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1 Inledning 
Jag har i denna studie valt att undersöka hur dagens förskolepedagoger ser på barns 

bildskapande och vad de anser att barn får för kunskap genom bildskapandeaktiviteter. Jag 

anser att denna studie gynnar det pedagogiska arbetet genom att bidra med information om 

hur pedagoger upplever bildskapande och på vilket sätt denna aktivitet kan bidra till barns 

inlärning och utveckling. Läroplanen för förskola (1998) förespråkar att verksamheten i 

förskolan skall präglas av ett lustfyllt lärande bland annat genom skapande och gestaltande. 

Styrdokumentet anser även att lärande uppstår i samspel mellan barn och vuxna (Skolverket 

(2011-01-05). Jag ansåg att dessa formuleringar i läroplanen var viktiga att reflektera över 

under arbete med bildskapande tillsammans med barnen för att kunna ge dem en givande 

bildskapandeaktivitet.   

 

Då min utbildning inriktar sig mot förskolan ansåg jag att jag skulle ha störst nytta av att göra 

en undersökning inom just detta område. Även mitt intresse för bildskapande är starkt då jag 

har en gymnasial utbildning i de estetiska ämnena och genom det anser att bildskapande är en 

givande sysselsättning på flera olika sätt. Bildskapande är även en aktivitet som ofta 

förekommer på förskolan och skolan. Jag ansåg att det var viktigt att uppmärksamma detta 

ämne i förskolan då dagens samhälle är fullt av visuell information med olika motiv och 

innehåll som kan tolkas på flera olika sätt.  

 

Detta ämne har tidigare fått mycket uppmärksamhet i olika studier då det finns flera olika 

infallsvinklar på denna aktivitet, bland andra har Änggård (1999, 2005) och Löfstedt (1999, 

2001) gjort utförliga studier inom detta område. Jag valde att främst fokusera på den litteratur 

som inriktar sig på barns lärande, bildskapande och lärande genom bildskapande. Genom min 

studie ville jag utöka förståelsen för sambandet mellan barns bildskapande och lärande. Jag 

anser att min studie kan bidra till en mer nyanserad och tidsenlig syn på barns 

kunskapstillägnande genom bildskapande. Detta på grund av att tidigare forskning kring 

metoder för barns inlärning genom bildskapandeaktiviteter inte omfattade information som 

beskrev grundläggande förutsättningar för dagens moderna samhälle. Med detta menar jag 

användandet av digitalkamera och datorer i kunskapssökande.  

1 
 



1.1 Begreppsförklaring 
Nedan följer begrepp som förekommer i uppsatsen och vad jag avser med dess betydelse.  

 

 Pedagoger – Personalen som arbetar med barnen i förskolans vardag.  

 Planerade bildskapandeaktiviteter – Bildskapandeaktiviteter som leds av pedagoger.  

 Spontana bildskapandeaktiviteter – Bildskapandeaktiviteter som initieras av barn.   

 Lärande/ Kunskapstillägnande – Den process barnen genomgår för att tillägna sig nya 

kunskaper.   

 Ateljerista – En specialutbildad pedagog med extra kunskap om barns 

bildskapandeaktiviteter.  

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vad pedagoger i förskolan anser är en 

bildskapandeaktivitet samt vilka kunskaper barnen kan tillägna sig under dessa aktiviteter. 

1.2.1 Frågeställning 
 Hur definierar förskolepedagoger bildskapandeaktiviteter? 

 Vad anser förskolepedagoger om hur barns kunskapstillägnan uppstår i relation till 

bildskapandeaktiviteter?  

 Vad anser förskolepedagoger att barn utvecklar för kunskaper vid bildskapande 

aktiviteter? 
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2 Teoretisk förankring 
Som grund till min studie har jag valt att studera den sociokulturella teorin. Grundaren till 

denna teori var Lev Vygotsky, en pedagogikteoretiker under tidigt 1900-tal. Den 

sociokulturella teorin uppmärksammades senare i Sverige av Roger Säljö som 

vidareutvecklade teorin. En sociokulturell teori har sin främsta inriktning mot lärande i 

samspel i sociala kulturer. Säljö (2000) anser att lärande är en individuell eller kollektiv 

process som kan utvecklas på fler olika sätt. Han menar att teknologins och den sociala 

samhällsutvecklingen har påverkan på dessa processer.  

 

Enligt ett sociokulturellt perspektiv sker kunskapstillägnan genom att kunskapen förmedlas 

från de som besitter den till de som inte har någon kunskap om ämnet, genom sociala möten. 

Detta innebär att de som inte har någon kunskap lär sig av de som har det. I lärandeprocesser 

räcker det inte med att individen har information, färdigheter och förståelse. Individen måste 

även veta i vilket sammanhang denna information, färdighet och förståelse skall användas. 

Först då kan en lärandeprocess urskiljas (Säljö, 2000).  

 

Dessa sammanhangsfärdigheter sätts på prov i lärandesituationer då en individ möter ett 

outforskat problem. Individen måste då identifiera problemet för att finna en lösning, och på 

så sätt komma vidare genom att använda sig av ett kunskapshandlande. Säljö (2000) menar att 

kunskap inte är någonting en individ besitter. Kunskap frambringas då individen använder den 

inhämtade informationen och omsätter den till praktiskt handlande. Om individen handlar på 

rätt sätt med rätt kunskap har en lyckad lärandeprocess genomförts (Säljö, 2000). Vid 

lärandeinstitutioner som till exempel förskolor och skolor har läraren ofta en bestämd lösning 

på det givna problemet. Detta innebär att individen, i detta fall eleven, inte kan komma med 

allt för kreativa lösningar på det fokuserade problemet, vilket är möjligt i samhälleliga 

situationer.   

 

Ett exempel på en institutionell lärandeprocess kan beskrivas genom en lärlingssituation. Den 

nya lärlingen får delta vid de nya aktiviteterna och studera hur läraren förhåller sig till 

material eller redskap och får genom detta en förståelse för aktiviteten. Med tiden får lärlingen 

utöva tekniken själv, med läraren som övervakare och instruerare. Lärlingen lånar då kunskap 

från läraren. Slutligen har lärlingen tillämpat sig de kunskaper som krävs vid aktiviteten 

genom att delta i de sociala praktikerna (Säljö, 2000). 
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För att barn eller elever i förskola och skola skall ha möjlighet att tillägna sig nya kunskaper 

måste läraren ha en föreställning om att eleverna kan klara den tänkta uppgiften (Säljö, 2000). 

Bakgrunden till detta är något som Vygotsky tidigare beskrivit. Vygotsky anser att barn har 

två olika utvecklingsstadier, aktuell utvecklingsnivå och potentiell utvecklingsnivå. Den 

aktuella utvecklingsnivån representerar den kunskap barnen har tillägnat sig tidigare och 

innebär att barnet klarar aktiviteten på eget bevåg. Den potentiella utvecklingsnivån 

representerar svårighetsgraden vid kommande utmaningar för barnets utveckling. Detta 

innebär att barnen är i behov av en förebild vid dessa aktiviteter. Genom att barnet får 

handledning i utmaningar på barnets potentiella utvecklingsnivå förflyttar sig barnet i sin 

utveckling. Då barnet klarar dessa utmaningar utan handledning har det kommit ett steg 

längre i sin utveckling. Vygotsky kallar detta för kognitiv utveckling. Han menar att barnens 

mognad stimuleras av dess lärande. Vygotsky menar även att detta kan beskrivas som den 

proximala utvecklingszonen. (Vygotsky, 1978, 1980, 1982 i Löfstedt, 2004).   

 

Säljö (2000) anser att lärandets syfte inte är att till fullo återskapa tidigare generationers 

kunskaper. Lärande syftar till att överföra de kunskaper det tidigare samhället har skapat, 

samtidigt som det ger utrymme för individens och kollektivets egna tolkningar. Genom detta 

utvecklas den tidigare kunskapen till nya insikter. Detta är nödvändigt i vårt föränderliga 

samhälle (Säljö, 2000).  
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3 Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som behandlas i denna studie fokuserar främst på barns 

kunskapstillägnande och definitioner av bildskapande. Kapitlet inleds med att förtydliga hur 

små barn tillägnar sig kunskap. Vidare behandlas forskares tolkningar av 

bildskapandeaktiviteter och kopplingen mellan barns bildskapande och lärande. Slutligen 

framträder forskningens resultat gällande pedagogens inverkan på barns kunskapstillägnan 

genom bildskapandeaktiviteter. 

3.1 Lärande 

3.1.1 Grunden för barns lärande 
Ett kriterium för att barn skall tillägna sig kunskap är enligt Häikiö (2007) att de måste 

uppleva någonting. Hon menar att då barnen interagerar med omvärlden upptas dessa 

upplevelser av sinnena. Denna information vidareförmedlas till hjärnan där den omsätts till 

kroppslig handling. Häikiö (2007) kopplar även detta till bildskapandeaktiviteter. Hon menar 

att då barn ägnar sig åt, och upplever dessa aktiviteter, får de en konkret upplevelse, genom 

sinneliga intryck, av färg och form. Dessa sinnesintryck omvandlas sedan i hjärnan till 

kunskap och mening.  

 

Björk-Willén (2006) anser att barn tillägnar sig kunskap genom socialt samspel med andra 

barn eller vuxna. Hon menar att det sociala samspelet framträder då barn kommunicerar med 

varandra eller pedagoger. Hon påpekar även att denna kommunikation inte alltid måste vara 

verbal. Barnen och pedagogerna använder även kroppsspråk, blickar och andra former av icke 

verbal kommunikation för att uppehålla samspelet.  

 

Jalmert (1979) har i sin studie uppmärksammat små barns samspel och sociala utbyte i 

relation till varandra. Han menar att alla individer har en speciell rytm som kan 

uppmärksammas av andra personer. Genom denna rytm får individer i personens närhet en 

möjlighet att kunna läsa av och förutse den specifika individens handlande. Han anser att 

denna rytm är nödvändig för att kunna skapa en interaktion och ett socialt samspel mellan 

individer (Jalmert, 1979). 

 

Flera forskare anser att det fysiska materialet som är i fokus vid lärandesituationer har en 

betydande roll för barnens inlärning. Änggård (1995) anser att material som används i olika 
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syften utvecklar barnets motorik (till exempel finmotorik och koordination). Dessa utvecklas 

genom att barn använder material och verktyg där de måste använda ett fysiskt handlande för 

att hantera det. Löfstedt (2001) anser att materialet även bidrar till att utveckla barnens 

förmåga att iaktta och studera. Hon menar att då barn försöker att avbilda ett föremål måste de 

först studera ett föremål för att senare kunna ge en redogörelse för föremålets egenskaper. 

Löfstedt menar att barnen genom detta utvecklar förmågan att se att föremål kan ha olika 

visuella egenskaper.  

