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Abstrakt 
Studiens syfte är att få ökad kunskap om förskolemiljöns betydelse och förskollärares 

förhållningssätt till, och syn på små barns bildskapande i förskolan. Det är en kvalitativ 

undersökning där sju förskollärare på två olika förskolor i samma kommun i Norrbotten 

intervjuats skriftligt via e-post. Studien utgår även ifrån den sociokulturella teorin som 

betonar samspel med andra som viktigt för barns utveckling och lärande. Resultatet visar att 

förskollärarna ser på bildskapande som viktigt för små barns lärande och utveckling. 

Förskollärarna menar att genom bildskapande får barn till exempel möjlighet att uttrycka sina 

tankar och känslor samt möjlighet att utveckla sin fantasi, motorik, språk, och samspel. Det 

framgår även att förskollärarna anser att bra material, avsatt tid för skapande och inspirerande 

vuxna är viktigt och ger goda förutsättningar. Resultatet visar vidare att förskollärarna anser 

att pedagogers inställning styr vilka material barnen får ta del av.  

 

Nyckelord: Bildskapande, pedagogers förhållningssätt, skapande miljö, små barn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Förord 
Till att börja med vill jag tacka alla förskollärare som tagit sig tid att svara på mina frågor och 

delat med sig av sina tankar och erfarenheter så att jag kunnat genomföra min c-uppsats.  

Tack även till mina handledare för råd och vägledning under mitt skrivande. Tack också till 

min familj och vänner som stöttat mig under arbetets gång och under hela utbildningen. 

 

Tack! 
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1. INLEDNING 

 

I Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2011) står det att 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 [...]" (s.10). Skapande ger barnen 

möjlighet att med olika uttrycksformer berätta om sina erfarenheter och upplevelser. FN:s 

barnkonvention skriver om barns rätt till skapande: ”Denna rätt innefattar frihet att oberoende 

av territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift 

eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.” (FN:s 

barnkonvention, 2009, Artikel 13). För att kunna skapa i förskolan krävs det att barnen 

befinner sig i en förskolemiljö där det finns möjligheter att göra det som beskrivs i förskolans 

läroplan, det vill säga en fysisk miljö med ändamålsenliga lokaler, tillgängligt bildmaterial 

och tid för skapande och pedagoger som ger barnen möjlighet till skapande (Granberg, 2001). 

Pedagogens inställning och syn styr de bildskapande aktiviteterna vilket också påverkar de 

typer av bildskapande som barnen får möta (Bendroth Karlsson, 1998; Granberg, 2001; 

Änggård 2006). Bendroth Karlsson (1998) menar också att bildskapande aktiviteter behöver 

lekfulla och kreativa miljöer. Lek och skapande har och har alltid haft en stor betydelse för 

barn och är en utgångspunkt i förskolans verksamhet (Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

Under de senaste tio åren då jag arbetat som vikarie inom förskolan har jag särskilt 

uppmärksammat att det mestadels enbart funnits pennor, kritor och papper i olika färger till 

barnens förfogande. Annat material och verktyg som till exempel flytande färger och saxar 

har varit gömda eller svåråtkomliga för barnen, speciellt på småbarnsavdelningarna. Jag har 

många gånger ställt mig frågan om varför bildskapande har begränsats till att pedagogerna 

enbart skapat och tagit fram ytterligare material då de arbetat med något tema som krävt något 

slags skapande. Denna fråga har lett till att jag i detta examensarbete vill studera 

förskollärares syn på små barns bildskapande, hur de ser på betydelsen av miljöer som 

stimulerar barns bildskapande men också deras syn kring sitt eget förhållningssätt i relation 

till små barns bildskapande. En inspirationskälla för mig är ateljéristan Stina Braxell, som 

betonar hur viktig den fysiska miljön är och hur den är utformad för att inspirera barnen att 

utveckla sin kreativitet (Braxell, 2010). Tidigare forskning om barns bildskapande har främst 

fokuserat på äldre barns bildskapande i förskolan och då främst barns bygg- och 

konstruktionslek (Granberg, 2001). Det finns med andra ord en avsaknad av studier som tittat 

på små barns bildskapande i förskolan (Granberg, 2001). I Lpfö 98 (Skolverket, 2011) 

betonas särskilt vikten av samspel mellan barn och vuxen som en utgångspunkt i lärandet men 

också att ”barnen lär av varandra” (s. 7).  Då bild är ett språkligt verktyg där barn samspelar 

med varandra kommer denna studie att utgå från det sociokulturella perspektivet. Från detta 

perspektiv sker lärande och utveckling genom samspel med andra människor (Vygotskij, 

1995; Säljö, 2010). 
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2. SYFTE 
 

Studiens syfte är att få ökad kunskap om förskolemiljöns betydelse och förskollärares 

förhållningssätt till, och syn på små barns bildskapande i förskolan. Med små barn avses barn 

i åldrarna 1-3 år. 

 

Forskningsfrågor: 

 

• Vilken syn har förskollärarna på bildskapande med små barn i förskolan? 

 

• Hur ser förskollärarna på den skapande miljöns betydelse för bildskapande?  

 

• Hur ser förskollärarna på det egna förhållningssättets betydelse för små barns bildskapande? 
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3. BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras studiens förankring i styrdokument, historiskt perspektiv och 

tidigare forskning. Avslutningsvis presenteras studiens teoretiska utgångspunkt. 

 

3.1 Förankring i styrdokumenten 

Enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2011) ska varje barn ges utrymme för att 

kunna utveckla sin fantasi och kreativitet. Man ska ta vara på och stärka barnens intressen så 

att de får nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Vidare står att 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 [...]" (s.10). I läroplanen 

framhålls det även att skapande och kommunikation med hjälp av olika uttrycksformer såsom 

bild, utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och 

lärande. I den skapande och gestaltande leken får barnen möjlighet att uttrycka och bearbeta 

upplevelser, känslor och erfarenheter: ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt 

samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.” 

(Lpfö 98 s.6). I styrdokumenten framhålls även vikten av pedagogernas 

förhållningssätt: ”Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen 

aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter" (s.7), ”Arbetslaget ska 

ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla 

upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild 

samt estetiska och andra uttrycksformer” (s.11). Förskolan ska sträva efter att varje barn 

"utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material 

och redskap" (s.10). Läroplanen betonar även att förskolans miljö ska vara en öppen, trygg, 

innehållsrik och inbjudande plats för barnen och att den ska främja lek, kreativitet och lärande. 

Miljön ska också inspirera till aktivitet samt till att utforska omvärlden. 

 

I Kvalitet för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2005) betonas små barns utveckling och 

lärande: ”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.” (Utbildningsdepartementet, 2005, s. 25). När barn leker stimuleras 

deras fantasi, inlevelse och språk: ”I experimenterande och utforskande lek och skapande 

verksamhet stimuleras barns fantasi, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande." 

(Utbildningsdepartementet, 2005, s. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

4 

 

3.2 Historiskt perspektiv på små barns bildskapande 

Den grekiske filosofen Platon ansåg att konst var en viktig del i barns uppfostran. Efter det 

har flera pedagogiska filosofer påtalat skapande aktiviteter som en viktig del i barns lärande. 

Som exempel kan Goethe och Schiller nämnas som inspiration till Steiner och 

Waldorfpedagogiken där konst, religion och vetenskap tillsammans ansågs bidra till personlig 

utveckling (Granberg, 2001). 

