråga. På detta sätt menar han att vi 
får det lättare vid analysen och bearbetningen. Vi får med oss det värdefullaste av intervjun. 
”All analys går ut på att hitta mönster. ”Sortera” är ett av nyckelorden” (Svenning, 1999, s. 
152). Vi måste vara försiktiga när vi tolkar den intervjuades svar. ”Sådant som låter 
osammanhängande och konstigt omtolkas omedvetet av intervjuaren i riktning mot 
konsistens” (ibid, s. 114). Trost (1997) anser att det är rimligt att omformulera svaren från 
talat språk till ett skrivet språk. Det är enligt honom oetiskt och underlättar för läsaren om ord 
som; ”ju”, ”typ”, ”öh” plockas bort. Vi använder oss bland annat av citat i vår resultatdel, men 
har honom i åtanke när han beskriver att ordagranna citat ibland kan vara nödvändiga om 
formuleringarna skall analyseras eller på annat sätt kan vara av vikt för förståelsen. All 
information som vi anser vara relevant kommer vi att framföra i Resultat. Vid 
framskrivningen av resultatet väljer vi att följa hans påståenden, som syftar till att all data som 
är viktig, ordagrant skrivs ner, medan data som är av mindre vikt sammanfattas. 

Trost (1997) menar att analysen ej bör ske direkt efter eller i anslutning till intervjuerna. Han 
skriver vidare att distansen till intervjun är att rekommendera, eftersom man inte är 
avslappnad under och just efter intervjun. Han hävdar att data bör sjunka in en smula innan 
man genomför analysen. Vi har genomfört intervjuerna tillsammans och bearbetar analysen 
tillsammans. Åter igen kan vi därigenom se skillnader på uppfattningar och tolkningar oss 
emellan. Vi har reflekterat och resonerat kring momenten i studien och på så sätt fått ett 
berikat material. Vi analyserar vår data genom kvalitativ kodning. Svenning (2003) betraktar 
den kvalitativa kodningen som en cyklisk process, där materialet gås igenom flera gånger om. 
Han vill beskriva tre stadier. Öppen kodning, är den första, vilket går ut på att läsa igenom 
materialet. Den Axiella kodningen, är det andra stadiet, där data organiseras. Här söker man 
efter länkar mellan begrepp och sekvenser som följer varandra. En Selektiv kodning sker i det 
tredje stadiet där man söker efter stöd till teman som tidigare kommit fram. Både Svenning 
(1999) och Trost (1997) skriver att data från intervjuerna inte är intressanta innan de ställts 
mot en relevant teori. Detta sker i Diskussion.

5 Resultat
Vårt syfte är att beskriva och få en fördjupad förståelse för hur förskollärare tänker kring och 
utformar verksamheten för att de yngre barnen ska utveckla sin förmåga inom bildskapandet. 
Resultatdelen är baserad på intervjuer där vi utgår från våra forskningsfrågor med 
underrubriker som leder fram till vårt resultat. 

 Vad menar förskollärare att de yngre barnen utvecklar genom det fria bildskapandet?

 Vad anser förskollärare att de har för förhållningssätt till de yngre barnens fria 
bildskapande?

 Hur anser förskollärare att miljön ska utformas för att bjuda in de yngre barnen till det 
fria bildskapandet?

5.1 Vad menar förskollärare att de yngre barnen utvecklar genom det 
fria bildskapandet?
Utifrån vad förskollärarna svarade fann vi en underrubrik, Utveckling och lärande. 
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5.1.1 Utveckling och lärande 
Samtliga förskollärare upplever att intresset för bildskapande bland de yngre barnen är väldigt 
stort. Barnen lär sig genom att ha roligt. ”Har de roligt så lär de sig. Jag vet inte var de får 
inspiration ifrån, det bara blir” (F:1). Resultatet visar att förskollärarna är eniga om att barnen 
lär och utvecklas på något sätt genom det fria bildskapandet. De flesta av dem anser att barnen 
utvecklar sin fantasi. ”De får ju sin fantasi övad, när de sitter och målar” (F:1). De flesta av 
dem ser också att barnen utvecklar sin motorik. ”Det handlar mycket om motorik, att ta och 
hålla i pensel” (F:4). Det framkom även att de yngre barnen utvecklas i sitt fria tänkande, det 
verbala språket och att uttrycka känslor. 

En del barn har det här att när de målat så kan man fråga dem vad de har målat. Så berättar 
de om bilden, vad det föreställer eller vad det betyder (F:1).

Även om man säger något verbalt så går det in djupare om man får uttrycka sig genom ett 
estetiskt ämne. Det är viktigt att kunna ge utlopp för det man tycker och tänker (F:5). 

I resultatet framkom det att alla förskollärare vill att barnen ska få prova på olika material och 
tekniker. ”Det händer att de aldrig har hållit i en pensel förut och då är det viktigt att de ska få 
göra det hos oss” (F:1). Men när det gäller regler och normer så skiljer sig åsikterna.