3.2 Bildskapande 

3.2.1 Vad är bildskapande? 
Löfstedt (1999) menar att bildskapande är någonting som kännetecknas av att handen har 

gjort ett avtryck, det kan vara ett tvådimensionellt eller tredimensionellt verk. Dock anser hon 

att dessa verk ej bör ha skapats av leksaker, till exempel klossar. Änggård (2005) anser att 

bildskapande präglas av en jämn struktur där alla barn, oftast, arbetar med individuella projekt 

vilket gör att det är en aktivitet där barn kan tillkomma utan att ordningen störs. Vidare menar 

Änggård (2005) att alla som deltar gör det med samma förutsättningar då de har likartade 

relationer gentemot den egna bilden. Hon anser även att bildskapande på förskolan gynnas av 

att det finns plats och material som räcker till alla som vill delta. 

 

Flera forskare (Bendroth Karlsson, 1996; Löfstedt, 1999, 2001; Änggård, 1995) anser även att 

bildskapande kan uppmärksammas som spontana bildskapandeaktiviteter i den fria leken eller 

planerade bildskapandeaktiviteter av pedagogerna. Dessa olika former av 

bildskapandeaktiviteter har olika struktur och ger barnen olika förutsättningar.  

3.2.2 Planerat bildskapande 
Löfstedt (1999) anser att en planerad aktivitet kännetecknas av att det är en pedagog som 

leder bildskapandeaktiviteten och som även har gjort en grundläggande planering av 

aktiviteten, antingen ensam eller med de övriga pedagogerna i arbetslaget. I planeringen 

framgår syfte med aktiviteten, vilka barn som skall delta och vad för material som skall 

användas. Barngruppen under de planerade aktiviteterna kan vara åldershomogen eller 

åldersblandad. Detta bestäms efter barngrupp och typ av aktivitet (Löfstedt, 1999). Löfstedt 

(2001) uttrycker att det huvudsakliga syftet, med en planerad aktivitet, ofta är att presentera 

barnen för nya tekniker eller material. Hon menar att de planerade aktiviteterna fokuserar på 

hur materialet fungerar och processen till hur en bild blir till. Vad bilden föreställer är 
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sekundärt. Löfstedt (2001) förtydligar det genom att jämföra med en föreställande bild (en 

bild skapad med ett syfte att föreställa något speciellt). Hon anser att en föreställande bild är 

kommunikativ, den förmedlar någonting. Medan det i en planerad aktivitet ofta är processen 

som talar och materialet, och dess egenskaper, som förmedlar kunskap till barnen.  

 

Även Änggård (1995) anser att verk skapade under planerade aktiviteter är icke föreställande. 

Hon anser att dessa aktiviteter är en lek för barnen med olika material för att barnen ska få en 

ökad förståelse för hur man kan använda dessa material. Änggård (1995) anser att pedagogens 

roll under dessa aktiviteter är att instruera om och presentera barnen för det nya materialet. 

Pedagogen finns även tillhands för att kunna stimulera barnens skapande genom dialog under 

aktivitetens gång. Pedagogen fungerar också som ett stöd för de barn som behöver hjälp. 

Löfstedt (1999) uppmärksammar i sin studie att de skapade bilderna i planerade 

bildskapandeaktiviteter, i förhållande till de spontana bildskapandeaktiviteterna, tas om hand 

av pedagogerna och presenteras på förskolans väggar.  

 

Bendroth Karlsson (1996) anser att det finns två olika typer av planerade 

bildskapandeaktiviteter. Detta är någonting hon har uppmärksammat i sin studie med fokus på 

att undersöka olika bildprojekt i förskolan. Hon visar att bilden ofta används vid aktiviteter 

som har ett annat lärande i fokus än just bild. Dessa aktiviteter är ofta starkt styrda från 

pedagogens sida och fokuserar huvudsakligen på bildens kunskapsmässiga innehåll mer än 

skapandeprocessen för bildskapandet. I den andra kategorin är det bildskapandeaktivitetens 

process och materialets egenskaper som är i fokus. Processen i bildskapandet blir föremål för 

samtal och reflektion mellan pedagogerna och barnen (Bendroth Karlsson, 1996).    

3.2.3 Spontant bildskapande  
 Löfstedt (1999) beskriver att det i de spontana bildaktiviteterna är barnen som själva 

bestämmer innehåll och vilket material de vill använda. Dock måste detta material finnas 

tillgängligt för barnen i vardagen. Löfstedt (1999) menar att detta är lättare material i form av 

papper, färgpennor, kritor och saxar. Även Änggård (1995) har funnit att detta material ofta 

finns tillgängligt för barnen på förskolan.  

 

Löfstedt (1999) menar vidare att spontana bildskapandeaktiviteter huvudsakligen sker under 

den fria leken i förskolan och barn kommer och går som de vill. Löfstedt (1999) har i sin 

undersökning uppmärksammat att pedagogerna inte deltar aktivt i de spontana 
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bildskapandeaktiviteterna. Även Bendroth Karlsson (1996) visar detta i sin studie. Hon menar 

vidare att dessa aktiviteter även är utan styrning från pedagogerna på förskolan. På grund av 

pedagogernas bristande delaktighet uppmärksammas inte barnens bilder på samma sätt som 

under planerade aktiviteter varken verbalt eller genom presentation på väggen (Bendroth 

Karlsson, 1996).  

 

Löfstedt (1999) har i sin studie funnit att det finns två olika typer av spontant bildskapande. 

Hon har uppmärksammat att pedagogerna erbjuder barnen planerad tid för spontana 

bildskapande. Detta sker under de stunder i förskolan då barnen har möjlighet att välja mellan 

fri lek och spontant bildskapande tillsammans med en pedagog. Pedagogen fungerar då som 

en förlängd arm till barnet och hjälper barnet med att plocka fram det material som barnet 

önskar skapa med. Pedagogen finns även tillgänglig under skapandeprocessen som en 

samtalspartner till barnet (Löfstedt, 1999). 

3.3 Relationen mellan lärande och bildskapande 

3.3.1 Generella kopplingar  
Änggård (1995) anser att genom bildskapande kan barnen lära på både en allmän och specifik 

nivå. Detta är beroende av typ av aktivitet. Hon menar att barnen under 

bildskapandeaktiviteterna utvecklar förmågan att reflektera och tänka och att barnen genom 

detta ökar förståelsen för olika händelseförlopp och fenomen även i andra situationer. Barnen 

utvecklar även sin förmåga att uttrycka sig då de får en utökad begreppsuppfattning genom 

bildskapandeaktiviteten (Änggård, 1995). Det konkreta materialet blir utgångspunkt för 

samtal mellan barn och pedagoger. Änggård (1995) anser även att detta är kunskaper barnen 

utvecklar utan att reflektera över det.    

 

Flera tidigare nämnda forskare påpekar även att den sociala utvecklingen stimuleras vid 

bildskapandeaktiviteter. Änggård (2005) menar att bildskapandeaktiviteter bidrar till att skapa 

samhörighet med andra barn i barngruppen. Hon anser att då det ofta är flera barn som skapar 

tillsammans uppstår en interaktion mellan barnen på flera sätt exempelvis genom samtal och 

icke verbal kommunikation. Detta leder till en känsla av samhörighet hos barnen. I en tidigare 

studie påpekar Änggård (1995) att det i bildskapandesituationer även upprättas ett samspel 

mellan barn och pedagog. Hon menar att detta samspel kan leda till ett utvecklande av 

bildskapandeaktiviteten som annars inte skulle inträffat. Samspelet uppehålls genom att barn 
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och pedagog växelvis uppmuntrar kontakten till den andre individen. Pedagogen utgår från 

barnets förståelse och intresse för att upprätthålla samspelet (Änggård, 1995).  

 

Flera forskare anser även att bildskapandeaktiviteter består av en process. De anser att 

processen är det primära och resultatet sekundärt (Löfstedt, 2001; Änggård, 1999, 2005). 

Änggård (2005) anser att barn som tillsynes målar nonsens, vid upprepade tillfällen, kan ha ett 

bakomliggande syfte med ritande. Hon har i sin undersökning uppmärksammat detta som en 

process att lära sig rita något specifik motiv. Med detta som bakgrund anser hon att en 

skapandeprocess kan vara utdragen under en längre period. Det är därför viktigt att vara 

uppmärksam som pedagog på alla dessa delar för att förstå barnets fulla meningsskapande 

med en specifik bild (Änggård, 2005). Änggård (1995) anser att processen i 

bildskapandeaktiviteter är stimulerande för barnens utveckling. Det kan till exempel vara i 

bildskapandeaktiviteter där barnen har möjlighet att utforska och experimentera med 

materialet själva. Löfstedt (2001) anser att barn under processen till ett färdigt resultat får 

möjligheten att uppleva de estetiska materialens olika egenskaper.     

3.3.2 Barns lärande genom planerade bildskapandeaktiviteter 
Följande forskning visar att bildskapandets planerade eller spontana karaktär har betydelse för 

vad barnen tillägnar sig för typ av kunskap. Löfstedt (1999) menar att planerade 

bildskapandeaktiviteter huvudsakligen syftar till att presentera nya material och tekniker för 

barnen. Detta till skillnad från en spontan bildskapandeaktivitet då fokus ligger vid den 

skapade bildens innehåll. Löfstedt (1999) menar även att barnen till stor del utvecklar 

kunskapen om olika materials funktion under planerade bildskapandeaktiviteter. Olika 

tekniker är även i fokus. Hon menar att då barn upptäcker materialens olika egenskaper och 

användbara tekniker vid skapande, kan barnen använda dessa nya erfarenheter då de väljer att 

skapa spontant (Löfstedt, 1999). 

 

Löfstedt (2001) anser att de planerade bildskapandeaktiviteterna lägger grunden för framtida 

handlanden. Lindahl (2002) och Löfstedt (2001) uppmärksammar att pedagogerna måste ha 

en förkunskap för att kunna planera aktiviteterna efter barnens intresse. Hon menar att om 

barnen inte finner någon mening med bildskapandeaktiviteten är det även svårt för dem att 

tillägna sig den kunskap som erbjuds. Lindahl (2002) menar vidare att pedagogerna, genom 

att uppmärksamma barnets intressen och utvecklingsnivå, har möjlighet att utmana barnet. 
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Hon menar att utmaningar är primärt för att stimulera barns utveckling. Även barnets chanser 

till reflektion och eftertanke ökar i samband med pedagogiska utmaningar (Lindahl, 2002).  

3.3.3 Barns lärande genom spontana bildskapandeaktiviteter 
Löfstedt (2001) anser att det främsta som barn utvecklar i spontana bildskapandeaktiviteter är 

förmågan att iaktta och lära av andra barn. Hon menar att under de spontana 

bildskapandeaktiviteterna, där barnen får välja själva vad de vill skapa, finns det en viss 

rivalitet bland barnen. Det finns ofta flera barn i barngruppen som har större erfarenhet av att 

rita och skapa fritt än andra barn. Genom att då studera och härma dessa barn skapa sig de 

barn, med mindre erfarenhet, en plats i den skapande gemenskapen (Löfstedt, 2001). Dock 

uppmärksammar Löfstedt (1999) att barnens tekningar i det spontana bildskapandet kan 

präglas av entydiga bilder och bristande engagemang. Hon anser att detta har sin grund i den 

tidspress som finns på förskolan i form av måltider och hämtning av föräldrar.  