 

Det var på 1800-talet främst psykologer som intresserade sig för vad barns bilder kunde 

berätta, där barns bilder ansågs vara ett uttryck för dess tankar och känslor (Öman, 1991; 

Bendroth Karlsson, 1998; Löfstedt, 2001; Stalfelt, 2005). Den Fröbelinspirerade 

barnträdgården (Kindergarten) dominerades av Friedrich Fröbel (1782-1852) som hade teorier 

om barns bildpedagogik och dessa teorier ligger till grund för vår svenska förskola (Skoog, 

1998). Fröbel menade att både känslor och intellekt stimuleras genom materialet och att dessa 

upplevelser omvandlas och uttryckas i skapande (Öman, 1991). Att förena lek och arbete var 

en viktig del av Fröbels pedagogik. Han ansåg även att den fria verksamheten var 

betydelsefull, men trots det förespråkade han starkt lärarstyrd teckningsundervisning och 

menade att man skulle gå varsamt fram medan barnet lär sig teckna för att på så sätt undvika 

ett så kallat meningslöst kopierande (Bendroth Karlsson, 1998). De vuxna skulle ansvara för 

utformningen av miljön och tillgodose barnens behov och materialet såg Fröbel som en 

förutsättning för utveckling och menade att materialet ska vara utmanande och väcka barns 

intresse. Materialet blir på så sätt pedagogiskt i samspel med människor och hur man 

använder materialet har betydelse för om lärande ska kunna ske, menade Fröbel (Bendroth 

Karlsson, 1998). Vygotskij (1896-1934) tillskrivs som grundaren till den sociokulturella 

teorin där han menade att samspel med andra spelar en viktig roll i barnens skapande 

(Vygotskij, 1995). Barns bildskapande utifrån en sociokulturell teori, handlar om att allt ingår 

i ett sammanhang eller situation där utveckling och lärande sker genom socialt samspel med 

andra (Vygotskij, 1995; Löfstedt, 2004).  

 

3.3 Tidigare forskning om barns bildskapande 

 

3.3.1 Små barns bildskapande 

Bildskapande syftar här till bildskapande som innefattar både två- och tredimensionella bilder 

som barn skapar med olika typer av material såsom blyerts, pennor, kritor, flytande färg, 

vattenfärg, papper, lim, glitter, lera, gips, naturmaterial och återvinningsmaterial (Granberg, 

2001). Med små barn avses barn i åldrarna 1-3 år. Änggård (2006) anser att tredimensionella 

material som till exempel lera inbjuder mer till lek än vad tvådimensionellt material gör, då 

det tredimensionella mer liknar de leksaker som barnen är vana att leka med. Granberg hävdar 

att det är bättre att de små barnen först får komma i kontakt med tredimensionella material, 

men att tvådimensionellt material som till exempel fingerfärg är bättre för små barn att börja 

med än pennor och kritor. Häikiö (2007) anser att små barn får en direkt upplevelse och 

erfarenhet av färger och former när de målar eller arbetar med lera vilket gör att sinnena får 

arbeta och att det på så sätt skapar en helhetsupplevelse för barnet. Småbarn lär och tar till sig 

nya erfarenheter med alla sinnesintrycken, det gäller alla de fem sinnena: känsel, syn, hörsel, 
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lukt och smak (Granberg, 2001; Häikiö, 2007). Vygotskij ansåg också att bild var en viktig 

grund för barns sinnesupplevelser (Vygotskij, 1995). För att hjälpa barnen att samordna de 

olika sinnesintrycken är det därför viktigt att barnen i sin egen takt får utforska, undersöka 

och experimentera med så många olika material som möjligt då det gäller bildskapande. Att 

träna sina sinnen ansåg Montessori som viktigt för barns utveckling och lärande och att 

processen i barns bildskapande är mer betydelsefull än själva resultatet. Montessori menade 

att det är de sinnliga upplevelserna som bidrar till att barnet får nya och betydande upplevelser 

(Ahlqvist, Gustafsson & Gynther, 2005; Signert, 2012). Små barn skapar i stort sett hela tiden 

och de är aktiva i sitt bildskapande och kreativa på alla möjliga sätt och genom exempelvis 

lek och bild använder barn sig av sin fantasi, kreativitet och undersökande förmåga och skapar 

på så sätt en förståelse för sin omvärld (Granberg, 2001; Marner & Örtegren, 2003). 

 

3.3.2 Förskolan som skapande miljö 

Den skapande miljön innefattar det material och verktyg som finns tillgängliga för barnen och 

själva utformningen av miljön där de bildskapande aktiviteterna tar plats (Granberg, 2001).  

Vygotskij (1995) ansåg att flera betydande delar påverkar fantasin, där en del är erfarenheter, 

men även att miljön har stor betydelse. Han menade att våra erfarenheter grundas bland annat 

i hur vi påverkas av miljön runt omkring oss. Vygotskij pekade också på vikten av att 

uppmärksamma den fysiska miljön i lärandeprocesser. Bendroth Karlsson (1998) menar att 

för att barn ska våga skapa bör verksamheten ha utrymme för lekfullhet och att även 

bildskapande aktiviteter behöver lekfulla och kreativa miljöer. Dahlberg och Åsén (2012) 

betonar synen på den fysiska miljön som ständigt kommunicerande med individen som 

mycket framträdande i Reggio Emilia som det senaste tjugo åren har inspirerat förskolor i 

Sverige. I Reggio Emilia beskrivs miljön som den tredje pedagogen, vilket pekar på vikten av 

att se miljön som aktiv och föränderlig och att det är viktigt att skapa en utmanande miljö som 

stödjer och stimulerar barnens intresse, motivation och kreativitet. Det innebär att miljön inte 

bara ska vara inspirerande utan även ge influenser till att tänka, känna och handla (Dahlberg 

& Åsén, 2012). Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att miljön genom sin 

utformning sänder budskap till barnen om vilka förväntningar som finns just där. Författarna 

pekar på att det är viktigt att ha planerat och noga tänkt igenom hur miljön för bildskapande 

utformas, samt vilka möjligheter till bildskapande som finns. Strandberg (2006) anser däremot 

att pedagoger inte ska ägna alltför mycket tid till att ställa i ordning miljöer åt barnen utan i 

stället reflektera, ompröva och utveckla rummen tillsammans med barnen och utgår ifrån 

barnens tankar och önskemål. Änggård (2006) lyfter också fram att miljön är något som måste 

vara flexibel, ska gå att förändra och att barnen ska ha möjlighet att vara med och påverka. 

Barn är beroende av pedagogerna och tillgång till tid, rum och material för sina aktiviteter 

vilket kan begränsa barnens möjligheter till inflytande (Nordin-Hultman, 2005). Miljön kan 

både inspirera och skrämma bort barnen, så hur den pedagogiska miljön utformas bör därför 

prioriteras högt enligt Lenz Taguchi (2012).  

 

Vilken tillgång barnen har till det som finns är mer betydelsefullt än vad som finns och man 

kan till exempel fråga sig vilka samspel och aktiviteter som är möjliga eller omöjliga att 

genomföra i rummet, vilka verktyg barnen har tillgång till och om det finns plats för 

utveckling (Strandberg, 2006). Änggård (2006) skriver att miljöns utformning och utbudet av 
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material påverkar barnens bildskapande och hur ofta de får använda sig av bildskapande. Som 

exempel nämner Änggård skillnaden på om det finns olika slags bildskapande material 

tillgängligt framme eller om det förvaras oåtkomligt för barnen. Nordin-Hultman (2005) visar 

i sin studie hur tillgången och tillgängligheten av skapande material påverkar vad barnen har 

möjlighet att utforska. Hon nämner också att om material placeras på ett sådant ställe där 

barnen inte kan ta del av det så blir det oftast inte använt. Det finns enligt Nordin-Hultman 

material som är rumsrent eller smutsigt. Det rumsrena materialet är det som är tillgängligt och 

som är lätt för barnen att använda, exempelvis pennor, kritor och papper som placeras i 

barnens höjd. Det smutsiga materialet är det som oftast inte är tillgängligt och placeras mer 

oåtkomligt för barnen. Exempel på smutsigt material är det som är kladdigt eller svårt att hålla 

reda på, exempelvis vatten, olika sorters flytande färg, flytande klister, glitter och även olika 

verktyg. Detta menar hon visar att mycket av materialet som finns på förskolan inte är 

disponibelt för barnen. Inventeringar visar att det finns mycket material på förskolorna, men 

att barnen har begränsad tillgång till materialen. De mest vanliga materialen som Nordin-

Hultman sett i sina studier på flera olika förskolor var till exempel övningsböcker, pennor, 

färger, kritor, lera och pärlor. Förskolans miljö och material har alltid varit en del av 

pedagogiken och det finns sedan långt tillbaka en stark tradition på hur en förskola ska vara 

utrustad och inredd (Nordin-Hultman, 2005).  