Vi har någon som har suttit och istället för att måla på teckningen så har de målat på stolen. 
Och det var hela stolen, ni vet så där omsorgsfullt. De måste ju få testa och se vad det där är 
för någonting och inte är det säkert att det hamnar just på pappret första gången men till slut 
så gör de ju det. De är ju faktiskt i startgroparna. Och någonstans startar de ju (F:3).

Barnen ska få hjälp med hur man ska göra. Man behöver papper. Man står bara inte och 
målar på bordet (F:4).

I vårt resultat framkom det att de flesta förskollärare upplever att barnen lockas till skapande 
genom de vuxnas närvaro och introducerande. 

Det har vi ju märkt att om rummet bara står där, om rummet bara får vara utan någon vuxen, 
så kommer inte barnen. Det blir lättare för dem om det finns en person som är där (F:4).

Om de inte vet hur man ska använda materialet, eller om de inte jobbat med det på länge, så 
kan jag själv sätta mig ner. Då kommer de som flugor (F:5).

Knappt hälften av förskollärarna anser att barnen lär av varandra, av de äldre barnen. 

Det är inte ofta ettåringarna sitter och ritar men de yngre härmar gärna de äldre. Ser de att 
treåringarna sitter vid bordet så går de gärna och sätter sig. Prickar med kritan. Treåringarna 
är väldigt kreativa och de yngre tar efter (F:2).

5.2 Vad anser förskollärare att de har för förhållningssätt till de yngre 
barnens fria bildskapande?
Underrubrikerna till denna forskningsfråga är, Förskollärarnas förhållningssätt samt Mål och 
riktlinjer.

5.2.1 Förskollärarnas förhållningssätt
Förskollärarnas förhållningssätt framkommer när de uttrycker att barnen ska få den tid de 
behöver. Förskollärarna ser att det är mycket viktigt att ge barnen tid. ”Det gäller att finnas 
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där” (F:5). Ingen av förskollärarna vill stressa barnen eller tvinga dem till skapande. 

De som vill får göra. Jag brukar fråga några gånger och tids nog vill de pröva. Jag har aldrig 
tvingat någon och det kommer jag aldrig att göra (F:1).

Det ska inte vara ett krav annars blir det det där med prestation. Att det inte blev fint och de 
andra kommer igång. Då får man försöka finna en annat lösning. Att Du behöver inte göra 
det. Du kanske är bra på att rabbla ord och på att skriva. Man försöker hitta på några ord 
man kan dra. Men man behöver ju inte analysera en treåring som inte kan rita (F:2).

Det är två av dem som anser sig ha tiden att ge barnen. De andra tre ser att tiden inte räcker 
till.

Det är ju hur man organiserar. Jag tycker att det är så bra det här med heltiderna. Jag vet att 
om jag går till halv fyra så vet jag att jag går in i våt-ateljén efter lunch. Slutar jag fyra så 
går jag in i torr-ateljén. Annars är det det här att det kommer någon liten som behöver bytas 
på, då finns det någon annan som kan ta det, inte alltid men för det mesta. Så mycket hur 
man organiserar, tror jag. Alltså i det stora hela. Sen kan det ju vara tillfället. Att det är 
mycket vikarier, att det händer något annat (F:4).

Vi har skrivit in ateljeveckor men det är så många människor som behöver frigöras från 
allting annat så de går inte alltid så lätt. Alla har sina rutiner (F:2).

Det kan ju ibland vara personalbrist, för lite folk, att några inte kan vara inne och måla just 
eller hålla på med bildskapande just när barnen vill (F:1).

Genom tips, idéer och stöd från kollegor, facktidningar och föreläsningar anser förskollärarna 
att de hela tiden kan utvecklas. Vidare hävdar en förskollärare att hon på egen hand får söka 
inspiration. Detta genom Internet. En av dem finner inspiration genom barnen. 

Så det är nog hela processen hur de utvecklas. Att de kan återkoppla till dokumentationer 
och titta och prata om dem. Jag tror det är de som jag inspireras av, då blir man som sådär, 
Yes! nu ska vi gå in en gång till (F:3).

Flertalet av förskollärarna nämner att de måste vara försiktiga med hur man uttrycker sig om 
barnens verk. 

Att man inte säger någonting så att de blir fel. För det kan ju lätt hända. Då får man ju tänka 
sig för speciellt när de har ritat och skrivit sitt namn. Jaha då ska vi komma ihåg att det är 
just den där krumeluren som betyder ”Kalle”. Då får man skriva sen på baksidan lite svagt 
för det är ju så viktigt för dem (F:2).

I alla fall jag försöker att så mycket som möjligt undvika det här med fint och fult. Det ska 
inte vara hindrande det man tycker, det ska vara prestationslöst. För barnen har inte kommit 
till det än. De pratar inte om fint och fult (F:5).

När det gäller att utveckla den bildskapande verksamheten är två förskollärare helt eniga om 
att det är dennes förhållningssätt som avgör utvecklingen. ”Vi ska utveckla allt” (F:5).