 

Även Änggård (2005) uppmärksammar fenomenet att barn avbildar andra barns tekningar. 

Dock anser hon att barnen endast väljer att kopiera från andra barn om de anser att motivet är 

tilltalande. Hon menar även att barnens vardag är utformat i en kollektiv gemenskap och att 

det därför är viktigt att få vara en del av den på flera olika nivåer. Änggård (2001) diskuterar 

även att pedagogerna kan ha en betydande roll i kopieringstekningen bland barn då hon i sin 

studie funnit att de förespråkar att skapade bilder bör föreställa något specifikt. Lindahl 

(2002) påpekar vikten av att det finns en pedagog närvarande som kan ta tillvara på barnens 

lärande och utveckling i de spontana bildskapandeaktiviteterna. Hon anser att då pedagoger 

uppmuntrar barnets intresse, vid barnets egna initiativ, ökar det barnets nyfikenhet att utforska 

omvärlden (Lindahl, 2002). 

3.3.4 Barns lärande genom samtal om bilder 
Björk – Willén (2006) påpekar att bilder, som barnen skapat eller som redan är färdiga, bidrar 

till samspel mellan barnen. Häikiö (2007) visar på flera exempel i sin studie där barnen 

använder skapade bilder i sin fria lek på förskolan. Barnen har då möjlighet att utgå från 

bilden och involvera den i lekens sociala handlande. Barnen kan även använda detta sociala 

samspel krig bilder för att skapa egna nya bilder med liknande innehåll (Björk-Willén, 2006).  

 

Löfstedt (2001) menar att barn, genom samtal om skapade bilder, utvecklar sitt kommande 

skapande på berättande och föreställande nivå. Genom att barn härmar varandras tekningar 

(som nämns tidigare) utvecklas även ett samspel mellan barnen och de kan tillsammans 
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vidareutveckla motivet genom samtal. Äldre barn fungerar som förebilder för yngre barn i 

dessa moment. Löfstedt liknar det med hur de äldre barnen på förskolorna ser pedagogerna 

som förebilder för sitt eget skapande. Dock påpekar hon vikten av att pedagogerna inte bör 

skapa åt barnen utan istället komma med stimulerande frågor om barnens arbete och samtala 

med barnen om deras skapande, motiv och material (Löfstedt, 2001).  

3.4 Pedagogens inverkan på barns utveckling genom 
bildskapandeaktiviteter 

3.4.1 Pedagogens tidigare erfarenheters betydelse för barns 
kunskapstillägnan 

Fler forskare har i sina undersökningar funnit att pedagogernas inställning och erfarenhet av 

bildskapande är relevant för hur de organiserar bildskapandeaktiviteter för barnen. Bendroth 

Karlsson (1996) har uppmärksammat resultaten av erfarna pedagogers 

bildskapandeaktiviteter. Hon menar att en pedagog med kunskap inom det aktuella ämnet har 

större möjligheter att guida barnen i rätt riktning under bildskapandeaktiviteterna. Dessa 

pedagoger är säkra i sin roll som ledare för bildskapandeaktiviteter och detta leder till att 

barnen får en större frihet i skapandet. Pedagogen välkomnar barnens förslag på förändringar 

och utvecklar aktiviteterna tillsammans med barnen (Bendroth Karlsson, 1996).  

 

Bendroth Karlsson (1996) menar vidare att pedagoger som inte har någon större erfarenhet 

inom ämnet istället blir osäkra om barnen vill vara med och förändra aktiviteten. Detta 

eftersom pedagogen då inte är säker på hur aktiviteten kommer att utvecklas. Bendroth 

Karlsson (1996) framhäver att dessa pedagoger antingen är enkelspåriga och genomför 

aktiviteten precis som planerat eller låter barnen ta över helt. Nackdelen med det senare är att 

uppgiften förlorar sitt syfte och kan leda till bristande koncentration i barngruppen. Löfstedt 

(2001) anser att det är pedagogernas uppgift att förmedla en positiv bild av bildskapande till 

barnen. Hon menar att detta sker då en pedagog med erfarenhet presenterar olika material och 

tekniker för barnen. Genom den erfarna pedagogen får barnen en grundlig genomgång och ett 

fritt utforskande, av materialet, som kan leda till ökad positiv inställning hos barnet.  

 

Löfstedt (1999) påpekar vikten av att pedagogen skall fungera som en trygghet för barnen vid 

bildskapandeaktiviteter. Det kan bland annat handla om att skapa ett lugn kring den 

bildskapandeaktiviteten eller leda barnen i nya aktiviteter. Häikiö (2007) menar att det finns 

material som kan vara skrämmande för barnen. Detta kan vara okontrollerbara material som 
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flaskfärg och fingerfärg. Vidare menar hon att pedagogens stöd är extra viktig under dessa 

bildskapandeaktiviteter. Lindahl (2002) anser att pedagogens utvärdering och analys av sitt 

eget, och andras, handlande kan ge pedagogerna förståelse för det aktuella resultatet. Det kan 

bidra till att de utvecklar sitt sätt att agera i olika situationer så att pedagogernas handlande 

blir mer stimulerande för barnens utveckling (Lindahl, 2002).  

 

Löfstedt (1999, 2001) anser att pedagogens deltagande i aktiviteterna har positiv inverkan på 

barnen. Lindahl (2002) menar att barn behöver uppskattning för det de skapat för att 

uppehålla intresset för bildskapande. Löfstedt (2001) anser att detta kan ske genom att en 

pedagog kommenterar bilden på ett stimulerande sätt eller att bilden sätts upp på väggen. 

Bendroth Karlsson (1996) menar att ej uppmärksammande bilder kan innebära att barnen går 

miste om den bekräftelse som är nödvändig för dem vid upprätthållandet av intresset för 

bildskapande. Hon anser att uppskattning är av stor vikt, främst i de spontana 

bildskapandeaktiviteterna (Bendroth Karlsson, 1996). Denna inställning delas även av 

Löfstedt (1999).  

3.4.2 Pedagogens inverkan till en intressant och stimulerande 
bildskapandeaktivitet 

Många forskare har uppmärksammat att pedagogernas inställning till bildskapande påverkar 

bildaktiviteterna och framförallt barnens lärande. Häikiö (2007) uppmärksammar i sin 

undersökning viken av att pedagogen är medveten om materialets olika egenskaper. Detta är 

viktigt för att pedagogen skall kunna stimulera barnen med ett material där barnen får 

utvecklande erfarenheter i form av spänning då materialet förändras. Änggård (1995) anser att 

en aktivt deltagande pedagog har möjlighet att stimulera barnens utveckling. Hon menar att 

pedagogen gör detta genom att ge instruktioner om materialet och dess egenskaper. Vidare 

menar Änggård (1995) att pedagogens roll som medupptäckare av materialet kan bidra till att 

barnen får ett ökat intresse för dessa aktiviteter. Löfstedt (2001) påpekar miljöns och 

framförallt det erbjudna materialets attraktionskraft för att locka fram barnens intresse till att 

skapa. Häikiö (2007) menar vidare att en stimulerande miljö stärker barnets utveckling och 

ökar barnens intresse för bildskapande. 

 

Även Löfstedt (1999) anser att pedagogers inställning till bildaktiviteter har en stor betydelse 

för barnens upplevelser. Hon menar att det är pedagogernas uppgift att hjälpa och leda barnen 

mot en stimulerande utveckling i bildskapande. Löfstedt (2001) anser att detta ger barnen 
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uppfattningen att inget är rätt eller fel med bildskapande. Löfstedt (1999) menar att pedagoger 

och barn har olika syn på bildskapande och främst resultaten. Hon menar att barnen ofta är 

inriktade på bildens föreställande medan pedagogerna, främst vid planerade aktiviteter, riktar 

in sig på de effekter som uppstår då materialen samspelar. På grund av detta kan det uppstå en 

outtalad konflikt mellan barn och pedagog (Löfstedt, 2001). Vidare menar Löfstedt (1999) att 

det är viktigt att ta hänsyn till dessa olika synsätt vid uppmuntran av bilder för att barnen skall 

få en givande upplevelse av aktiviteten. Lindahl (2002) anser att stödjande av barns intresse 

har en positiv effekt på barnen. De känner då att det de gör är värdefullt och det medför en 

vilja att fortsätta utvecklas. 
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4 Metod 

4.1 Kvalitativ metod 
Det finns flera olika tekniker att tillämpa då man som forskare gör en undersökning. Stukat 

(2007) uppmärksammar och beskriver dessa tekniker i sin metodbok för uppsatsskrivande. 

Stukat menar att forskningsstudier kan kategoriseras i två olika fält. Han menar att forskare 

kan använda sig av kvalitativ eller kvantitativ metod.  

 

Kvalitativmetod grundar sig i forskarens intresse att undersöka människors erfarenheter och 

upplever kring olika fenomen i sin omvärld. Stukat (2007) anser att öppna intervjuer är ett 

givande tillvägagångssätt inom den kvalitativa undersökningsmetoden. Genom de öppna 

intervjuerna har informanten möjlighet att beskriva sin uppfattning om det uppmärksammade 

fenomenet. Forskaren kan sedan identifiera likheter och skillnader i det insamlade materialet. 

Vidare menar Stukat (2007) att kvantitativmetod innebär att forskaren fokuserar på att finna 

ett statistiskt resultat av sitt insamlade material. Detta material är huvudsakligen insamlat 

genom strukturerade enkäter eller intervjuer. Även observationer förekommer, dock måste 

dessa vara utformade efter vissa registreringsscheman för att den kvantitativa metoden skall 

kunna tillämpas (Stukat, 2007). I denna typ av insamlingsmetod är det svårt för forskaren att 

få en djup förståelse för det undersökta då resultaten blir av bredare karaktär.  

4.2 Insamlingsmetod 
I min studie har jag valt att använda mig av kvalitativ metod då studien syftar till att 

uppmärksamma pedagogers synsätt på ett specifikt fenomen. Empirin samlades in genom 

forskningsintervjuer. Att göra en forskningsintervju innebär att frågornas relevans för syftet 

med studien måste uppmärksammas i rapporten. Då man som forskare genomför en 

forskningsintervju måste även tillvägagångssätt och tolkningarna av resultatet redovisas noga 

(Stukat, 2007). Vid forskningsintervju har forskaren även två olika tillvägagångssätt att 

förhålla sig till. Dessa är strukturerad och ostrukturerad intervju. Vid den förstnämnda har 

forskaren en förbestämd ordning i intervjufrågorna och dess formulering. I dessa intervjuer 

har informanten ofta bara möjlighet att välja blad olika svarsalternativ som ges från forskaren. 