 

3.3.3 Pedagogers förhållningssätt till skapande verksamhet i förskolan 

Hur pedagoger ser på barn och barns bildskapande och hur de definierar bildskapande är 

frågor som Wiklund (2005) tar upp. Hon menar att skapande kan ses antingen som något ett 

barn gör av rent praktiska och mekaniska skäl utan någon som helst mening, eller ur ett 

estetiskt perspektiv vilket innebär att det "kommer ur en inre övertygelse, något personligt och 

kan därmed bli något unikt" (s. 71). Det har stor betydelse hur vi ser på barn och bildskapande 

och hur de bildskapande situationerna utformas (Bendroth Karlsson, 1998; Wiklund, 2005; 

Änggård, 2006). Weissenrieder (2008) menar att vi måste se små barns skapande som något 

viktigt och tillåta barn att skapa som en naturlig del i förskolans verksamhet. 

 

Det är viktigt att skapandet tas på allvar och inte ses som en utfyllnadsaktivitet, något man 

som lärare tar till för att pliktskyldigast uppfylla läroplanens intentioner. Skapandet måste 

ges ett egenvärde och inte ses som ett bihang till andra ämnen (Weissenrieder, 2008, s 66).  

 

Synen som finns om fritt skapande under den fria leken innebär att barnets förmågor ska få 

utvecklas på ett fritt sätt utan vuxna som hämmar, menar Löfstedt (2001). Författaren menar 

att förmågan att kunna skapa fritt anses som en naturlig del i barns utveckling. Bildskapande 

kräver gott om tid och att barnen måste få prova många gånger. I sin undersökning ser 

Löfstedt dock att det behövs ledning av olika slag för att barnen ska kunna ta till sig de olika 

uttryckssätten som bildskapande kan ge. Barn ska med hjälp av pedagoger få kunskap om 

material som är ämnat för bildskapande samt vilka möjligheter det kan erbjuda. Nordin-

Hultman (2005) skriver att möjligheterna att skapa intressanta och meningsfulla aktiviteter 

inom bildskapande till stor del beror på pedagogers förhållningssätt, deras val av material och 

hur det är placerat. ”Se-uppleva-gestalta” ingår i bildskapande aktiviteter och alla dessa 

moment är viktiga, men det finns tendenser att pedagoger ibland hoppar över den delen och i 
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stället startar en aktivitet med uppmaning om att: "Nu ska vi måla" innan barnen fått lära 

känna materialet (Bendroth Karlsson, 1998, s.74).  

 

3.3.4 Små barns utveckling genom bildskapande   

Flera teoretiker anser att barns bildskapande har stor betydelse för deras utveckling. 

Lowenfeld (1957) hävdade till exempel att alla barn kan rita och måla och att det bidrar till 

barns utveckling och lärande, exempelvis hur ett barn lär sig att koppla gräs till den gröna 

färgen. Färg är enligt Bendroth Karlsson (1998) ett centralt redskap för bildskapande och 

genom färgerna kan barn på ett nyanserat sätt uttrycka känslor, upplevelser och bearbeta 

händelser och tankar de har. Stalfelt (2005) skriver: "Man kan med hjälp av bild och uttryck 

konkretisera någonting" (s.104), till exempel att barnen genom bildskapande lär sig att 

uttrycka sig på olika sätt. Granberg (2001) belyser bildskapande aktiviteter hos små barn som 

utvecklande genom att de ställs inför olika problemlösningar i skapandet: ”Den nyfikenhet, 

upptäckarglädje och experimentlusta småbarn visar, och den tillfredsställelse och glädje de 

ger uttryck för under skapande aktiviteter är anledning nog till att förskolan ska ge småbarn 

möjligheten till skapande aktiviteter” (s.9). Bendroth Karlsson (1998) påpekar att fokus 

tidigare legat på att mäta barnets kunskapsutveckling genom bildskapandet snarare än hur 

barnet utvecklas och får nya erfarenheter genom bildskapandet. Bendroth Karlsson betonar 

vidare att Reggio Emilia-filosofin är en bidragande orsak till det växande intresset för 

skapandets betydelse i förskolan. Bildskapande är ett estetiskt uttrycksmedel som ska vara ett 

verktyg för utveckling och lärande (Granberg, 2001; Änggård, 2006). Några fördelar med 

bildskapande verksamhet är bland annat att det stödjer barns personliga utveckling, är 

identitetsstärkande, ger språkträning, motorisk övning och att de får öva koordinationen, 

iakttagelseförmågan och koncentrationen på ett lustfyllt sätt. Vygotskij (1995) menade att 

kreativitet och fantasi har stor betydelse för barns meningsskapande och känsla av inre 

tillfredställelse: 

 

Kreativitet kallar vi en sådan mänsklig aktivitet som skapar någonting nytt, oavsett om det 

skapade 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. (Vygotskij, 1995, 

s.11) 

 

Både Vygotskij (1995) och Granberg (2001) påpekar att det inte är den färdiga produkten som 

motiverar barnen, utan det är den skapande processen som motiverar och väcker lustfyllt 

engagemang hos barnen och att det är ett undersökande för att nå nya erfarenheter och 

kunskaper. Lindahl (2002) menar liksom Vygotskij att när barn skapar sker hela tiden ett 

meningsskapande. Genom att skapa med hjälp av bild behandlar barnet olika erfarenheter i 

livet. Det blir därför viktigt som pedagog att stimulera och främja arbetet för att stärka barnets 

fantasi. Erfarenheterna och skapandet hör samman och genom detta finns goda förutsättningar 

för att fantasin ska utvecklas (Lindahl, 2002). Löfstedt (2001) hänvisar till Vygotskij som 

ansåg att barns bilder har sitt ursprung i kommunicerande gester som barnet använder sig av 

när det handskas med leksaker eller andra föremål i sin lek, till exempel när barnet drar en 

krita över pappret och samtidigt härmar billjud. Vygotskij menade att barn i det här stadiet 

inte direkt tecknar, utan att det är själva gesten eller rörelsen som är av betydelse och att 
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barnet så småningom lär sig att använda bild på ett mer självständigt sätt (Vygotskij, 1995). 

Piaget kunde i sina studier se likheter mellan teckning och verbala uttrycksformer där han 

delade upp små barns utveckling i olika stadier. Idag finns det dock en stark kritik från flera 

forskare mot sättet att dela in barns förmågor i stadier (Granberg, 2001; Änggård, 2006). 

Enligt Lind (2010) anses bildskapande aktiviteter som allt viktigare för utvecklingen av barns 

kreativitet och kommunikativa förmåga. Små barn behöver få sätta ord på allt som de 

upplever vilket kan ske genom att pedagogen lyssnar, tolkar och försöker förstå barnens 

budskap menar Granberg (2001). I den skapande verksamheten ges tillfälle till en språklig 

kontakt mellan barnen och pedagogerna. Små barn som inte riktigt utvecklat det talade 

språket bör få möjlighet att uttrycka sig genom bildspråket istället då det talade språket inte är 

tillräckligt för att kunna uttrycka sig fullt ut. Estetiska uttryckssätt som exempelvis bilder kan 

användas som komplement för att förmedla det som ska presenteras. Bildspråk kan betyda 

olika saker, dels att rita men även att bygga, klippa, avteckna och måla. Barn i förskolan 

behöver få använda sitt bildspråk för att utveckla ytterligare ett sätt att kommunicera (Ahlner 

Malmström, 1991; Granberg, 2001, Wright, 2007). 