Jag tror att det är en del av jobbet att man fortsätter att utvecklas. Att man hittar nya material 
och nya saker. Fortbildar sig och går på kurser. Alla barn och alla barngrupper är ju olika 
och intresserade av olika saker. Det gäller att vi anpassar verksamheten efter deras behov 
(F:4).
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5.2.2 Mål och riktlinjer 
Ingen av förskollärarna har några specifika mål nedskrivna när det gäller bildskapandet. ”Vi 
har ju inte direkt ett mål just för bild” (F:3). De flesta av förskollärarna upplever att de har 
gemensamma strävansmål inom arbetslaget.  ”Vi går mycket efter vad barnen vill göra. De är 
de som styr dagen. Det är vi ganska lika på” (F:1). Mål och riktlinjer som de intervjuade 
upplever att de strävar mot skiljer sig åt. Språkutveckling, fantasi och kreativitet, att få prova 
på och att hålla material framme och tillgängligt nämner de flesta förskollärare vara deras 
strävansmål.

Vi har ju inga direkta mål för just bildskapandet, men vi har ju det här med språkutveckling 
och språkutvecklingen innefattar ju bild. Bild är ju då en uttrycksform. På något sätt blir det 
ju inbakat under språket. Nu har vi ju ingen styrd grupp med de yngre i språk, men med de 
äldre och då kommer det ju in mycket med bild (F:2).

En av förskollärarna upplever att det är alla mål i läroplanen som på ett eller annat sätt går in i 
bildskapandet. En annan förskollärare hävdar att de inte jobbar efter läroplanen. 

Läroplanen är inget levande dokument hos oss. Vi är ett nytt arbetslag som håller på att 
jobba ihop oss. Men gemensamt är att vi alla vill att de ska få hålla på med estetiska ämnen 
över huvud taget (F:5).

En av de intervjuade upplever att det i hennes arbetslag finns riktlinjer som skiljer dem åt. 

Det som däremot skiljer oss är att jag kan höra mina kollegor säga fint och fult och andra 
grejer som jag inte tycker att vi ska lägga så mycket värderingar i (F:5).

5.3 Hur anser förskollärare att miljön ska utformas för att bjuda in de 
yngre barnen till det fria bildskapandet?
Utifrån vad förskollärarna svarade fann vi två underrubriker; Den bildskapande miljön och 
Materialet i den bildskapande verksamheten.

5.3.1 Den bildskapande miljön
Samtliga förskollärare som ingår i vårt resultat finner miljön vara av stor betydelse för de 
yngre barnens bildskapande. Rummet och dess material är det som förskollärarna räknar in i 
miljön. Alla intervjuade nämner att barnen har en eller två givna platser för skapande 
verksamhet. Samtliga förskollärare talar om att det finns en ateljé i verksamheten men endast 
två förskollärare nämner att de yngre barnen har tillgång till ateljén i sitt fria skapande. 

De yngre barnen är ju nu bara i köket. Att stänga dörren in till det andra rummet och att 
anpassa enbart för de yngre kan vi utveckla, så behöver inte de äldre var där. För nu är det ju 
mer för de äldre. De yngre får ju inte vara där. Och ändå ska de äldre ha tillgång till de andra 
lokalerna också så man kan inte bara anpassa till de yngre heller. Ateljen för de yngre 
barnen, de får ju inte vara där fritt. Då ska man vara äldre om man ska vara i ateljén (F:2).

En av dem ser pedagogen som en del av miljön. En av förskollärarna ser dokumentation som 
en viktig del i den inbjudande miljön. ”Gömmer man bort allting och inte sätter upp någonting 
av barnens verk på väggarna så tror jag inte att det skulle bli lika trevligt” (F:3). En 
förskollärare nämner att miljön måste vara lugn och trygg. 
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Miljön är jätteviktig i alla avseenden. Vi har tyvärr ingen atelje på vår avdelning. Vi har en 
målarverkstad på andra avdelningen men den är kombinerad skötrum och tvättrum. De får 
inte lugn och ro när alla ska in och byta blöjor och tvätta händerna. Det optimala hade varit 
att ha ett speciellt målarrum. Vi har provat att ha det i köket men då måste man plocka bort 
allting sen när vi ska äta. Vi skulle behöva bygga ut (F:1).

Miljön måste enligt de flesta förskollärare, vara inbjudande på det sättet att det ska vara rent 
och fräscht och ordning bland material.

Jag själv lockas inte om någonting är trasigt och det är ett stort projekt att plocka fram, att 
det är smutsigt och så. Det ska vara fint och lättillgängligt, fräscht helt enkelt (F:5).

En förskollärare menar att hon brukar ställa fram föremål och nytt material för att barnen ska 
inspireras. ”Jag brukar lägga fram en banan och några päron på ett bord. Jag har även tejpat 
upp löv på fönstren. De tittade på löven och målade” (F:4).

5.3.2 Materialet i den bildskapande verksamheten
De flesta förskollärare som ingår i vår studie nämner att materialet ska finnas synligt och 
tillgängligt i barnens höjd. Samtliga förskollärare nämner att det finns risker med att ha 
materialet framme. 