Då det handlar om intervjuer som är ostrukturerade är forskaren väl insatt i de områden som 

skall undersökas som även ofta är indelade i teman. Forskaren kan sedan ställa frågorna 

utifrån hur informanten väljer att beskriva de olika temana. I denna intervjumetod är det 

informanten som styr (Stukat, 2007).  
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I denna studie används en blandning av strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Stukat 

(2007) menar att forskaren har möjlighet att blanda dessa intervjutekniker för att själv kunna 

konstruera en intervjuteknik som är lämplig för den tänkta studien. Studiens frågor är syftade 

till att ställas i en viss ordning. Dock ger temaindelningen och de öppna frågornas karaktär 

under intervjuerna informanterna möjlighet att ge ett eget formulerat svar. 

  

Informanterna till denna studie intervjuades i par. Detta på grund av att mina tidigare 

erfarenheter av parintervjuer har varit positiva. Jag har genom tidigare erfarenheter 

uppmärksammata att intervjuer som genomförs med två informanter samtidigt ger 

informanterna möjlighet att diskutera de aktuella frågorna sinsemellan. Genom denna 

möjlighet till reflektion kan informanterna ge utförligare och mer eftertänksamma svar. 

Informanterna kan även i dessa situationer stimulera den andres tankegångar och väcka 

känslor och erfarenheter som den andre informanten annars inte skulle uppmärksammat. 

4.3 Forskningsetiska principer  
När man genomför en forskningsstudie är det viktigt att ta hänsyn till flera etiska krav. Det är 

även viktigt att man informerar alla deltagare om de etiska forskningsprinciperna vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Följande 

information är hämtad från Vetenskapsrådets hemsida) Inom informationskravet är jag som 

forskare skyldig att informera om varför jag gör denna studie och dess syfte, även vad mina 

informanter har för syfte i studien. Enligt samtyckeskravet måste deltagarna få information om 

att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta studien utan att detta resulterar i 

negativa följder för de deltagande. Konfidentialitetskravet kräver att deltagares 

personuppgifter eller annan identitetskänslig information som kan uppkomma under studien 

kommer att fingeras så att informanterna inte på något sätt går att spåra. Slutligen innebär 

nyttjandekravet att den information som forskaren får endast kommer att användas för den 

aktuella studien, om inget annat nämns (www.vr.se, 2011-01-05). Hur jag tillämpade dessa 

krav i min studie uppmärksammas under rubriken ”Genomförande”. 

4.4 Urval 
Informanterna till denna studie är åtta pedagoger med olika lång erfarenhet av arbete i 

förskolan. Kvale (2009) anser att antalet informanter bör vara någonstans mellan fem och 

femton stycken för att forskaren skall få ett hanterbart material att arbeta med. Dock kan detta 

antal variera beroende på hur mycket tid forskaren kan ägna åt studiens genomförande. Då 
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denna studie inte sträckte sig över en längre tidsperiod ansåg jag att åtta informanter var 

tillräckligt för att få ett givande analysmaterial. Pedagogerna arbetar på två olika förskolor i 

en mellanstor stad i Sverige i två olika rektorsområden. Jag valde att genomföra intervjuerna 

på två olika förskolor för att komma ifrån en liknande grundsyn, hos pedagogerna, som 

eventuellt kunnat förekomma då förskolorna legat inom samma rektorsområde. Några av 

pedagogerna arbetar på samma avdelning och andra på olika avdelningar. Studien riktade 

även in sig på pedagoger som hade erfarenhet av att arbeta med barn mellan ett och fem år 

gamla. Detta eftersom ett övergripande resultat över hela förskoleverksamheten önskades med 

studien.   

4.5 Genomförande 
De aktuella förskolorna blev kontaktade via telefon och pedagogerna på avdelningarna fick 

sedan själva bestämma vilka av dem som skulle bli intervjuade. På grund av det hade jag 

ingen information om pedagogernas tidigare utbildning eller erfarenhet inom det bildskapande 

ämnet innan studien påbörjades. Dock var det endast avdelningar där pedagogerna hade 

erfarenhet av att arbeta med barn mellan åldrarna ett till fem som blev kontaktade. Då jag 

träffade informanterna till studien fick de ett massivbrev (se Bilaga 1) vilket gav förtydligade 

information om de forskningsetiska principerna och studiens syfte. I massivbrevet fanns även 

kontaktuppgifter till mig och min handledare.  

 

De pedagoger som skulle delta i intervjuerna fick sedan välja var vi skulle sitta för att de 

skulle få en trygghetskänsla i en välbekant miljö. Stukat (2007) menar att informanten bör få 

möjlighet att välja en miljö för intervjun där denne kan känna sig lugn vilket kan bidra till en 

mer givande intervju. Han menar även att forskaren och informanten bör vara i en miljö där 

de kan vara ostörda gentemot omgivningen för att minska risken för avbrott eller störande 

moment under intervjun (Stukat, 2007). Innan intervjuerna påbörjades uppmärksammades 

pedagogerna om de forskningsetiska principerna som även står i massivbrevet. De 

informerades om syftet med studien, att de hade ett frivilligt deltagande och att det insamlade 

materialet skulle bearbetas på ett sådant sätt att de inte kunde identifieras. De blev även 

informerade om att den information de gav inte skulle användas i annat syfte än till denna 

studie.  

 

Intervjuerna genomfördes sedan och spelades in med hjälp av en diktafon. Det insamlade 

materialet transkriberades för att bli mer överskådligt till hjälp för analysen. Då intervjuerna 
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transkriberades valde jag att fokusera på det verbala språket och endast förtydliga vissa icke 

verbala gester som hade betydelse för tolkningen av det verbala språket. Jag valde även att 

inte transkribera överlappande samtal utan delade pågående mening då den ena pedagogen 

avbröt den andra pedagogen. Under arbetet med analysen avidentifierades även känslig 

information som pedagogerna uppgav och som annars hade kunnat avslöja informanternas 

identitet. 

4.6 Metoddiskussion 
För att öka studiens tillförlitlighet har jag genomfört en kritisk granskning av arbetet. Denna 

granskning är grundad på begreppen reliabilitet och validitet. Begreppet reliabilitet innebär 

att kritiskt granska det instrument som används vid informationsinhämtningen (Stukat, 2007). 

I detta fall innebär det att kritiskt granska intervjuers tillförlitlighet i syftet att uppmärksamma 

pedagogernas tankar och erfarenheter kring barns kunskapstillägnande genom bildskapande. 

Jag anser att intervjuer är en bra och resultatgivande metod då man som forskare vill 

uppmärksamma vad en individ anser om ett specifikt fenomen. Denna inställning delas även 

av Stukat (2007) och Kvale (2009).  

 

Vidare menar Stukat (2007) att validitet innebär att kritiskt granska hur bra det tänkta 

mätinstrumentet är på att mäta det man som forskare valt att undersöka. I denna studie handlar 

det om hur intervjuguiden, och dess teman och frågor, utformats. Detta är viktigt för att 

informanterna skall kunna uppfatta frågan på forskarens önskade vis och genom det kunna 

lämna information om deras erfarenheter av det aktuella ämnet. Jag anser att de teman och 

frågor som ingår i intervjuguiden är relevanta för studiens syfte (se bilaga 2). Dock kunde de 

ha haft en mer specificerad inriktning mot hur pedagoger ser på lärande generellt. Detta för att 

få en bakgrund och tydligare koppling i förhållande till lärande genom bildskapande.   

 

För att undersöka om den intervjuguide som jag utformat kunde ge mig innehållsrika svar 

gjorde jag en pilotintervju via telefon med en pedagog. Genom denna pilotundersökning fick 

jag uppfattning om hur lång tid intervjun skulle ta och om mina frågor var relevanta för 

studiens frågeställning och syfte. Efter pilotintervjun gjorde jag vissa justeringar i frågornas 

formuleringar. Detta för att frågorna skulle bli av en mer öppen karaktär och informanterna 

inte skulle bli för styrda och låsta med sina svar.  
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I denna studie är pedagogernas erfarenhet och utbildningsbakgrund blandad vilket jag anser 

har lett till ett relativt övergripande resultat bland förskolans pedagoger. Dock anser jag att 

resultatet hade kunnat bli annorlunda om jag istället valt att endast fokusera på pedagoger 

med, eller utan, tidigare erfarenhet eller utbildning inom bildskapande. Jag upplevde även 

under vissa intervjuer att pedagogerna försökte ge svar som var korrekta i relation till vad 

andra personer i verksamheten förväntade av dem, trots att de inte var närvarande. Jag anser 

att detta problem kan vara svårt att undvika då förskolan och skolan har stort inflytande i 

samhället. 
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5 Resultat och analys 

5.1 Pedagogernas förkunskaper 
Utifrån intervjuerna framkom att pedagogerna som ingår i undersökningen hade en varierad 

bakgrund då det gäller utbildning och erfarenheter i bildskapande och bildskapandeaktiviteter. 

Vissa pedagoger hade utbildning inom det estetiska området och arbetade med bildskapande 

aktivt medan andra inte hade någon utbildning och jobbade inte heller med det regelbundet i 

förskolans vardag. Dock fanns det pedagoger som saknade utbildning men som trots detta 

arbetade aktivt med bildskapande i förskolans vardag då de hade ett stort intresse för ämnet. 

Dessa pedagoger hade tillägnat sig erfarenheter, inom bildskapande under många år i 

förskoleverksamheten.  

 

Variationen av erfarenheter och förkunskaper var jämt fördelad bland pedagogerna. Trots 

olika bakgrund visade pedagogernas inställning under intervjuerna att bildskapande var något 

viktigt i barnens vardag. Pedagogerna menade att det var en aktivitet som gav barnen mycket 

kunskap på flera olika områden. Flera pedagoger påpekade även att de ansåg att det var kul att 

arbeta med bildskapande. De ansåg att barnen fann stor glädje i dessa aktiviteter. 

Pedagogernas olika bakgrund kan i viss mån påverka deras syn på bildskapandeaktiviteter och 

vad dessa aktiviteter har för relation till barns lärande. Det kan även ha relevans för hur 

pedagogerna planerar och genomför dessa aktiviteter. Detta resulterar i en variation som jag 

anser är viktig att uppmärksamma och ta tillvara på.  

5.2 Bildskapande 

5.2.1 Vad anser pedagogerna är bildskapande? 
Pedagogerna ansåg att bildskapande var ett brett ämne och att det innefattade många olika 

saker. Det första de tänkte på var det vardagliga skapandet som innefattade en del lättare 

material. Det kunde bland annat vara kritor, vaxkritor, färgpennor, vattenfärg, flaskfärg, 

penslar, lera, playdoo, saltdeg, papper, lim och saxar. Pedagogerna berättade att barnen var 

mest bekanta med detta material eftersom det ofta förekom i förskolans vardag. De vanligaste 

aktiviteterna som genomfördes med detta material var att barnen skapade egna teckningar och 

bilder. Vid djupare diskussion av ämnet framkom att pedagogerna även ägnade sig åt mer 

avancerade aktiviteter som innefattade skapande med flera olika material och tekniker 

samtidigt och i flera steg. Detta kunde tillexempel vara att måla med vattenfärg på ett blött 

papper eller att skapa med hjälp av fler olika material som måste limmas ihop och målas. 
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Dock förekom inte detta lika ofta enligt pedagogerna. En anledning till detta kunde vara att 

pedagogerna behövde tid till att instruera och hjälpa barnen med de lite mer avancerade 

bildskapandeaktiviteterna.  