 

3.4 Teoretisk utgångspunkt - sociokulturellt perspektiv 

Barns skapande sker bäst i ett socialt sammanhang och barn utvecklas i samverkan med 

varandra, till exempel i barngruppen eller med pedagoger som ser alla barns förutsättningar 

(Vygotskij, 1995; Bendroth Karlsson, 1998; Löfstedt, 2001). Den teoretiska utgångspunkten i 

denna studie utgår därför ifrån ett sociokulturellt perspektiv med Vygotskij som inspiration 

där samspel med andra ses som en viktig del i barns bildskapande och utveckling (Vygotskij, 

1995; Weissenrieder, 2008; Säljö, 2010). Det handlar om barns bildspråkliga utveckling när 

de samspelar med varandra och tar del av varandras erfarenheter och skapar sina egna 

kunskaper. Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen, innebär att barn tar hjälp av 

en mer kompetent person för att nå nästa nivå i sin utveckling. Med det menade Vygotskij att 

barnet i samarbete med vuxna eller kompisar kan åstadkomma mer (Vygotskij, 1995; 

Wiessenrieder, 2008; Säljö, 2010). I ett sociokulturellt perspektiv är deltagande, samspel, 

språk och kommunikation grundläggande för läroprocessen. Lärandet ses som något mer än 

bara det barnet har i huvudet och har med den omgivande miljön att göra. Interaktion behöver 

inte bara vara människor emellan utan kan även finnas mellan människan och den fysiska och 

sociala miljön (Vygotskij, 1995; Askland och Sataøen, 2003; Dysthe, 2003). 
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4. METOD 

I metoden beskrivs metodval, urval och bortfall, etiska övervägande, trovärdighet och 

giltighet, undersökningens genomförande och analys. 

 

4.1 Metodval 

Den kvalitativa intervjun valdes som metod i studien då syftet var att ta del av förskollärares 

tankar, erfarenheter och upplevelser av förskolemiljöns betydelse och deras förhållningssätt 

till, och syn på små barns bildskapande i förskolan. Kvale och Brinkmann (2014) menar att en 

kvalitativ forskningsintervju bidrar till att kunna förstå och undersöka de intervjuades 

livsvärldar och på så sätt förstå och tolka centrala perspektiv och aspekter från de intervjuade. 

Den kvalitativa intervjun genomfördes med skriftliga intervjufrågor via e-post (se bilaga 2) 

vilket gav intervjupersonerna möjlighet att i lugn och ro fundera kring sina erfarenheter och 

besvara frågorna. Bryman (2011) menar att det underlättar för de personer som deltar i studien 

att medverka utifrån sina behov och när de har tid. Bryman beskriver det som en 

kommunikationsbaserad Internetforskningsmetod. Ahrne och Svensson (2011) framhåller att 

utvecklingen av internet gjort det möjligt att utföra nya former av intervjuer. Intervjuerna 

liknas vid en dialog som förs via e-post och kan kategoriseras som intervju. En fördel med 

den skriftliga intervjun är att de är självutskrivande vilket betyder att den skrivna texten i sig 

är det medium som forskaren och intervjupersonerna uttrycker sig med, och således är klar för 

analys så snart den har skrivits ner (Kvale & Brinkmann, 2014). Bryman (2011) menar att en 

annan fördel med den skriftliga intervjun är att intervjun inte spelas in vilket kan minska 

intervjupersonernas oro för att prata samtidigt som den spelas in. En ytterligare stor fördel 

med den skriftliga intervjun, enligt Bryman är att den inte behöver transkriberas vilket annars 

kan kräva mycket tid (Bryman, 2011). Bryman (2011) menar också att en nackdel med den 

skriftliga intervjun är just att den är skriftlig, vilket medför att det spontana då försvinner till 

en stor del eftersom de som intervjuas får mer tid till att fundera och tänka igenom sina svar. 

Bryman (2011) menar vidare att detta kan innebära en fördel och bidra till att svaren blir 

genomtänkta.  

 

4.2 Urval och bortfall 

Intervjupersonerna bestod av åtta förskollärare vid två olika förskolor i samma kommun i 

Norrbotten. En förskollärare lämnade inte in något svar på de skriftliga intervjufrågorna vilket 

innebar ett bortfall på en intervjuperson. 

 

Studien utgick ifrån det Bryman (2011) benämner för ett målinriktat urval vilket innefattar ett 

försök att skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval, det vill säga en önskan 

om att intervjupersoner är relevanta för forskningsfrågorna. I denna studie var det 

förskollärare som arbetar på en småbarnsavdelning och som därigenom har direkt erfarenhet 

som var relevant. Mot denna bakgrund kontaktedes intervjupersonerna först personligen 

genom att jag besökte förskolorna och frågade dem på plats för deltagande i studien. Vid 

positivt svar insamlades deras mailadresser. Efter att jag mottagit namn på de förskollärare 

som anmält sitt intresse att deltaga i studien skickades ett informationsbrev (se bilaga 1) och 

intervjufrågor (se bilaga 2) till förskollärarna. 
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4.3 Etiska överväganden  

Studien utgår ifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer som betonar vikten av 

information till deltagare, det vill säga att de har fått ta del av syftet med studien och att det är 

införstådda med att det är frivilligt att delta. I informationsbrevet framgick det tydligt att de 

har möjlighet att avsäga sig sin medverkan under arbetets gång. De medverkande har också 

blivit informerade om att svaren endast kommer att användas i studien, samt att resultatet 

presenteras på ett sådant sätt att det inte går att känna igen enskilda pedagoger och förskolor. 

Ahrne och Svensson (2011) påtalar att principen om informerat samtycke är en etisk 

grundsten i all forskning och de menar att det handlar om ett ömsesidigt förtroende och att 

deltagandet är frivilligt under hela forskningsprocessen. Genom att returnera sina svar så gav 

deltagarna sitt samtycke till att delta i studien. Forskaren ska enligt Ahrne och Svensson 

upplysa intervjupersonerna om forskningens syfte och att de till exempel har rätt att vägra 

svara på vissa frågor, allt innan studien startar. Vid utskicket av intervjufrågorna (se bilaga 2) 

bifogades ett informationsbrev (se bilaga 1) med studiens syfte och de forskningsetiska 

principerna från Vetenskapsrådet (2002). När jag skrev resultatet framkom inte vilken person 

som besvarat intervjufrågorna eller på vilken förskola de arbetar och på så sätt 

avidentifierades intervjusvaren. I och med detta försäkrades deltagarnas konfidentialitet. 

 

4.4 Trovärdighet och giltighet 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att giltighet handlar om att använda en metod som 

undersöker det den avser att undersöka. Patel och Davidson (2003) anser att giltigheten i en 

kvalitativ studie är relaterad till mer än bara datainsamlingen. Data i denna studie består av 

skriftliga intervjuer via e-post och giltigheten kopplas till hur jag lyckats skaffa tillräckligt 

mycket underlag för att göra en trovärdig tolkning av den intervjuades svar. Undersökningen i 

min studie är giltig på så sätt att intervjufrågorna har varit sammankopplade med mitt syfte. 

Kvale och Brinkmann påstår att en undersökning är giltig först när man vet om den behandlat 

det ämne som var tänkt och att resultatet är rimligt. Trost (2010) menar att en kvalitativ 

intervju ska genomföras på samma sätt för alla. I den kvalitativa intervjun vill man ta reda på 

respondenternas åsikter och tankar kring ett begrepp eller ett fenomen, det vill säga att det inte 

ska vara generellt utan endast personliga tankar.  

 

4.5 Genomförande 

De skriftliga intervjuerna genomfördes via skriftliga intervjuer via e-post. Deltagarna i studien 

fick åtta dagar på sig att svara på intervjufrågorna för att sedan skicka dem till mig. När 

svaren kom via e-post, skrevs samtliga intervjuer ut. 