Så finns det ju en del risker med att ha framme allt och det märker man ibland. Det kommer 
fram pennor som inte används på rätt ställe. Det ligger lite färg någonstans och då blir man 
lite less. Emellan åt har man barn som river ut mycket grejer och papper och då plockar vi 
bort det ett tag. Det är ju ett hinder förstås. Man vill ha det framme men det är inte alltid det 
fungerar (F:3).

Det är ju det att de far där och gräver. Då tänker jag mest på de minsta, för just när man har 
det så här öppet och vi vill ha materialet framme i barnens höjd så måste det underhållas 
hela tiden. Vi har velat ha färger framme, ibland fungerar det och ibland är det någon liten 
som fått upp burken och står där och målar, målar på sig själv (F:4).

Många barn får inte använda en sax hemma. De tycker att det är farligt. Vi vill att de ska få 
prova på. Det är inte det viktigaste att de ska lära sig och kunna klippa. De tycker ju att det 
är jätteroligt att få prova nya saker och ibland händer det ju att de håller saxen fel. Det gör 
ingenting. Men vi vill visa dem hur och när man använder saxen (F:1).

Kritor och färgpennor är material som barnen har tillgång till i sitt fria bildskapande enligt 
samtliga förskollärare. Tuschpennor förekommer i samtliga verksamheter men det är mer eller 
mindre tillgängliga för de yngre barnen. 

Vi har ett par nya tuschpennor. De är riktigt bra. Vi har inte framme dem. Vi är rädd att de 
torkar men de är helt suveräna, de är korta och lätta att hålla i för barnen (F:1).

En förskollärare hävdar att det finns färg på flaska, liknande vattenfärg, som är lätta för de 
yngre barnen att använda sig av. 

De ser ut som en Bingolotto-dutt som de bara vänder på, och så blir det som vattenfärg. Då 
behöver man aldrig ta fram något vatten och blanda till och de behöver inte hålla på med 
penslar. De kör vi jättemycket med (F:3).

Mindre än hälften av förskollärarna menar att barnen alltid har fri tillgång till flytande färg, 
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vattenfärg, naturmaterial och andra små saker för barnen att klippa och klistra med. ”Sen kan 
det vara roligt att måla in sand och pappersbitar, glitter och annat” (F:4).

Det är ju fritt men de måste be om att få materialet. Eftersom de är väldigt orala just nu så 
finns materialet synligt på hyllan så de kan peka att de vill ha det. Vi har mycket lösa 
material, små knappar och silkespapper, olika papper, olika skrotgrejer, glasspinnar, färgade 
pinnar, mycket skrot som vi samlar på oss. Penslar i olika storlekar, som de kan använda rätt 
för deras små händer. De får inte vara för stora. (F:5).

Drygt hälften av förskollärarna nämner att barnen alltid har tillgång till Playdodeg. En av dem 
nämner att de i verksamheten även har framme lera för barnen att jobba med. 

Vi har lera men den är tungjobbad så vi gör den till korvar och små plattor så de kan bygga 
med dem. Sen har vi ju riktig lera men den är slut nu. Playdo finns alltid framme (F:4).

En förskollärare nämner särskilt att hon vill att de yngre barnen ska få prova på nya tekniker 
och material, utöver det material som finns att tillgå för dem. ”Även materialet behöver 
utvecklas. En limpistol har jag bland annat på beställning till hösten” (F:5).

6 Diskussion 
Denna del av arbetet delar vi upp i fyra huvudrubriker. I Metoddiskussion kommer vi att 
diskutera vilken validitet och reliabilitet vi kan ge vår studie utifrån vårt metodval. I 
Resultatdiskussion kommer vi att diskutera vårt resultat kopplat till vår bakgrund. Utifrån våra 
nya kunskaper avslutar vi med förslag på fortsatt forskning inom ämnet.

6.1 Metoddiskussion
Genom hela arbetet har vi haft syftet i åtanke. Detta bidrar till en hög grad av validitet. Vår 
studie på hermeneutisk grund innehåller intervjuer med fem förskollärare. Vi anser att det är 
ett bra antal och får därmed ett rikt material. Fler förskollärare än fem hade blivit för mycket 
arbete på den utsatta tiden. Även Trost (1997) förespråkar att inte ha fler intervjupersoner än 
fem eftersom materialet lätt blir svårhanterligt. Med fler intervjuer hade dock studien uppnått 
en högre grad av reliabilitet och validitet och detta hade påverkat resultatet. Vi gjorde enskilda 
intervjuer, samtliga med samma intervjufrågor som grund, och fick förskollärarnas egna 
tankar, åsikter och förståelse. Vi har inte kunnat åstadkomma någon högre standardisering 
eftersom vi sökte efter de intervjuades tankar och åsikter. Vi upplever att vi fått utförliga svar. 
Något som vi dock ifrågasätter är svarens tillförlitlighet. Är de intervjuades svar ärliga? Har 
svaren utgått ifrån vad de tror att vi förväntar oss för svar? Har de intervjuade varit rädda för 
att svara fel? Vid intervjuerna följdes Svennings (1999) förslag om att vi som intervjuar ska 
undvika att styra intervjupersonens svar. Vi har utan att påverka svaren ställt följdfrågor som -
Hur menar du? och - Berätta lite mer om det här? Om mer tid hade getts till att ställa 
följdfrågor så kanske vårt resultat blivit än mer berikat av de intervjuades innehållsrika svar. 