 

Pedagogerna påpekade även att det fanns mer moderna formerna av bildskapande. Med detta 

menade de att man som pedagog kan använda sig av digitalkamera och dator i 

bildskapandeaktiviteter. Just dokumentation och bildskapande med hjälp av fotografi var 

något som nämndes i alla intervjuer. Dock var det endast få som nämnde barnens delaktighet i 

förarbetet. Merparten av pedagogerna diskuterade endast barnens delaktighet, vid 

bildskapande genom fotografi, då de studerade och samtalade kring de redan färdiga bilderna 

i barnens portfolio. Många pedagoger nämnde även, vissa mer entusiastiskt än andra, vikten 

av att titta på eller diskutera kring redan skapade bilder. Detta kunde vara under sagostunden 

då de diskuterade bilderna i böckerna eller bilder på datorn från internet. Det kunde även 

handla om att pedagogerna tillsammans med barnen studerade fotografier från barnens 

dagliga aktiviteter på förskolan. Genom att studera och samtala kring skapade bilder från 

barns vardag förstärker samtalet den aktuella händelsen och kan enligt Häikiö (2007) även bli 

grunden för nyproducerade bilder. 

5.2.2 Planerat bildskapande 
För att en bildskapandeaktivitet skall vara planerad ansåg pedagogerna att det måste finnas en 

tanke bakom genomförandet och att pedagogerna har förberett material för bildskapandet. 

Pedagogerna ansåg att en planerad bildskapandeaktivitet gav en möjlighet att presentera nya 

kunskaper för barnen. De menade att pedagoger med hjälp av planerade 

bildskapandeaktiviteter kan introducera nya material och tekniker. Flera pedagoger ansåg att 

detta till exempel kunde vara ett bildskapandetillfälle med färger i ateljén. Pedagogerna 

diskuterade även fördelar med ett strukturerat upplägg vid planerade bildskapandeaktiviteter 

för att fånga barnens intresse och bibehålla barnens koncentration.  

 

Flera pedagoger påpekade att planerade bildskapandeaktiviteter var bland de mest krävande 

aktiviteterna i förskolan. De menade att det var mycket man skulle ta hänsyn till och tänka på 

i förskolans vardag. Det kunde bland annat vara tider för mat och vila men även storlekar på 

barngrupper och vilket material som skulle användas. Dock ansåg de att trots de krävande 

planeringarna, och de olika förutsättningarna, var planerade bildskapandeaktiviteter väldigt 

givande och kul att arbeta med.  
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Pedagogerna ansåg att barnen, i vissa fall, har en betydande roll för de planerade 

bildskapandeaktiviteternas uppkomst, utveckling och resultat. De beskrev att barnen vid vissa 

tillfällen planerade bildskapandeaktiviteter tillsammans med de vuxna. De uppmärksammade 

även att barnen förändrar aktiviteterna under genomförandets gång. Detta kan leda till att det 

tänkta resultatet, från pedagogernas sida, kanske inte alls blir uppfyllt. Det kan istället bli 

barnen som tar över och omvandlar aktiviteten till någonting som barnen finner mer 

intressant.  

  

P3: ja men då har vi ju en tanke liksom att vi går iväg och så får de ju plocka dehär tre 

sakerna var och så tar vi med det hem, och så har man någon stans en tanke bakom vad man 

ska göra med det här. Men det är ju fortfarande barnen som, hade dom kommit på att de ville 

limma domhär kottarna på någonting så hade vi ju gjort det. Kanske kan man prata litegrann 

och skulle det inte dyka upp någonting, ja då får man väl ge lite förslag, vad man kan göra 

med. Om men det finns ju en tanke bakom. Men det är ju inte säkert att det blir så att jag har 

tänkt att nu ska vi göra såhär. Men det kanske blir någonting helt annat i slutänden, det är ju 

/…/ 

P4: Att vi försöker styra men sen kanske det inte alls slutar som vi har tänkt oss utan det 

kanske slutar som dom har tänkt sig 

 

Pedagogerna uttrycker medvetenhet om att tillåta öppenhet gentemot barnens påverkan på 

aktiviteterna. Detta görs för att stärka barnens självförtroende genom att visa att deras idéer 

och inflytande har betydelse i verksamheten.  

 

Dock hade de medverkande pedagogerna olika synsätt på vad som ansåg vara en planerad 

bildskapandeaktivitet. Under en intervju framgick det att en pedagog såg en 

bildskapandeaktivitet med förbestämda barn, teknik och färgval som icke planerad.  

  

Forskaren: Om ni har planerade aktiviteter är det något speciellt som ni tänker på under 

själva planeringen då eller är det bara ”nu gör vi såhär”? 

P7: Nej men jag har ju mest bara haft, alltså jag har ju inte planerat upp sådana här stunder 

speciellt mycket. Om jag då inte pratar om flanosagor och såna samlingar, det har man ju 

planerat förståss då, men just stunder i ateljén med målarfärg och kritor har jag inte planerat 

utan då har jag liksom, nu kör vi det här! med domhär barnen! då har barnen varit 
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förutbestämda, det har dom varit men inte just att vi ska göra på ett speciellt sätt, som igår då  

målade vi med grönt och rött, ja det var det 

Forskaren: Det var den planeringen? ”Jag ska ha domhär barnen och vi ska måla med dehär 

färgerna och sen får dom göra vad dom vill”? 

P7: Ja.  

 

Utifrån följdfrågorna tolkar jag att pedagogen har planerat denna uppgift. Dock anser 

pedagogen att den inte är det. Vad är egentligen en planerad bildskapandeaktivitet? Löfstedt 

(1999, 2001) beskriver olika kännetecken för planerade bildskapandeaktiviteter. Utifrån 

pedagogernas svar under intervjuerna kan pedagogernas bakgrund i denna fråga vara en 

bidragande faktor till pedagogernas varierade syn på vad en planerad bildskapandeaktivitet är.  

5.2.3 Spontant bildskapande  
Pedagogerna ansåg att spontant bildskapande sker på barnens eget initiativ då barnen själva är 

intresserade av det. De ansåg även att det på grund av det borde finnas lättare material 

tillgängligt för barnen så att de kunde gå och hämta det själva när intresse uppstod. Flera 

pedagoger menade att de spontana bildskapandeaktiviteterna var givande för barnen och att 

barnen ofta engagerade sig i dessa aktiviteter under den fria leken på förskolan.    

 

Trots att många pedagoger ansåg att det var givande och stimulerande för barnen med 

spontana bildskapandeaktiviteter antydde de att de ibland var tvungna att hejda barnen i deras 

bildskapande. Pedagogerna uppmärksammade att detta var på grund av förskolans 

tidsplanering, med olika mat och sovtider, och att det tyvärr är nödvändigt i sådana 

situationer.  

  

P3: fördelar med spontana är ju ändå att barnen tar ett initiativ och vill, vill skapa och vill 

göra någonting. Nackdelen med de spontana är att det ibland sker vid fel tidpunk (skratt) 

P4: Ja för är det fem minuter innan lunch så måste man ju tyvärr säga nej, för då går det ju 

inte, men då får man försöka då att vi kanske kan göra det efter lunch istället, så att det 

fungerar inte. Det är väl det, annars försöker vi se till att dom får göra det som dom vill Men 

just som sagt, vissa saker kan vi inte påverka som lunchen eller mellanmålet eller så, så att då 

måste man ju säga nej  
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Utifrån citatet och övriga intervjuer framfår tydligt pedagogernas medvetenhet om att de 

ibland är tvungna att hejda barnens spontana bildskapande. Det framkommer även att de 

försöker att erbjuda aktiviteten vid ett senare tillfälle eller väcka intresset efter den 

schemalagda aktiviteten. Denna tidspress kan även ge avtryck i barnens bildskapande 

(Löfstedt, 1999).  

 

Även om alla pedagoger var eniga i frågan om vad en spontan bildskapandeaktivitet innebar 

fanns det skilda åsikter hos pedagogerna om barns kunskapstillägnan genom dessa. Några 

pedagoger ansåg att barn vid vissa tillfällen kunde verka omedvetna om sitt bildskapande och 

bara måla någonting utan att tänka efter vad eller varför de målat ju detta. De ansåg att detta 

var någonting negativt med spontant bildskapande och att barnen inte utvecklade någonting 

genom detta. Andra pedagoger uppmärksammade att barnen vid flera olika tillfällen även 

målade samma motiv upprepade gånger på en mängd papper.  

 

P1: om man har en massproduktion /.../ om man bara sitter och ritar sträckgubbar eller ratch 

ratch eller om man säger, förbrukande ritning /…/ var drar man gränsen liksom, om man 

säger att nu räcker det faktiskt du har ritat 13 gubbar här nu, det kan jag känna är negativt, 

alltså att, kan tycka att det är tråkigt att ett barn bara ratchar över. /…/ men samtidigt kan det 

ju vara något annat, barnet kanske lär sig upplever något annat. 

 

Några pedagoger ansåg, vid lätt diskussion, att barnen inte tog någon lärdom av de situationer 

som illustreras ovan. De ansåg att barnen endast slösade papper. Vid djupare diskussion och 

eftertanke framgick det dock att pedagogerna ansåg att barnen eventuellt hade nytta av att 

göra samma sak om och om igen. Men vad har upprepat ritande för nytta för barns lärande? 

Kan det vara så att det som pedagogerna diskuterar kan vara en del av en process? Detta 

framgår inte under intervjuerna. Dock uppmärksammar Änggård (2005) detta i sin studie.  

5.3 Utveckling och lärande genom bildskapande 
Utifrån intervjuerna framgick det att pedagogerna ansåg att det finns ett tydligt samband 

mellan bildskapande och barns lärande. De ansåg alla att bildskapandeaktiviteterna var både 

motoriskt och psykiskt utvecklande för barnen. Ett återkommande mönster under intervjuerna 

var att pedagogerna uppmärksammade att barnen utvecklade kunskap genom socialt samspel 

eller den process som uppstod under bildskapandeaktiviteter.  
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Pedagogerna diskuterar även att det positiva med bildskapande var att alla kunde delta. 

Oavsett om barnen kunde kommunicera med varandra verbalt så menade pedagogerna att de 

kunde samspela med varandra genom bildaktiviteter.  

 

P3: Ja en annan fördel är ju, vad heter det, eftersom vi har tvåspråkiga barn, eller de har inte 

svenskan överhuvudtaget, men det här med skapande kan du ju göra oavsett. Du behöver inte 

kunna säga någonting över huvudtaget utan du kan säga det på pappret eller med det du 

håller och skapar med. För det är ju liksom lika för alla och det tror jag att dom känner. 