 

4.6 Analys av intervjuer 

Som metod för intervjuanalysen har jag valt att utgå ifrån meningskoncentrering (Kvale och 

Brinkmann, 2014). Meningskoncentrering betyder att forskaren koncentrerar sig på det som 

intervjupersonen uttrycker. Olsson och Sörensen (2007) framhåller att meningskoncentrering 

är bästa sättet för bearbetning av en stor textmassa. Det väsentliga urskiljs från det 

intervjupersonen har beskrivit och formuleras i koncentrerad form, men det kan bli svårt att 

tolka eftersom intervjupersonens uttryck ibland kan verka motsägelsefull eller innehålla flera 
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innebörder (Kvale & Brinkmann, 2014). I enlighet med Kvale & Brinkman (2014) inleddes 

analysen med att läsa igenom intervjuerna för att förstå helheten i innehållet. Hartman (2004) 

skriver att det första steget i analysen är kodning av materialet, och det andra är tolkning av 

det undersökta. I en kvalitativ undersökning är det i tolkningen som en förståelse träder fram. 

Intervjuerna samlades in och skrevs ut så att det gick att få en lättare översikt av vad 

intervjupersonerna svarat. Därefter läste jag igenom vad varje intervjuperson svarat och kunde 

börja se över och tolka texten utifrån det. Det väsentliga har urskilts från intervjupersonernas 

svar och identifierats, formulerats och tematiserats utifrån mina tolkningar och utifrån mitt 

syfte och forskningsfrågor. Resultatet har kategoriserats med utgångspunkt i vad som visat sig 

i intervjusvaren och jag utgick ifrån studiens forskningsfrågor då jag delade upp texten. 

Därefter identifierades, formulerades och tematiserades det väsentliga i intervjuerna utifrån 

mina egna tolkningar kopplat till studiens syfte och frågeställningar. Detta låg till grund för 

kategorisering av innehållet som senare analyserades, tolkades och kopplades till studiens 

syfte och frågeställningar. Efter bearbetning av materialet där fokus har varit mot det 

väsentliga innehållet och kopplats till studiens syfte och forskningsfrågor, går det att urskilja 

och kategorisera materialet. Kategorierna analyseras, tolkas och kopplas till bakgrunden och 

tidigare teoretiska perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

12 

 

5. RESULTAT 

Resultatet av intervjusvaren belyser förskollärarnas tankar kring den bildskapande 

verksamheten för små barn i förskolan. Resultatet presenteras utifrån studiens tre 

forskningsfrågor med underrubriker.  

 

5. 1 Förskollärarnas syn på små barns bildskapande 

 

Bildskapande som färdighetsträning 

Samtliga förskollärare ser bildskapande som en viktig del i små barns lärande och utveckling. 

En förskollärare beskriver: ”Det är viktigt för all inlärning eftersom bildskapandet är 

flerdimensionellt”. Förskolläraren menar vidare att barnen utvecklar mycket genom 

bildskapande aktivitet: ”Samtidigt kan bildskapandet till stor del vara lustfullt och skapa 

möjligheter för barnen att utveckla sin tillit till sin egen förmåga.”. En annan förskollärare 

uttrycker att bildskapande som ett estetiskt uttrycksmedel. Genom bildskapande får barn till 

exempel möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor. En annan förskollärare 

skriver: ”Skapandet i olika former ses som mycket viktigt för barns lärande. Det är ett medel 

för att få möjlighet att utveckla sin fantasi, motorik, språk, samspel och få möjlighet att få 

kunskap och skapa intresse för just skapande och olika tekniker.”. Genom bildskapande 

tränas även en mängd andra olika saker som färger, former, matematik. De äldsta barnen får 

regelbundet öva sig att använda sax, lim och pennor på så kallade gruppträffar, skriver en 

förskollärare. En annan förskollärare påpekar att i skapandet med penna och papper tar barnen 

också de första stegen till det skrivna ordet genom streck, cirklar och prickar och att det därför 

är viktigt att detta material alltid finns tillgängligt. 

 

Tematiserat skapande 

De flesta förskollärare planerar delar av bildskapandet utifrån det tema de arbetar med för 

tillfället och de jobbar utifrån läroplanens mål. Ett exempel är där de planerar in olika 

aktiviteter som innehåller bildskapande på något sätt utifrån läroplanen, barnens intresse och 

behov. En förskollärare skriver att skapandet på deras avdelning har handlat om att bygga hus 

åt figurer som inte har någonstans att ta vägen. Barnen har byggt vad de tycker att dessa 

figurer behöver i sina ”hem”, till exempel sängar och andra möbler. Detta menar 

förskolläraren gör att barnen tränar samarbete, motorik, språk och mycket annat som står med 

som mål och riktlinjer i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2011). En annan förskollärare 

skriver som exempel att de arbetar med Babblarna då de sett att det fångat barnens intresse 

och menar att det finns mycket skapande i det. Babblarna är färgglada figurer som är till för 

att hjälpa barns språkutveckling på ett roligt sätt. De söta figurerna heter Dadda, Diddi, Doddo, 

Babba, Bibbi, Bobbo och har blivit en stor favorit för små barn. Förskolläraren skriver att 

pedagogerna på avdelningen har gett babblarna sitt eget område som behandlar olika mål och 

riktlinjer som står i läroplanen (Skolverket, 2011). Förskolläraren skriver som 

exempel: ”Dadda tycker om naturen - vi jobbar med naturmaterial som kottar, pinnar och 

stenar i olika former och storlekar. Vi benämner, räknar, limmar och gör collage. Diddi 

tycker om färg - vi målar med fingerfärg. Kladdig, härlig ljummen färg i stora cirklar på 
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papper. Doddo ser till att alla är med. Tillsammans utforskar vi deras värld genom skapande 

aktiviteter.” 

 

Dokumentation 

Dokumentation av barns bilder används som medel för att synliggöra barns utveckling och 

lärande. En förskollärare svarar att barns arbeten dokumenteras, till exempel genom att filmas 

eller fotgraferas: ”Vi kan filma/fotografera arbeten för att sedan reflektera kring det 

tillsammans med barnen”. Barnen tillfrågas även om de vill placera sina alster i sin låda eller 

visa upp för andra. Hon skriver vidare som exempel att de saker som följer med barnen hem 

fotograferas och sätts in i ”Min pärm” som barnen sedan kan ta fram och titta i. Då kan barnen 

återkomma till sina jobb och reflektera över sin utveckling. En annan förskollärare svarar att de 

använder sig av dokumentationen för att synliggöra de skapande aktiviteterna och reflekterar 

med barnen, vilket de  menar står i läroplanen.  

 

Fritt skapande 

De flesta svarar att de har både planerat och barninitierat skapande: ”Barns bildskapande är 

gränslöst och fritt”. De flesta menar att det ska finnas plats för fritt skapande och på barnens 

eget initiativ. En del försöker hålla sig till ostrukturerade arbeten för att främja att barnen ska 

upptäcka att det går att arbeta med material på olika sätt. En förskollärare 

skriver: ”Ostrukturerat material är en viktig del i skapande processer. Det ger en möjlighet 

för barnet att skapa fritt, lära sig att man kan låta fantasin flöda, samarbeta och lära av 

varandra.”. En annan förskollärare menar att barnens egna upplevelser, att själva få tänka fritt 

i sitt skapande, även om det finns ett mål, gör att man som pedagog många gånger blir glatt 

överraskad av deras kreativitet och fantasi, liksom deras sätt att se på saker: ”Små barns 

bilder är inte resultatinriktat utan mer ett undersökande.” 