Båda har medverkat under samtliga intervjuer och vi ser både för- och nackdelar med detta. 
Nackdelar som vi kan knyta an till det Trost (1997) nämner, är att den intervjuade kan känna 
sig i underläge när denne är själv. Vi upplevde detta skede vid en utav våra fem intervjuer. Vi 
båda upplevde den intervjuade som väldigt nervös och osäker. Detta kan ha påverkat svaren. 
Vi känner samtidigt att det har varit en stor fördel att vara två vid samtliga intervjuer. Vid 
intervjun kunde en koncentrera sig på frågorna och den andra föra minnesanteckningar. En 
stor hjälp vid bearbetningen av intervjuerna är att vi fått ta del av våra olika intryck. Detta har 
gett oss ett berikat material att arbeta med. Om vi hade prioriterat att göra pilotstudier, som 
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Patel och Davidson (2003) rekommenderar, så hade våra intervjufrågor kunna bli än mer 
tydliga och vi hade fått en ökad erfarenhet av intervjuer och därmed minskat nervositeten. Vi 
finner nu i efterhand att en av frågorna upplevdes olika av de olika intervjupersoner men 
precis som Patel och Davidson (2003) beskriver att i den kvalitativ studie så får svaren tolkas 
olika till skillnad på om vi hade gjort en kvantitativ studie där svaren måste upplevas lika för 
att få en hög grav av reliabilitet.

Vid första kontakten med förskollärarna berättade vi för dem om studiens syfte. Innan 
intervjun startade fick förskolläraren läsa igenom frågorna och använda dem som stöd genom 
hela intervjun. Vi tror att detta var till stor fördel då de hann fundera kring frågorna och kunde 
därmed känna sig trygga. Under intervjuernas genomförande använde vi oss av 
ljudupptagning som placerades mellan oss och den intervjuade. Detta underlättade vår 
bearbetning. Alla intervjuer transkriberades noggrant för att inga egna tolkningar skulle 
läggas till. Talspråk gjordes om till skriftspråk eftersom det kan ses som osmakligt att 
översätta det som sagts ordagrant. En nackdel med ljudupptagning var att de tog långt tid att
transkribera och var ibland svåra att lyssna igenom på grund av störande moment, såsom 
bakgrundsljud, hastighet på talet och dialekter. Intervjupersonerna fick själva välja lämplig 
plats där intervjun skulle äga rum men detta ledde till att det ibland var andra pedagoger som 
behövde tillgång till utrymmet eller någon telefon som ringde.

6.2 Resultatdiskussion
Vi väljer här nedan att dela in resultatdiskussionen i samma underrubriker som resultatet. 
Dessa är Utveckling och lärande, Förskollärarnas förhållningssätt, Mål och riktlinjer, Den 
bildskapande miljön och Materialet i den bildskapande verksamheten.

6.2.1 Utveckling och lärande
I vårt resultat upplever alla förskollärare att barnen har ett stort intresse för bildskapande. De 
är eniga om att alla barn lär och utvecklas på något sätt genom det fria bildskapandet. Detta 
kopplar vi till Lindahl (2002), Paulsen (1996), Read (1956) och Granberg (2001) som finner 
skapande vara en viktig förutsättning för att de yngre barnen ska utvecklas. De två 
förskollärarna som arbetar i åldersintegrerade barngrupper berättar att de yngre barnen lär sig 
av de äldre och att detta är en stor förutsättning för lärandet att barnen kan studera de mer 
erfarna. Detta ser vi att Lindahl (2002) har en annan åsikt om eftersom hon anger att 
ålderanpassade aktiviteter inom bildskapande är de bästa. Samtidigt skriver Paulsen (1996) att 
barn söker förebilder i sitt skapade men vi ser inte att detta behöver vara någon äldre utan lika 
gärna en jämnårig. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) anser att lärande sker genom 
samspel med andra människor, även Skolverket (2006) säger att barn lär av varandra. 
Granberg (2001) anser att barn utvecklar sin sociala kompetens, förmåga till empati, 
gruppkänsla och gemenskap och att barngruppen stärks genom att skapa tillsammans. En av 
de intervjuade uppger att de brukar ha ett uppspänt papper på ett bord dit barnen lockas. Där 
får de skapa tillsammans och just detta ser hon att barnen tycker är väldigt roligt och lärorikt. 