Speciellt dom barnen som inte har liksom fått det här svenska språket än, att dom liksom…  

P4: Att dom lyckas! 

P3: Att det blir på samma villkor, som du säger, dom lyckas dom också, då blir det liksom 

inget misslyckande gör det inte. Så att det, det tror jag är fördelen med sådana aktiviteter, du 

behöver inte öppna munnen, nej. 

 

I detta citat berättar pedagogerna om barn som ännu inte utvecklat det svenska språket, men 

det kan även handla om små barn som ännu inte har tillägnat sig det verbala språket. 

Pedagogerna menade att samspelet som uppstod mellan barnen i bildskapandeaktiviteter 

kunde leda till stakare gemenskap och stärkt kontakt mellan barnen i gruppen. Detta kan även 

leda till att barnen börjar samspela med varandra i andra situationer. Flera av pedagogerna 

upplevde även att barngruppen accepterade att alla skapar på sitt eget vis och att barnen 

genom detta fick en känsla av samhörighet och ”jag kan”. Dock var det inte alla pedagoger 

som upplevde denna acceptans och harmoni i barngruppen.   

 

Pedagogerna diskuterade även att barnen genom bildskapandeaktiviteter bland annat lärde sig 

turtagning (att vänta på sin tur med att få hjälp) och att läsa av och tolka andra barns signaler. 

De förklarade att dessa situationer uppstod då barnen gjorde ett gemensamt bildprojekt och 

upptäckte bilden tillsammans. Det kunde till exempel vara då de målade på samma papper.  

 

P5: Ja man kan ju få skapande till att de tar hänsyn till varandra, till ett samarbete, social 

träning tycker jag, speciellt då om man gör en gemensam bild, för då får man ju träna sig i 

det här att samsas på pappret, och vad ska vi ha för färger, och man kan jobba två och två, 

och det här sociala samspelet tränar man ju jättebra. Sen kan man jobba enskilt och stå vi ett 

staffli och gör en egen bild och sådär, men just det här när man jobbar ihop så tränar man ju 

jättemycket på samspelet, just denhär sociala biten...  
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Pedagogen ger en klar bild av att barn utvecklar det sociala samspelet genom bildskapande. 

Pedagogen menar även i citatet att barnens självkänsla stärks då de skapar och lyckas 

tillsammans med andra. Ett annat exempel på socialt samspel uttrycker en annan pedagog 

enligt följande:  

 

P3: det handlar ju också lite om att dom ska respektera varann att de får sitta kvar en liten 

stund även om dom säger ”jag är färdig”, ”ja men du får stanna här en liten stund för nu är 

inte kompisarna riktigt färdiga”. Och sen när man börjar på att bli klar så får dom börja gå 

och klä på sig /…/ samtidigt som att de måste lära sig den biten någon stans också. Att ”jag 

kan inte gör som jag vill helat tiden” utan att de får lära sig att nu ska vi göra denhär 

aktiviteten och då gör vi den allihop tillsammans, och att alla ska göra den. Det handlar 

någon stans om att lära sig att det liksom finns sådana bitar också, det, du måste göra det du 

inte tycker är allra allra roligast  

 

Detta exempel visar att samspel vid bildskapandeaktiviteter även handlar om att visa hänsyn 

till andra. Även detta är en del av det sociala samspelet som enligt pedagogerna är viktig att 

utveckla. De menar vidare att detta uppmärksammas under andra aktiviteter där bildskapande 

inte är involverat.  

5.3.1 Lärande i samspel med andra  
Pedagogerna ansåg att de planerade bildskapandeaktiviteterna var ett bra hjälpmedel för att ge 

barnen de grundläggande kunskaperna i livet. De menade att denna kunskap byggs på under 

barnens kommande år med bildskapande. Flera pedagoger menade att under de planerade 

bildskapandeaktiviteterna var pedagogens uppgift att förmedla sin kunskap om materialet och 

tekniken genom samspel med barnen. Det kunde handla om hur man hanterar en pensel eller 

att man måste vänta på sin tur.  

 

P6: /…/ det är ju också ett sätt att få dom medvetna om att såhär kan jag använda det här. 

Och det är ju vi som vet och har massa tips och så. Det är ju att lära och visa på, och det här 

kan man använda det här till och då kan man göra si och så. 

 

Pedagogerna fungerar i detta avseende som förebilder för barnen och har genom sitt 

deltagande chansen att ge barnen en direkt visuell förmedling av kunskap. Detta är något som 
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pedagogerna kan arbeta extra mycket med vid de planerade bildskapandeaktiviteterna. Under 

de planerade bildskapandeaktiviteterna kan pedagogerna även fungera som ett mer aktivt stöd 

för barnen i deras skapandeprocess och hjälpa dem om de skulle köra fast. Detta kan ställas i 

likhet med Säljös (2007) beskrivning av lärlingssituationen enligt sociokulturella perspektivet. 

Det är därför viktigt, som några pedagoger påpekat, att barnen känner en trygghet i den 

vuxnas ledarskap. Detta för att barnen, i enlighet med Bendroth Karlsson (1996), skall få en 

trygg men utmanande bildskapandeaktivitet.  

 

Under intervjuerna diskuterade pedagogerna att barn lär av varandra på ett liknande sätt som 

då de lär av pedagogerna. De ansåg att då barn samspelar med varandra under olika 

bildskapandeaktiviteter ser de vad de andra barnen gör och tar lärdom av det.  

 

P3: /…/ Så blir dom lite mer inspirerade av varandra, för vi delar ju inte grupperna 

ålderhomogena utan vi blandar ju både yngre och äldre barn. Och det ser man ju att de får ju 

draghjälp och ja, de inspireras av varandra och lär sig av varandra.  

 

I detta exempel har pedagogerna medvetet delat barnen i grupper med olika åldrar för att 

barnen skall ha möjlighet att lära av varandra. Det kan även ske utan pedagogernas 

medverkan att barn studerar och försöker efterlikna andra barns tekningar.  

5.3.2 Lärande genom bildskapandeprocessen 
Då pedagogerna under intervjun diskuterade bildskapande uppmärksammade de den process 

som genomfördes. De ansåg att det var under processen som barnen tillägnade sig mest 

kunskap och att det slutgiltiga resultatet inte hade så stor betydelse för barns huvudskaliga 

kunskapsutveckling. Med detta som bakgrund ansåg de även att det var viktigt för en pedagog 

att vara medveten om barngruppens, och det individuella barnets, utvecklingsnivå. Detta för 

att skapandeprocessen skulle kunna stimulera varje barns utveckling. Pedagogerna ansåg även 

att det var en balansgång mellan att inte ha för svåra aktiviteter för barnen men samtidigt 

konstruera dem så att barnen får chans att utmana sina tidigare kunskaper och färdigheter.  

 

Pedagogerna uppmärksammade att det var viktigt att pedagogen skall kunna erbjuda ett 

stimulerande material under bildskapandeaktiviteten för att öka barnens inlärning under 

processen. Pedagogerna menade vidare att processen under bildskapandeaktiviteten bidrog till 

att barnen måste tänka ut hur de skulle gå tillväga för att kunna åstadkomma ett resultat.   
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P4: Och sen att det är en process att man planerar kanske, liksom att först gör vi si och sen, 

att man planerar. Att man lär sig att tänka, nu gör jag det här steget och sen nästa steg. Ja, 

men vad gör jag då? ja men då klipper jag liksom. Så att det blir lite kreativt  

P3: Ja det är ju hela tiden en process från, från det att dom liksom har tänkt, att nu ska jag 

göra det här. Vad behöver jag för någonting? Att ”nu måste jag hämta det och det”, och 

ibland ser man ju att dom står där och ”jag behöver tejp”, ”ja vart finns tejpen?”. Att man 

liksom låter dom göra dehär sakerna själv. Dom får det liksom inte serverat, utan som du 

säger det är som en process. Likadant när man är färdig ”vad ska jag göra då?”. Ja, det är 

ju inte bara att gå där ifrån, utan att det finns ett lärande på det sättet också.  

P4: Att de tar ansvar för att göra rent efter sig, och vad gör man efter när man har skapat 

färdigt liksom? Ja från början till slut finns det ju en planering! 

 

Citatet ovan visar tydligt att pedagogerna är medvetna om bildskapande som process och att 

de arbetar aktivt för att utveckla den hos barnen. Även andra pedagoger för liknande 

diskussioner. Alla pedagoger verkar vara överens om att det är just processen som är viktigt i 

detta sammanhang. Häikiö (2007) uppmärksammar denna process mer grundligt i sin studie.  

Flera pedagoger påpekade även att genom dessa processer ökade barnens förmåga till 

självständighet. Jag tolkar pedagogernas diskussioner att då ett barn blir medveten om en 

process, och kan genomföra den själv, så har barnet tillägnat sig en kunskap. Denna kunskap 

kan barnet sedan använda i andra situationer. Skillnaden är då att barnen genomför denna 

process själv, utan något stöd från de vuxna. Detta kan enligt Säljö (2000) betraktas som ett 

kognitivt lärande.   

 

Flera pedagoger påpekade även att spontana bildskapandeaktiviteter förutsätter att barnen har 

en viss förkunskap om bildskapandeprocessen. De menade att barnen måste vara medvetna 

om vart materialet finns och vad man gör med det, men även hur man gör när man har skapat 

färdigt.  

 

P6: /…/ men det är också en process, att dom ska lära sig först, vart finns grejerna och hur, 

vad ska jag göra då, ta förkläde, hämta vatten, o liksom hur man gör, och där behöver man ju 

var med och stötta dom så att dom vet. Men sen när man ser att dom här barnen som klarar 

det, så då får dom göra, oftast kommer dom och fråga ”får jag måla” och ”ja du vet hur du 
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ska göra och ta fram”. Sen kanske det är någon annan som inte vet o ”jag vill måla, jag vill 

måla”. Ja då kanske man får hjälpa den lite då. 

 

Pedagogerna menar att barnens förkunskaper om materialet, som erbjuds i de spontana 

bildskapandeaktiviteterna, ökar deras intresse för skapande och deras kreativitet under 

skapandet. Pedagogen i detta utdrag förklarar att det finns en process bakom det spontana 

bildskapandet. Tidigare i intervjun framgick det att pedagogerna genomförde introduktioner 

med barnen på förskolan för att de skulle få denna grundläggande kunskap. Detta 

representerar ett genomtänkt arbetssätt och visar likheter med Löfstedt (2001) som diskuterar 

vikten av erfarna pedagoger.  