 

5.2 Förskollärarnas syn på den skapande miljöns betydelse 

 

Miljön 

En förskollärare svarar att de använder sig av hela avdelningen då de arbetar med skapande, 

då de inte har ett direkt skaparrum på avdelningen: ”Vi har olika rum i rummen och använder 

hela avdelningen i vårt skapande.” De arbetar både sittandes vid bord eller stående vid låga 

bord inne. De anpassar i stället arbetet efter vad de ska göra och var det passar bäst att göra 

det, men förklarar att materialet har en ursprungsplats. En annan förskollärare skriver att de 

har ett skaparrum med ordnade hyllor på låg höjd så att barnen ska kunna överblicka 

materialet. Skaparrummet är öppet för alla barnen. Alla förskollärarna anser att miljön ska 

inspirera till aktivitet samt till utforskande. Därför utnyttjas både inomhusmiljön och 

utomhusmiljön i bildskapande aktiviteter. Till exempel kan barnen få prova att måla i snön, 

måla med vatten på plank eller måla/rita på ett bord. 

 

Material 

Förskollärarna anser att det är viktigt att barnen får möta och lära känna olika material. 

Pennor, papper, kritor, playdoh, lim och saxar har de flesta framme till barnens förfogande på 

deras höjd. Samtliga förskollärare svarar att de försöker erbjuda alla barn möjlighet att måla 
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med färg och prova olika tekniker, färger och material. Barnen får med hjälp av pedagogerna 

kunskap om material som är ämnat för bildskapande samt vilka möjligheter det kan ge. Ett 

exempel som en förskollärare tar upp är att barnen får prova potatistryck och limma fast olika 

material. En förskollärare skriver att de jobbar mycket med att barnen i mindre grupper får 

skapa med alla möjliga material. Till exempel vaxsnören, playdoh, pennor, vattenfärg, 

deltasand, lera, olika sorters papper, fjädrar, paljetter, pärlor, penslar och andra verktyg, 

lim/klister och fingerfärg. De arbetar både med individuella och gemensamma bilder och två- 

och tredimensionella arbeten. Vid olika högtider erbjuds barnen att skapa sådant som kan ses 

som traditionella skapelser, men att pedagogerna gör medvetna val vad gäller vilka material 

som används. De flesta svarar att de försöker utmana barnen i sitt bildskapande. Att arbeta 

med ett material en viss tid och sen lägga till ytterligare material för att se hur barnen reagerar. 

Till exempel har någon provat att låta barnen använda toalettrullar i stället för penslar så att 

barnen ska få en förståelse för hur material kan användas på olika sätt. På så sätt utvecklar de 

sin fantasi och kreativitet menar man. En annan förskollärare skriver att de strävar efter att 

barnen själva ska få välja vilket material de vill skapa med, men att det i vissa fall finns en 

tanke bakom varför de erbjuder visst material till barnen. Det kan vara att låta barnen bekanta 

sig med något material som de tidigare inte använt. Två förskollärare skriver att när de tar 

fram nytt material så försöker de introducera det för barnen i samlingen, så att de hinner 

bekanta sig med materialet. Sedan får barnen, några åt gången, prova på det nya 

materialet: ”Att jobba med materialet inne på avdelningen väl synligt för de övriga barnen 

har vi sett varit utmanande för de barn som är lite avvaktande mot något nytt.” 

 

Tillgänglighet 

Det visade sig av svaren att de flesta tyckte att det är viktigt att det finns olika material 

tillgängligt. De flesta hade material tillgängligt för barnen och på deras nivå, men att vissa 

material och verktyg fick vara ”pekbart” så att barnen fick fråga en vuxen om hjälp. Det kan 

bero på att inte alla barn i gruppen har erfarenhet att använda alla material själva, menar man. 

En förskollärare skriver att de strävar efter att erbjuda delar av skapande-material på barnens 

egen nivå, medan annat material får vara ”pekbart” så att barnen kan önska vad de vill arbeta 

med för material. Förskollärarna menar att de tänker mycket på att barnen ska kunna peka och 

begära material de inte når så att det ökar tillgängligheten för barnen även om de behöver en 

vuxen för att ta fram materialet. En annan förskollärare menar att det stärker barnen mycket 

att fråga om de får måla och plocka fram det som behövs. Det är något som många kan se att 

barn i lägre åldrar lär sig och klarar av snabbt. 

 

5.3 Förskollärarnas syn på det egna förhållningssättets betydelse för små  

      barns bildskapande 

 

Förutsättningar för skapande 
Utöver att alla förskollärare ansåg att material och tillgänglighet av material är viktigt för små 

barns skapande så menar samtliga att de vuxna måste vara förebilder och se till att det finnas 

material som är nära och lätt för barnen att plocka fram. Det anses därför viktigt att 

pedagogerna har rätt inställning till bildskapande och kan erbjuda barnen bildskapande 
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aktiviteter i verksamheten. De menar att pedagogens inställning och intresse till bildskapande 

påverkar vad barnen erbjuds: ”Pedagogernas förhållningssätt till skapande verksamhet 

påverkar absolut barnens skapande, om vi inte medvetet tittar på vad vi erbjuder barnen och 

vad barnen efterfrågar kopplat till läroplanen visar vi inte heller att kreativitet och skapande 

värdesätts.”. En förskollärare skriver: ”Jag tror inte man måste vara konstnär” och skriver 

vidare att man som pedagog måste ge barnen verktyg och möjlighet till skapande även om 

man inte själv har ett stort skaparintresse. Det framkom tydligt att förskollärarna anser att 

pedagogens roll är viktig och att man måste vara lyhörd för barnens behov och signaler samt 

vara öppen för idéer och kunna blanda material och tekniker. Det är viktigt att göra det lätt för 

barnen att skapa och även ge dem tid och möjlighet till det. Någon skriver att genom att vara 

närvarande kan barnens skapande utvecklas. En förskollärare skriver att en del barn är ”lite 

rädda” för att göra något nytt, till exempel måla med pensel. Då är det viktigt som pedagog 

att kontinuerligt erbjuda olika skapande aktiviteter, material och verktyg så att barnen tillslut 

känner glädje, trygghet, längtan och själva vill ta för sig i de skapande aktiviteterna. 

Pedagogerna ska erbjuda tillfällen med olika material där barnen får utforska bildskapande 

tekniker på sitt sätt. Ansvaret ligger på de vuxna då de yngsta barnen inte vet vad de kan fråga 

efter eller inte har förmågan att uttrycka sig verbalt: ”Det viktiga är att vi pedagoger gör 

barnen nyfikna på och visar att det finns olika sätt att uttrycka sig på.” Det i sin tur ger 

barnen möjlighet till samspel och gemenskap, att ta del av något, skriver en förskollärare. 

 

Planering och initiativ 

Samtliga förskollärare svarar att pedagogernas planering och initiativ är viktig och har stor 

betydelse för barns bildskapande. De menar att utan pedagogers planering och initiativ skulle 

barnens skapande upplevelser vara mer begränsade. ”Det blir inget (bra) skapande utan 

planering” skriver en förskollärare och betonar att det är viktigt med bra material, avsatt tid 

för skapande och inspirerande vuxna. Förskollärarna svarar att de flesta barn deltar i alla 

skapande aktiviteter, men att barnens vistelsetid och intresse kan påverka.  
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6. DISKUSSION 

Denna del har delats in i en metoddiskussion där ett resonemang kring den valda metoden 

kommer att föras. Därefter förs en diskussion kring resultatet i min studie. Slutligen tas 

implikationer upp som jag kommer att ta med mig i mitt fortsatta yrke och avslutningsvis ges 

förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Kvalitativa intervjuer genomfördes med förskollärare på småbarnsavdelningar och genom denna 

undersökningsmetod fick alla svara på samma frågor utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. 

Förskollärarna tillfrågades först personligen och fick sedan svara på skriftliga intervjuer via e-

post. Åtta förskollärare från två olika förskolor tillfrågades, varav sju svarade. Med dessa 

intervjuer fick jag svar på mina forskningsfrågor och undersökningen svarade mot mitt syfte. 