En pedagog berättar att de genom dokumentationer gör barnens verk synliga och på så sätt 
visar att det är något viktigt de gjort. Dokumentationer finner även Lindahl (2002), Paulsen 
(1996) och Granberg (2001) är ett viktigt tillvägagångssätt för att synliggöra barns utveckling
och lärande. De flesta förskollärare i vår studie uttrycker att barnen utvecklar sin fantasi 
genom det fria bildskapandet. Detta kopplar vi till Vygotskij (1995) som menar att barnen 
ständigt behöver öva sin fantasi för att den ska berikas. Vi, likväl som Skolverket (2006), 
Lindahl (2002) samt Sigmundsson och Pedersen (2004), poängterar att barns motorik måste 
tränas för att utvecklas. Lindahl (2002) menar att motoriken sedan andra världskriget har fått 
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sin del i bildskapande. Även de flesta förskollärare anser att barnen övas motoriskt genom 
bildskapande, bland annat när de håller i penseln. Att barn utvecklar sitt fria tänkande och att 
uttrycka känslor framkom i vårt resultat och detta anser även Fröbel (Gedin & Sjöblom, 
1995). Det verbala språket är något som förskollärarna anser att barnen utvecklar genom 
bildskapade. De nämner att barnen ibland berättar om sina bilder eller skapar någonting 
utifrån det de pratat kring. Flera förskollärare nämner att de ser de yngsta barnens bilder som 
ett kommunikationssätt i sig, trots att de än inte har så berikat talspråk. Detta kopplar vi till 
Granberg (2001) som nämner att barnen ofta pratar samtidigt som de skapar och även hon 
menar att man i första hand ska se skapandet som kommunikation och inte enbart som 
dekoration. Samtidigt menar hon att de yngre barnen använder sig av skapande eftersom det 
är den delen av språket som de behärskar. Barn kommunicerar genom sina bilder. Wallin 
(1996) ser att Reggio Emiliapedagogiken finner att ett barn har hundra språk, där 
bildskapande är ett av dem. Paulsen (1996) ser skapande verksamhet som ett verktyg för att 
nå mål inom andra ämnesområden och att detta bidrar till att man ofta glömmer bort att varje 
enskilt konstnärligt uttrycksmedel har sina egna tekniker, sina egna lagar. Samtliga 
förskollärare ser att barnen tycker att det är roligt med skapande aktiviteter. En av dem 
nämner att barnen bara målar utan mål och syfte men att inspirationen alltid finns där hos 
barnen. Fröbels tankar knyter an till förskollärarens, eftersom han menar att människan har en 
skapande kraft inbyggd i sig som måste bearbetas (Gedin & Sjöblom, 1995). Detta visar på att 
behovet av att skapa ses som stort både hos förskollärare och i litteratur. 

6.2.2 Förskollärarnas förhållningssätt
Vygotskij (1995) menar att barn måste ges den tid de behöver till sitt fria bildskapande. Med 
de fria bildskapande menar han en tid för barnen som varken är obligatorisk eller påtvingad. 
De flesta intervjuade ansåg att de inte har tillräckligt med tid att ge barnen för sitt fria
bildskapande. Samtliga förskollärare nämner att de inte vill stressa på eller tvinga barnen till 
fritt bildskapande. I resultatet framträder det, precis som Ritter (1997) benämner och som det
står i Skolverket (2006), att förskollärarna utifrån sitt förhållningssätt ska jobba för att stärka 
barns tilltro till sin egen förmåga och skapande förmåga. Sheridan och Pramling Samuelsson 
(2009) nämner även att förskollärarna måste ha god kompetens i att möta och förhålla sig till 
barnen i deras skapande. Paulsen (1996) anser att de är förskollärarna som skapar 
förutsättningarna för de yngre barnens betydelsefulla bildskapande. Alla intervjuade anser att 
de själva har en stor påverkan på skapandemiljön. Ritter (1997) menar att barns spontana 
glädje kan förhindras om barnen möter för många motgångar. Precis som honom hävdar två 
av de intervjuade att deras val av ord är av stor vikt och undviker begrepp som fint och fult 
om barnens verk. Read (1956) och Ahlner Malmström (1991) anser båda att den vuxne är 
viktig i barns bildskapande och fungerar som ett stöd. Vi sammanfattar detta stycke som att 
förskollärare bör respektera barns verk utan att benämna dessa med fint eller fult och se dem 
som ett viktigt uttrycksmedel. 