5.3.3 Samtal kring bilder 
Alla pedagoger ansåg att bildskapande var språkutvecklande genom att barnen utvecklade nya 

begrepp under samtal kring de bilder de skapade och det material de använde. Pedagogerna 

menade också att diskussioner med barnen om redan skapade bilder ledde till att barnen fick 

en speciell kunskap om just det ämnet. Genom detta har barnen möjlighet att använda sig av 

kunskapen inom det speciella ämnet i leken (Häikiö, 2007). Några pedagoger beskrev 

närmare vad samtal om bilder kunde bidra med i barns utveckling. De ansåg att då barn och 

pedagog samtalade om bilder skapade de bildens innebörd tillsammans.  

 

P7: /…/ just det här att de kan sätta ord, som dehär känslobilderna som vi har där, det är 

någon som är ledsen och någon som är glad och som är arg, då kan man ju peka där och 

berätta oo, det finns ju massa 

 

Pedagogen beskriver bilden för barnen och sätter ord på vad den föreställer. Barnen kan sedan 

använda denna kunskap i andra sammanhang. Barnet kan även skapa bilder på detta sätt 

tillsammans med ett annat barn. Jag uppfattar det som att pedagogerna anser att man lär 

barnen att tolka bilder.  

 

Pedagogerna framhävde även att de använde den redan skapade bilden som ett hjälpmedel då 

de samtalade om olika områden med barnen. De menade att bilden i dessa sammanhang hade 

en förtydligande inverkan på det aktuella ämnet.  
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P7: /…/ för mig är ju blid jätteviktigt självklart, för barns lärande, och för att de skall lära sig 

någonting över huvudtaget. Men om jag bara sitter och pratar såhär då förstår kanske inte 

dom, men om jag visar en bild och sen verkligen beskriver, och det kan vara på datorn med, 

om vi kollar på ett klipp på you tube eller vad det är, Pippi Långstrump. Om jag sätter ord till 

det som händer att ”nu kommer pippi” ”nu sover pippi” ”nu lagar pippi mat”. Jag förstärker 

ju det gånger tio för barnen! om jag bara skulle SÄGA ”pippi lagar mat” så är ju inte det, det 

kompletteras ju något så enormt det är ju jätte jätteviktigt för deras lärande. 

   

Pedagogen fungerar i denna situation som en tolk mellan bilderna och barnen då pedagogen 

förklarar och förtydligar bildens innehåll. Pedagogen använder även bilden som ett 

hjälpmedel för att förtydliga olika händelser för barnen som kan vara svåra att förstå om de 

bara får verbal information.  

 

De bildskapandeaktiviteter som beskrivs ovan kan ske både spontant då barnen pratar om 

bilder som finns på förskolans väggar eller under planerade tillfällen. De planerade 

bildskapandeaktiviteterna kan till exempel ske då pedagogen läser en bok och diskuterar 

bilderna med barnen innan det är dags för mat. Dock påpekade pedagogerna att 

förutsättningarna för att en sådan aktivitet skulle bli givande var att pedagogen tidigare 

studerat materialet och var medveten om dess innehåll.  

5.4 Bildskapandematerialets påverkan på barns kunskapstillägnan 
Under intervjuerna framgick det att pedagogerna var medvetna om materialets påverkan på 

barnen under de bildskapandeaktiviteterna. Pedagogerna framhävde även vikten av att 

använda rätt material och att vara medveten om hur det material man valt att använda 

fungerar. De diskuterade även att man som pedagog måste anpassa materialet efter barnens 

utvecklingsnivå för att ge barnen rätt utmaning. I vissa fall kan den planerade 

bildskapandeaktiviteten även ha prövats i arbetslaget, före genomförandet med barnen, för att 

pedagogerna skall bli medvetna om materialets olika funktioner. Pedagogerna påpekade även 

att det var viktigt att de är tillåtande och låter barnen få pröva materialet på olika sätt och flera 

gånger för att barnen skall få en grundläggande förståelse för materialets olika egenskaper.  

 

Pedagogerna ansåg även att bildskapandematerialet bidrog till barns motoriska utveckling 

genom att barnen fick öva sig på att hantera olika typer material. Det kan bland annat handla 

om hur de skulle hålla en penna eller hur man hanterade ett limstift.  
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P1: som man har, som barn då, att lärande, att precisera, att man har liksom, 

kopieringstekning. att lära sig att färglägga eller göra ett mönster och lära, hålla sig innanför 

linjen /…/ men jag menar alltså mer tänker ögat handen liksom att man sitter och färglägger 

någonting.  

Jag: Mm, det är mer kroppsligt? 

P1: Ja jag tänker mer liksom, att från början så ser man inte som barn, ett litet barn, som 

målar, då målar man ju bara, bara utanför. /…/ Fysisk utveckling att ögat ser mer och att du 

får tänka mer, tänker jag mer.  

P2: Finmotoriskt 

 

Utifrån dessa reflektioner fokuserar pedagogerna främst på den finmotoriska utvecklingen 

som uppstår då barn använder sig av material där de måste få händernas och fingrarnas 

handlingar att överensstämma med vad hjärnan vill. Denna finmotoriska utveckling kan 

förekomma både under planerat och spontant bildskapande. Dock har pedagogerna möjlighet 

att styra och fokusera på speciella övningar under de planerade bildskapandeaktiviteterna. 

Även Änggård (2005) uppmärksammar barns motoriska utveckling i sin studie.  

 

Utifrån intervjuunderlaget framgick även att pedagogerna var medvetna om det negativa med 

planerade bildskapandeaktiviteter. De menade att det negativa kunde uppmärksammas hos 

barn som inte tycker att det är kul att skapa, vilket blir tydligast under planerade 

bildskapandeaktiviteter. Detta kan medföra svårigheter för pedagogerna att planera en 

bildskapandeaktivitet som är stimulerande för alla barn. Flera av pedagogerna ansåg att det 

därför var viktigt att kunna erbjuda ett stimulerande och lockande material för att locka fram 

skapandelusten även hos de negativt inställda barnen.  

 

P3: Planerade är ju lite mer, som vi sa, när vi har varit ute i naturen och hämtat material. Då 

har ju vi en tanke bakom att vi ska använda det och den försöker vi att sälja in till barnen då 

typ, och det hoppar de ju alltid på och tycker att det är intressant, då blir ju vi som har styrt 

det /…/ 

P4: Och lite det här också då, de som inte är så intresserade, då har ju han eller hon själv 

varit där ute och hämtat sin pinne eller sin kotte och då vill hon eller han faktiskt göra 

någonting utav sin grej 

P3: Mm  
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P4: Det är inte så att P3 har varit och plockat kottar och sen att man ger dom, att nu ska 

dom, för då vill han inte! MEN har jag hämtat någonting själv som är MIN EGEN, då vill jag 

faktiskt göra någonting utav det också. 

 

Pedagogerna i exemplet ovan diskuterar om hur man fångar barnens intresse och att de strävar 

efter att alla barn skall vara delaktiga i den skapande verksamheten och tycka att det är kul. 

Genom att låta barnen få ett visst inflytande över aktivitetens utformning och ett eget ansvar 

för sitt skapande ansåg de att barn som annars inte varit intresserade deltog på ett positivt sätt.  

Av dessa anledningar försöker de aktivt anpassa de planerade bildskapandeaktiviteterna så att 

de berör varje barns enskilda intresse (vilket även är ett av målen i Lpfö98) (Skolverket, 

2011-01-05). Detta arbetssätt ställer höga krav på pedagogerna.  

 

Pedagogerna påpekade även att det var pedagogernas uppgift att se till att det fanns ett 

intressant och stimulerande material tillgängligt. Några pedagoger menade att materialet 

måste ha en viss struktur och presenteras på ett inbjudande sätt. Antingen så att barnen kunde 

plocka fram det själva eller att pedagogerna fanns till hands och kunde plocka fram det åt 

barnen. Detta är även återkommande i tidigare forskning. Bland annat Löfstedt (1999) och 

Änggård (1995) lyfter fram detta. Pedagogerna förtydligade att tillgången på material och 

dess placering var beroende av ålder på barnen.  

 

P5: /…/ de ber dom ju om det här, två treåringarna, att få rita men vi kan ju inte ha som dom 

här uppe, (fyra-femårsavdelningen) alltså allting framme då, vi har prövat men det fungerar 

inte,  

P6: Nej och riktigt små barn dom sug, stoppar i mun 

 

Utifrån dialogen framkommer det även att de pedagoger som jobbar med mindre barn inte kan 

ge de små barnen samma möjligheter, som de äldre, i att plocka fram materialet själva. De 

anser att det är synd att det är på det sättet men att det är en säkerhetsfråga både för barnen 

och det pågående bildskapandet. De flesta pedagogerna framhävde en önskan om att ha 

mycket material framme för att öka barnens nyfikenhet och skaparglädje. Jag tolkar detta som 

en vilja hos pedagogerna att kunna erbjuda ett rikt material för att stimulera barns intresse till 

skapande. En bildskapandeaktivitet bör enligt Änggård (2005) bestå av rikligt och tillräckligt 

med material för att alla ska få möjlighet att delta. Dock är pedagogerna medvetna om att man 

måste anpassa materialet efter lokal och förutsättningar.  
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5.4.1 Ovanligt material 
Pedagogerna var samstämmiga då de talade om att bildskapande inte bara var att måla på ett 

papper. De beskrev att man kunde använda så kallat ”skräp” eller som en annan pedagog 

uttryckte det ”Remidamaterial”. 

 

P6: Remida, att man sparar sånt här gammalt /…/ Det kan vara gamla saker 

som man slänger annars, toarullar, kapsyler, någon plastbit, liksom vad som helst… 

 

Detta material kan barnen använda då de skapar tredimensionella saker och får samtidigt 

insikten om att man kan använda nästan vad som helst då man skapar. Detta material, på 

grund av sin vardagliga karaktär, kan även bidra till stimulerande samtal under 

bildskapandeaktiviteterna.  

 

Många pedagoger har även genomfört skapandeaktiviteterna ute i naturen för att låta barnen 

skapa med en ännu större variation av material än vad som erbjuds inne på förskolan. Detta 

kan vara aktiviteter som att studera naturen och sedan skapa eller efterlikna på papper ute eller 

ta med naturmaterial in för att återskapa naturen inne.  

  

P4: Så att tidigt på hösten då gick vi till parken, då så fick de plocka vad de ville, två eller tre 

saker fick de ju plocka då, så där får man ju begränsa, så annars får vi ju påsarna fulla. Aa 

och då plockade dom allt de kunde hitta då och det tog vi ju med oss då och så fick de ju 

skapa utifrån det materialet då. Och då har vi gjort ett pedagogiskt fönster utav det här som 

vi plockade och skapade med barnen och då blev det ett naturfönster med lite kottar och 

pinnar och ekorrar och mulet väder, och det ska bli lite soligt väder, och det är ju vad barnen 

själva har bestämt hur de vill ha det.   

 

Vid denna aktivitet får barnen bland annat återskapa något de har studerat. För att de skall 

klara av detta bör de tidigare ha tränat på det genom enklare övningar där de har studerat ett 

speciellt föremål (Löfstedt, 2001). Under denna aktivitet fick även barnen chansen att studera 

och ta in omgivningen med hjälp av flera olika sinnen vilket Häikiö (2007) uppmärksammar i 

sin studie. Pedagogernas närvaro vid dessa aktiviteter kan även bidra till att öka diskussionen 
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om materialet och bilderna och vad de har för speciella egenskaper. Dessa diskussioner kan i 

sin tur leda till barns ökade förståelse för omgivningen.  