Trost (2010) anser att i kvalitativa intervjuer vill man försöka se vad den enskilda informanten 

menar, tänker och känner. Detta intervjusätt passade studien bäst eftersom det var 

informanternas syn på ämnet bildskapande och miljöns betydelse, som jag ville få en 

uppfattning om. Eftersom det var skriftliga intervjuer så behövde de inte transkriberas utan 

skrevs endast ut, vilket är en av fördelarna med den skriftliga intervjun, enligt Kvale och 

Brinkmann (2014). Att de är självutskrivande betyder att den skrivna texten i sig är det 

medium som forskaren och intervjupersonerna uttrycker sig med, och således är klar för 

analys så snart den har skrivits ner. Med denna metod var det lätt att se vad intervjupersonerna 

hade svarat vilket underlättade då jag skrev resultatet. En nackdel däremot, som Bryman 

(2011) påtalar med den skriftliga intervjun just är att den är skriftlig, vilket medför att det 

spontana försvinner till stor del, men han menar även att det kan vara till en fördel då svaren 

kan bli mer genomtänkta. Jag anser att svaren var utförliga och genomtänkta. Min tolkning är 

därför att detta var positivt då förskollärarna kunde besvara frågorna när de hade tid och utan 

stress. Först läste jag igenom intervjuerna för att förstå helheten i innehållet, sedan identifierades, 

formulerades och tematiserades texten utifrån mina egna tolkningar, kopplat till studiens syfte och 

forskningsfrågor. I en kvalitativ undersökning är det i tolkningen som en förståelse träder fram, 

skriver Hartman (2004). I analysen av intervjusvaren för att få fram resultat använde jag mig av 

meningskoncentrering vilket innebär att forskaren koncentrerar sig på det som 

intervjupersonerna uttrycker. Olsson och Sörensen (2007) skriver att meningskoncentrering är 

det bästa sättet för bearbetning av en stor textmassa, där det väsentliga urskiljs från det 

intervjupersonen har beskrivit och formuleras i koncentrerad form. Det fanns möjlighet att 

ställa följdfrågor, vilket jag inte gjorde. Det hade kunnat påverka min tolkning av svaren, 

vilket i sin tur hade kunnat ge mig ett mer utförligt resultat. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att alla förskollärarna i studien anser att bildskapande är viktigt för små barns 

lärande och utveckling och att det bör utgöra en stor del av planeringen i verksamheten. En 

förskollärare skrev: ”Det är viktigt för all inlärning eftersom bildskapandet är 

flerdimensionellt” och vidare att små barn utvecklar mycket genom bildskapande aktivitet. 

Förskollärarna anser det som viktigt att barnen får skapa ofta, även de yngsta barnen. 

Bildskapande ses som något där barn kan uttrycka sig genom alla sinnen och där den 

personliga utvecklingen är i fokus. Genom bildskapande får små barn till exempel möjlighet 
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att uttrycka sina tankar och känslor och även möjlighet att utveckla sin fantasi, motorik, språk, 

och samspel, som Änggård (1998) och Granberg (2001) skriver om. Det har visat sig att många 

mål och riktlinjer i läroplanen, Lpfö 98 (Skolverket, 2011) går att uppnå genom bildskapande 

aktivitet. Resultatet visar att de flesta förskollärare jobbar utifrån läroplanens mål på något sätt, 

till exempel genom olika större eller mindre teman och utifrån barnens intresse, behov och 

vistelsetid. Förskollärarna försöker vara medvetna om vad de erbjuder barnen och kopplar det 

till läroplanen. 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 [...]" (Lpfö 98 s.10). Samspel och kommunikation är viktiga delar för att barnen ska nå 

denna utveckling i sitt bildskapande, vilket kan kopplas till Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv där barnet i det sociala samspelet med andra får en förståelse för sina egna 

upplevelser och tankar. Man kan alltså säga att barns skapande sker bäst i ett socialt 

sammanhang och att barn utvecklas i samverkan med varandra, i barngruppen eller med 

pedagoger (Ahlner Malmström, 1991; Vygotskij, 1995; Bendroth Karlsson, 1998, Löfstedt, 

2001).  

 

Resultatet visar även att bildskapandet finns med som en naturlig del i verksamheten på 

samtliga förskolor. Det ska finnas utrymme för fritt bildskapande där de små barnen visar 

intresse och själva kan ta fram material, som till exempel pennor, papper, eller ber en pedagog 

om hjälp att ta fram vissa material och verktyg de vill jobba med i det fria skapandet. Löfstedt 

(2001) menar att förmågan att kunna skapa fritt anses vara en naturlig del i barns utveckling 

och barns förmågor ska få utvecklas på ett fritt sätt utan vuxna som hämmar. En förskollärare 

skriver att: ”Små barns bilder är inte resultatinriktat utan mer ett undersökande”. Vygotskij 

(1995) betonade att det inte är den färdiga bilden som är viktig, utan själva processen som 

betyder mest för barnet och väcker lustfyllt engagemang. Förskollärarna i studien har också 

liknande tankar som Vygotskij. Det kan tolkas som att små barn undersöker materialet och att 

det är det som är mest betydande för barnen. Resultatet visar att det är viktigt med miljön och 

hur miljön planeras och utformas så att det främjar små barns bildskapande. Både inomhusmiljön 

och utomhusmiljön utnyttjas i de bildskapande aktiviteterna. Det står i Läroplan för förskolan, 

Lpfö 98 (Skolverket, 2011) att vi ska ta tillvara på miljön, både inne och ute och ge barn möjlighet 

att skapa på olika sätt. Det poängteras även i läroplanen att miljön ska vara öppen, trygg, 

innehållsrik och inbjudande för barnen och att den ska främja lek, kreativitet, lärande och 

inspirera till aktivitet samt till att utforska omvärlden. På frågorna om den skapande miljöns 

möjligheter svarade samtliga att pedagogerna försöker ha material framme så att barnen ska 

kunna ha överblick över vad som finns och att barnen själva kan nå eller peka på det material 

de vill använda. Miljön anpassas så att det ska inspirera de små barnen att skapa. De har låga 

hyllor och bord på barnens nivå med material framme så att barnen har överblick över vad 

som finns. Det stämmer överens med det Granberg (2001) skriver om; för att kunna skapa i 

förskolan krävs det att barnen befinner sig i en förskolemiljö där det finns möjligheter att göra 

det som beskrivs i förskolans läroplan. Det vill säga en fysisk miljö med ändamålsenliga 

lokaler, tillgängligt bildmaterial, tid för skapande och pedagoger som ger barnen möjlighet till 

skapande. I arbetet med bildskapande ingår enligt förskollärarna både två- och 

tredimensionellt skapande. Enligt Granberg (2001) råder det brist på forskning om 

tvådimensionellt skapande för 1-3 åringar. Det som finns behandlar främst skapande med 
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tredimensionellt material som exempelvis lera. Svaren som förskollärarna gav om vilka material 

som finns tillgängligt stämmer överens med vad tidigare forskning visat om vad som erbjuds 

barnen i förskolan. Det framkom dock att tillgänglighet kan tydas på olika sätt, då förskollärarna 

ansåg att de hade mycket material tillgängligt på barnens nivå och betonade att de hade material 

tillgängligt men ”pekbart”, vilket för mig inte ses som direkt tillgängligt för barnen då en vuxen 

måste ta fram dessa material. Tillgången och tillgängligheten av skapande material påverkar 

vad barnen har möjlighet att utforska, till exempel blir material som placeras oåtkomligt för 

barnen oftast inte använt (Nordin-Hultman, 2005). Nordin-Hultman beskriver material som 

antingen rumsrent eller smutsigt och menar att det rumsrena materialet är det som oftast får 

vara framme medan de smutsiga är mer oåtkomligt för barnen. Exempel på rumsrent material 

som får vara framme till barnens förfogande enligt förskollärarna i studien är; olika pennor, 

papper, kritor och playdoh. Det så kallade smutsiga materialen är exempelvis flytande färger, 

lim/klister och olika verktyg vilka förskollärarna har beskrivit som ”pekbart” för barnen, vilket 

stämmer överens med det Nordin-Hultman tar upp i sin studie. En anledning till varför vissa 

material och verktyg inte får vara framme menar förskollärarna kan vara att de små barnen ännu 

inte bemästrar alla material och verktyg vilket eventuellt kan utgöra en fara. Detta är något som 

både Granberg (2001) och Nordin-Hultman (2005) påpekar.  