Wallin (1996) anser att de vuxna ska inspirera barnen till bildskapande aktiviteter på något 
sätt. Två av förskollärarna nämnde att de själva brukar sitta ner och skapa med olika material 
för att inspirera barnen att själva prova. Detta sätt förespråkar även Granberg (2001). Det är 
enligt henne viktigt för att de yngre barnen ska känna trygghet, arbetsro, inspiration, god 
vägledning och finna kunskap. Vidare nämner Wallin (1996) att om förskollärarna inte 
inspirerar dem så kommer barnen så småningom rita stereotypt. Vi ser att förskollärarna 
måste finna inspiration för att kunna ge barnen inspiration och idéer. Detta nämner alla 
förskollärare att de finner på olika sätt. De finner inspiration genom barnen, tips och idéer från 
kollegor, Internet, facktidningar och föreläsningar. Även miljön har en inspirerande verkan. 
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6.2.3 Mål och riktlinjer
I Skolverket (2006) finns en mängd olika strävansmål för förskolans verksamhet. I vårt 
resultat framkom det att ingen av förskollärarna hade några specifika mål nedskrivna för det 
fria bildskapandet på deras avdelning. De mål som de vill nämna skiljer sig åt. 
Språkutveckling, fantasi och kreativitet, att få prova på och att hålla material framme och 
tillgängligt nämner de flesta förskollärare vara deras strävansmål. Barnen ska utveckla sin 
förmåga att kommunicera via olika uttrycksformer (ibid.). Vi personligen önskar se ett mer 
målmedvetet arbetssätt med det fria bildskapandet och ställer oss frågande till hur fem 
förskollärare inte har nedskrivna strävansmål för ett ämne som de alla anser vara av mycket 
stor vikt för barnens utveckling och lärande.

6.2.4 Den bildskapande miljön
I resultatet framkom det att alla förskollärare såg miljön som en viktig grund för det fria 
bildskapandet. Vi finner att förskollärarna menar miljön vara rummet och dess material. 
Förskollärarnas syn på miljöns betydelse stämmer överens med Ahlner Malmströms (1991) 
tankar om att miljön är avgörande för den bildskapande verksamheten. Att pedagogen är en 
del av miljön ser vi som en självklarhet och detta är även något som en av de intervjuade 
pedagogerna nämner. Dokumentationer nämner en av förskollärarna även är en viktig del av 
miljön, hon menar att miljön inte skulle vara lika trevlig om inte barnens verk tas till vara och 
blir synliga. Vi anser att miljön även ska vara inspirerande och trevligt för barnen att vistas i, 
detta i enlighet med Ahlner Malmström (1991). En pedagog nämner också att denne inte 
lockas om någonting är trasigt och det är ett stort projekt att plocka fram. Granberg (2001) 
och Ahlner Malmström (1991) poängterar vikten av att det alltid ska finnas material att tillgå 
till barnens bildskapande. Rummet ska visa barnen vad som förväntas av dem. En pedagog 
berättar att de yngre barnen inte får vara i ateljén eftersom den är till för de äldre barnen. Hon 
berättar att de yngre bara får vara i köket om de ska skapa fritt men att materialet måste 
plockas fram. Vi tar till oss Granberg (2001) och Ahlner Malmströms (1991) åsikter om att 
rummet ska visa vad som förväntas av barnen och frågar oss därför om köket kan visa vad 
som förväntas av barnen vid ett fritt skapande. Förstår de yngre barnen vad de kan göra 
därinne?

Vi ser utifrån vårt resultat att alla förskollärare har en ateljé i deras verksamhet men en av 
förskollärarna nämner att ateljén är kombinerad sköt- och tvättrum där barnen inte får lugn 
och ro då det ofta är spring där inne med blöjbyten och tvättning. En förskollärare nämner att 
miljön måste inbjuda till lugn och ro och detta ser även vi vara en viktig faktor för en bra 
miljö. Wallin (1996) poängterar även att miljön ska vara lugn och trygg och inbringa arbetsro. 
Granberg (2001) anser att miljön måste vara flexibel och den skall alltid ha rent och nytt 
material, den går hela tiden att utveckla. Utvecklingen av miljön anser de intervjuade 
förskollärarna bara är begränsad av deras förhållningssätt och att miljön alltid går att utveckla 
till det bättre. 

6.2.5 Materialet i den bildskapande verksamheten
I resultatet framkommer det att material och skapande verktyg är en betydelsefull faktor för 
de yngre barnens fria bildskapande. Materialutbudet varierar inom verksamheterna. Två av 
förskollärarna hävdar att barnen i det fria bildskapandet använder sig av målarfärg, medan de 
andra förskollärarna anser att färgen inte får användas utan uppsyn och hjälp från någon 
vuxen. En förskollärare menar också att tuschpennorna ska förvaras utom synhåll. Det för att 
de yngre barnen inte ska kladda ner sig. Samtliga förskollärare anser att materialutbudet 
varierar beroende på vilka barn och barngrupper som finns i verksamheten. Både Sörensen 
(2001) och Bostelmann och Mattschull (2006) tycker att det är en självklarhet att barnen ska 
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tillhandahållas bra och olika material. Dessa ska ligga framme så att alla barn kan nå dem. 
Materialet ska vara varierande, allt från de traditionella färgpennorna till olika papper och 
kartong med penslar gjorda för staketmålning och fönsterrakor. Ahlner Malmström (1991) 
menar däremot att det inte krävs en mängd olika material utan bara en hjälpande förskollärare 
som lär barnen att välja storlek på pappret och stimulera dem att göra det de tycker är roligast. 
Vidare skriver hon att materialet efter hand kan bytas ut och utvecklas för att öka 
svårighetsgraden och därmed utveckla barnen. Samtliga förskollärare är måna om att barnen 
ska få tillgång till olika material och att material ska ligga synligt för barnen. En förskollärare 
nämner att bildskapandet är fritt men att materialet står ganska långt upp och då får barnen be 
en förskollärare att pocka ner det. Wallin (1996) menar att det kan vara fritt bildskapande 
även om förskolläraren tipsar barnet att gå in i ateljén eller att denne hjälper och finns 
närvarande. Löfstedt (2001) anser att fritt bildskapande är när barnen själva bestämmer vad, 
när och hur de vill göra något. Den vuxnes uppgift är enligt henne att, precis som den 
intervjuade nämner, hjälpa barnen med material de inte kommer åt men även att finnas som 
stöd och samtala med barnen kring deras bilder. Detta ser även vi vara viktiga uppgifter för en 
förskollärare. Förskollärarna anser att alla barn bär på olika erfarenheter och behöver olika 
stor utmaning. När barnen är ett år och kommer till förskolan har de redan samlat på sig en 
mångfald olika kunskaper om sin omgivning. Dessa ligger sedan som en grund för nya 
kunskaper. På så sätt har alla barn olika erfarenheter när de börjar förskolan. Detta måste, 
enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2009), förskollärare ha i åtanke i arbetet med barn. 
En intervjuperson nämner att det finns en del barn som aldrig har använt en sax eller pensel 
när de kommer till dem. Hon anser då att det är viktigt att introducera barnet för det nya 
materialet. Vi har tolkat det som att det finns två olika synsätt bland förskollärarna när det 
gäller första kontakten med material. Några av dem är noga med att introducera materialet för 
att barnen ska veta hur de ska användas, andra förskollärare vill att barnen själva ska få prova 
på och experimentera. 

6.3 Avslutande reflektion
Utifrån syfte och frågeställningar finner vi att gestaltningen av de yngre barnens fria 
bildskapande inom förskolan kan te sig på olika sätt. Alla förskollärare anser att tid ska ges till 
det fria bildskapandet men prioriteten skiljer sig åt. I resultatet framgår det dock att 
bildskapande ses som viktigt för barns utveckling och att det sker ett enormt lärande. I 
läroplan för förskolan (2006), står det att förskolan ska eftersträva att barnen utvecklar sin 
förmåga att bygga, skapa och konstruera med olika material och tekniker. I det fria 
bildskapandet bör enligt vår undersökning material och verktyg finnas framme och synligt för 
barnen och det påstår även de flesta förskollärarna att så är fallet. Vårt mål har varit att ta reda 
på hur förskollärare tänker kring och utformar verksamheten för att de yngre barnen ska 
utveckla sin förmåga inom det fria bildskapandet. Relevansen av studien är stor för oss men 
även för andra blivande och yrkesverksamma förskollärare. De yngre barnens fria 
bildskapande är idag relevant eftersom verksamheten ska bemöta alla barn och dess behov 
samt ge chans till att skapa ett livslångt lärande. Vi har i denna studie lärt oss otroligt mycket 
om synsätt på lärande och förskolans verksamhet. Både de intervjuade och litteraturen har 
varit bidragande faktorer, även våra diskussioner, reflektioner och tankar som vi delgett 
varandra. Detta kommer vi att ta med oss i vårt kommande arbete som förskollärare. 

6.4 Fortsatt forskning
Utifrån denna studie har många frågor väckts hos oss om vidare forskning. Vi har i vår studie 
sett att det genom bildskapande sker en stor utveckling hos de yngre barnen. Vi anser därför 
att en vidare forskning kan studera förskollärarnas tankar och utformande av verksamheten 
utifrån de yngre barnens sätt att lära genom andra estetiska uttrycksformer, så som dans, 
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musik och drama. Vi har under undersökningens gång sett datorn vara ett uttrycksmedel i den 
bildskapande aktiviteten för de äldre barnen. Datoranvändning och dess ritprogram lockar 
många barn och en vidare forskning kan undersöka användningen av datorn som material och 
teknik inom bildskapandet.
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Bilaga 1
1. Hur ser barnens intresse för bildskapande ut, som helhet på din avdelning?

2. Vilket material tillhandahåller ni för barnen att använda sig av i sitt fria bildskapande?

3. Hur utformas miljön för att barnen ska finna inspiration?

4. Vad har miljön för betydelse för det fria bildskapandet?

5. Vad kan det finns för något som inverkar hindrande på den bildskapande verksamheten?

6. Hur utvecklas barnen genom det fria bildskapandet?

7. Vad vill du lära barnen när det gäller bildskapande?

8. Vilka mål i läroplanen arbetar ni främst efter när det gäller barns fria bildskapande? 

9. Hur ser era gemensamma/inte gemensamma riktlinjer/mål för den bildskapande 
verksamheten ut?

10. Varifrån hämtar du inspiration till den bildskapande verksamheten?

11. Hur förhåller du dig till barn som har svårigheter med sitt bildskapande, dvs inte kan och 
de som vill ha mycket hjälp inom bildskapandet?

12. Finns det något som du anser behöver utvecklas i er verksamhet när det gäller det fria 
bildskapandet?