 

Det verkar finnas goda förutsättningar för bildskapande på samtligas avdelningar enligt min 

tolkning. Förskollärarna anser att det är viktigt att barnen får möjlighet att prova på olika 

material, något som även Granberg (2001) betonar. Det framgår att förskollärarna anser att det 

är viktigt med bra material, avsatt tid för skapande och inspirerande vuxna vilket leder till 

goda förutsättningar. Resultaten tyder även på att förskollärarna är medvetna om sin betydelse 

i små barns bildskapande. Både Bendroth Karlsson (1998), Wiklund (2005) och Änggård 

(2006) betonar att det har stor betydelse hur vi ser på barn och bildskapande och hur de 

bildskapande situationerna utformas. Alla förskollärarna i studien skriver att små barn 

behöver få möta och lära känna olika material, men att pedagogens inställning till bildskapande 

är viktigt för att barnen ska få kännedom om olika material. Som pedagog måste jag kunna lita 

på min egen förmåga och våga låta barnen vara kreativa i sitt skapande. Det finns dock många 

pedagoger som inte känner sig trygga i arbetet med bildskapande eftersom de inte ser sig som 

tillräckligt kompetenta eller anser sig inte ha nog kunskap inom området och därför undviker 

det bildskapande aktiviteterna. Det i sin tur påverkar de typer av bildskapande som barnen får 

möta, menar Bendroth Karlsson (1998), Granberg (2001) och Änggård (2006). Därför är det 

viktigt som pedagog att vara medveten om bildskapandets betydelse för små barn och kunna 

erbjuda dem bildskapande material. Bildskapande kräver tid och även att barnen måste få prova 

många gånger. I sin undersökning ser Löfstedt (2001) att det behövs ledning av olika slag för 

att barnen ska kunna ta till sig de olika uttryckssätten som bildskapande kan ge. Barn ska med 

hjälp av pedagoger få kunskap om material som är ämnat för bildskapande samt vilka 

möjligheter det kan ge. Även den snabba digitala utvecklingen kan komma att medföra en ny 

syn på och nya verktyg för små barns bildskapande, men detta var inte något som 

förskollärarna i denna studie uppmärksammade. 
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6.3 Implikationer för mitt fortsatta yrkesliv 

Det som jag har lärt mig är att bildskapande är viktigt för små barns utveckling och lärande på så 

många olika sätt och jag anser att det bör utgöra en stor del av planeringen i förskolans 

verksamhet. Det är viktigt att barnen får skapa ofta, även de yngsta barnen då det finns så många 

fördelar med bildskapande. Det finns många pedagoger som inte känner sig trygga i arbetet 

med bildskapande eftersom de inte ser sig som tillräckligt kompetenta eller inte anser sig ha 

nog kunskap inom området. Därför vill jag i mitt fortsatta yrkesliv förespråka de fördelar som 

bildskapande bidrar till för små barns utveckling och lärande. Utbudet och tillgängligheten av 

material är betydelsefullt för att stimulera och utveckla kreativiteten, vilket jag fortfarande 

håller med om. Min inställning till bildskapande har stor betydelse för vad som erbjuds barnen, 

därför är det viktigt att jag som pedagog är medveten om vilken betydelse bildskapandet har för 

små barn så att jag kan erbjuda barnen bildskapande material både i planerat och fritt skapande. 

Som det står i läroplanen för förskolan så ska vi även ta tillvara på miljön, både inne och ute och 

ge barn möjlighet att skapa och utveckla sin fantasi och kreativitet på många olika sätt, vilket är 

något jag kommer att ta med mig i mitt fortsatta yrkesliv.  

 

Så som vi stökat till det här på jorden är vår överlevnad beroende av kreativa människor med rik 

föreställningsförmåga och stor inlevelse. Så låt våra förskolor och skolor flöda av fantasi i lek 

och skapande! (Knutsdotter Olofsson, 2011 s.70) 

 

Jag avslutar med mitt eget motto som jag haft med mig som inspiration under utbildningens gång: 

Ta vara på tillfällena och se möjligheterna! 
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6.4 Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara intressant att se hur små barns bildskapande ser ut i praktiken och att genom 

observation och dokumentation synliggöra hur barnen och pedagogerna arbetar med 

bildskapande. Att göra observationer på förskolor kan erbjuda möjlighet att se vilket 

förhållningssätt pedagogerna har till små barns bildskapande i praktiken, hur och när de arbetar 

med bildskapande. Hur digitala verktyg används vore också intressant att studera. Andra frågor 

som skulle vara intressanta är att genom observation och dokumentation ta reda på hur den 

skapande miljön i förskolan är utformad och vilket utbud och tillgänglighet materialet har.  

Möjligtvis att man även skulle kunna ta reda på om det är skillnad på de yngsta och äldsta 

barnens bildskapande i förskolan. 
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Bilaga 1 

 

Hej förskollärare! 

 

Jag läser sista terminen på förskollärarprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet och gör nu 

mitt examensarbete. Studiens syfte är att få ökad kunskap om förskolemiljöns betydelse och 

förskollärares förhållningssätt till, och syn på små barns bildskapande i förskolan. 

 

Därför hoppas jag att du vill vara med och bidra med dina erfarenheter och kunskaper. För att 

skapa möjlighet för dig att delta när det passar dig bäst, genomförs därför skriftliga intervjuer 

via e-post. Jag önskar att du beskriver/berättar om dina erfarenheter, upplevelser och tankar 

vid besvarandet av frågorna. De forskningsetiska principerna gäller för de personer som deltar 

i studien vilket innebär att du själv bestämmer över din medverkan och att du när som helst 

kan kalla tillbaka ditt deltagande om du så önskar. De insamlade uppgifterna kommer endast 

användas i min studie och inga uppgifter med namn, arbetsplats eller liknande kommer att 

finnas med i studien.  

 

Med bildskapande syftar jag till bildskapande som innefattar två- och tredimensionella 

skapelser där små barn skapar med olika typer av material såsom blyerts, pennor, papper, 

färger, vattenfärg, playdoh, gips, naturmaterial och återvinningsmaterial. Den skapande 

miljön innefattar det material och verktyg som finns tillgängliga för barnen och själva 

utformningen av miljön där de bildskapande aktiviteterna tar plats. Med små barn avses barn i 

åldrarna 1-3 år. 

 

 

Om du har några frågor eller undrar över något går det bra att kontakta mig. 

Tack på förhand - jag hoppas att du kan och vill ta dig tid att medverka i min studie! 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna Winberg    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

Berätta så beskrivande och utförligt du kan när du besvarar dessa frågor: 

 

1. Berätta så utförligt du kan om din syn på bildskapande med små barn, hur ni arbetar 

med detta och vilken betydelse du tycker bildskapande har för små barns lärande? 

 

 

2. Berätta så utförligt du kan om vilka möjligheter du ser att förskolemiljön erbjuder 

små barn bildskapande, beskriv till exempel den skapande miljön i sig, vilket material 

som finns tillgängligt och hur pedagogernas kompetens, planering och initiativ påverkar 

bildskapandet. 

 

 

Tack för att du tagit dig tid att svara på frågorna. 

 

Hoppas det är okej att jag eventuellt kan återkomma via telefon eller e-post med 

kompletterande frågor eller funderingar kring svaren om något känns oklart för mig. 

 

Jag ber dig skicka dina svar till mig senast               på följande mailadress:  

 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna Winberg    

 

 

 