5.5 Bildens påverkan på barnen 
Pedagogerna diskuterade hur bildaktiviteterna påverkade barnen och uppmärksammade flera 

olika känslor som uppstod hos barnen under dessa aktiviteter. De kom bland annat fram till att 

det var viktigt att bildskapande inte var kravfyllt. Detta är viktigt för att barn som känner att 

de inte är lika bra på bildskapande, som andra barn, kan få en skadad självkänsla. Dock ansåg 

pedagogerna att bildskapande kunde ha positiva effekter för barn som känner att de lyckas.  

 

P8: Förhoppningsvis så stärker det väl barnets självförtroende, att det liksom titta vad jag 

kan så att det vågar visa upp det också på anslagstavlan eller såhär som du prata om 

montage /…/ men det är ju också det att dom som inte känner att dom är så, dom är så bra så 

kan det ju tyvärr bli tvärt om. 

 

Ur citatet ovan framgår det att det är viktigt att man som pedagog är medveten om barns 

känslor kring bildskapande. Uppmärksammande av barns bilder kan stärka deras självkänsla 

genom att de känner att de har gjort någonting som är värt att ta tillvara på. Detta kan även 

leda till att barnen använder sin stärkta självkänsla i andra situationer. Många pedagoger 

påpekade att det var viktigt att ge barnet bekräftelse på det de hade gjort i form av att 

uppmärksamma det de skapat på olika sätt. De ansåg att detta bekräftande stärkte barnens 

självförtroende och gav dem en känsla av stolthet. Dock framgick det under intervjuerna att 

det var viktigt att inte pressa de barn som känner att de inte hade lyckats på samma sätt som 

andra. Dessa barn kan vara i behov av individuell uppskattning tills de stärkts så mycket att de 

vågar uppmärksammas genom att deras bild placeras på väggen.  

 

Att avsluta en bildskapandeprocess genom att presentera det skapade på väggen eller på en 

hylla för att stärka barnens intresse och glädje för bildskapande är något som även Lindahl 

(2002) och Löfstedt (2001) uppmärksammar. Enligt pedagogerna i denna studie gav det 

barnen en känsla av att ha lyckats med någonting. Pedagogerna ansåg att detta blev extra 

tydligt då barnen såg sina bilder på väggarna eller då de såg fotografier på sig själva då de 

skapade bilderna.  
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P7: /…/ i denhär frågan kan vi ju bara tolka men, som jag också har erfarenhet i, tycker jag 

att det stärker väldigt positivet dehär enskilda som jag tolkar deras blickar när dom såg 

domhär alsterna på väggen och deras fotogra- eller fotografi på dom när dom skapade dom, 

ögonen tindrar ju på dom! så att utifrån det tycker jag nog verkligen att man förstärkte dom  

 

Detta exempel gäller då barnen uppmärksammar den sista delen av processen då arbetet är 

färdigt och barnen tillsammans med varandra eller en pedagog har möjlighet att reflektera 

över resultatet. Pedagogen ger en tydlig bild av hur man som pedagog kan uppmärksamma 

barns känslor kring de skapade bilderna. Genom detta kan sedan pedagogen utvärdera om 

barnet är i behov av stärkande återkoppling vid bildskapande eller inte. I detta citat beskriver 

pedagogen att barnen vid anblicken av det skapade och skapandeprocessen gav barnen ett 

uttryck av förstärkelse. Att barn tycker att det är meningsfullt att skapa stärker även barns 

intresse för skapandet. Detta är något som uppmärksammas mer i Lindahl (2002).  

 

Någonting som alla pedagoger uppmärksammade var att bildskapande kunde ha en lugnande 

effekt på barn som i andra situationer uppfattades som okoncentrerade. Det kunde handla om 

att barnen hade delats in i mindre grupper, som några pedagoger antydde att de gjorde vid 

planerade bildskapandeaktiviteter, och att barnen genom det fick mer uppmärksamhet och 

bekräftelse från pedagogerna. Detta kan leda till att de känner att de får den bekräftelse som 

de behöver i sitt skapande. Det kan även handla om att barnen finner en harmoni i att få 

uttrycka sig med hjälp av olika material.  

 

Några pedagoger uppmärksammade även negativa känslor med bildskapande. Dessa 

uppmärksammades då små barn mötte något nytt och främmande material eller ny teknik. 

Dessa känslor sattes i kontrast till hur äldre barn reagerade då de hade möjlighet att medverka 

i en bildskapandeaktivitet med ett innehåll som, för dem, bröt mot de vardagliga reglerna.  

 

P1: Man märker, tycker som jag, om man som styrt då lite mindre barn då, om man målar på 

handen, gör handavtryck, de tycker att det är lite läskigt. Medan en fyraåring tycker att det är 

skitkul att bara få måla på sig själv. Det är liksom kontrasten liksom att ”å gud, äntligen får 

jag måla på mig själv”. 

P2: Det är nog att de vet att EGENTLIGEN gör man inte så, men just nu! 
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P1: Så då kan man ju se en skillnad, medans en ettåring bara ”aaa” (P1 viftar med 

händerna) tycker bara att det är otäckt. Medan en fyra- femåring bara tycker att det är kul att 

måla på foten, fast då målar de ju liksom över allt medan en ettåring bara… 

 

Pedagogerna diskuterade även hur man kunde mildra det som de små barnen tycker är läskigt 

och obehagligt. Detta genom att använda sig av mellanting, till exempel måla med svampar 

som ett komplement vid fingerfärg, för att vänja dem vid den kalla obehagliga färgen direkt 

mot huden. Häikiö (2007) uppmärksammar detta mer utförligt i sin studie. Pedagogerna 

upplever de äldre barnens fascination över att få använda ett speciellt material på annorlunda 

sätt som positivt vilket kan stärka barnets intresse för aktiviteten. Då pedagogerna 

uppmärksammar detta ökade intresse kan de ta tillvara på barnets engagemang och använda 

det till en fördel för barnets utveckling. Detta genom att ge barnet olika utvecklande 

utmaningar med koppling till bildskapandeaktiviteter.  

5.6 Pedagogens påverkan på barns kunskapstillägnan genom 
bildskapande 

5.6.1 Vad kan pedagogerna göra för att öka barns kunskapstillägnan? 
De pedagoger som blev intervjuade hade en stark inställning till att bildskapandeaktiviteter 

inte bara var att måla. De ansåg även att barnen både ökade sina kunskaper och utvecklades 

psykiskt genom dessa aktiviteter. Då pedagogerna diskuterade olika förslag för att stärka 

bildskapandeaktiviteternas kunskapsförmedling uppmärksammade de att det behövdes mer tid 

till att planera aktiviteterna. De påpekade även att en god förkunskap om barnen krävdes. 

Detta för att bildskapandeaktiviteterna inte skulle planeras på en för avancerad nivå. Dock 

ansåg de att det skulle krävas vidare utbildning på grund av att pedagoger i förskolan ofta 

hade olika erfarenheter och utbildningsbakgrund. De ansåg även att det krävdes extra personal 

för att detta skulle vara möjligt.   

 

Forskare: hur skulle man kunna göra för att öka barns inlärning vid bildskapande? 

P7: ja då skulle man ju ha fler moment, och utbilda personalen, och ha fler pedagoger i 

förskolan och (skratt) nej men man måste ju, det är ju lite så faktiskt, för att vi ska kunna göra 

det här med barnen så måste vi ha förutsättningar! 

P8: ja precis 

P7: och då måste vi ha planeringstid, och vi måste ha tid, tid till det att sätta oss in i det, jag 

har inte läst estetiskt själv men jag förstår att det är jätteviktigt, och jag ser ju på barnen att 
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det är bra, så jag menar, då måste ju vi först i arbetslaget prat ihop oss kring det och gärna 

då utifrån någon litteratur eller utifrån kanske någonting, men om man inte knappt har tid till 

att, ja inte vet jag, kanske duka ett bord ibland, så blir det ju svårt, och så ser ju verkligheten 

ut, men det står ju inte i några böcker men så är det. 

P8: Ja och det känns ju också att det finns ju så himla många som vill göra det rätta för 

barnen, som jobbar med barnen självklart och det är ju som du säger, det finns ju brist. Dels 

på kompetens och dels på tid. 

 

Med detta menar pedagogerna att det ibland kan vara svårt att hinna planera aktiviteterna 

ingående då det oftast inte finns så många tillfällen för personalen att diskutera eller förbereda 

dessa bildskapandeaktiviteter. Några pedagoger diskuterade även att förskolan kunde ta hjälp 

av en ateljerista som är mer erfaren inom området och att denna specialutbildade pedagog då 

kunde visa både barn och pedagoger nya tekniker och arbetssätt. Pedagogerna menade att det 

annars är lätt att fortsätta göra samma aktiviteter med barnen som alltid. Pedagogerna 

uttryckte det som en trygghet att genomföra bildskapandeaktiviteter som de vet fungerade i 

barngruppen. Enligt Bendroth Karlsson (1996) är detta ett tecken på bristande erfarenhet och 

utbildning hos pedagogerna.  

 

Trots att bristen på personal och planeringstid ansågs vara ett återkommande problem 

uppmärksammade pedagogerna även förslag på hur pedagoger kunde öka barns inlärning. 

Detta var förslag som inte var beroende av pedagogernas tidigare utbildning, tidspress eller 

brist på resurser. Några pedagoger ansåg att pedagogens intresse för aktiviteten i vissa fall 

kunde ha stor inverkan på barns inlärning.  

 

P5: /…/ nej men det är ju så att det skapar ju lust alltså, om man är intresserad av det så gör 

det ju det, tycker ju jag. Det är ju det man vill förmedla till barnen också då, likadant som allt 

annat också musik och allting. Det är ju det man vill föra över och tycker man själv att det är 

kul då ger det ju en positiv bild för barnen. Det är därför det är så viktigt att man själv jobbar 

med det som man tycker är roligt för det ser ju barnen. Det utstrålar ju du som pedagog då än 

om man sätter sig ner med ett ämne som man inte alls tycker är kul. Barnen läser ju av dig 

tydligt där då. 

 

Pedagogen menar att barnen känner av de undermedvetna signalerna och eventuella brist på 

engagemang som oengagerade pedagoger uppvisar. Detta kan leda till att barnen tappar 

36 
 



intresset då de upplever att det inte finns något syfte med aktiviteten. Detta i sin tur kan 

reducera den skaparglädje som flera pedagoger nämner att de upplever hos barnen vid 

bildskapandeaktiviteter. Därför är det viktigt att pedagogen visar ett engagemang och intresse 

i bildskapandeaktiviteter (Löfstedt, 1999).  

6 Slutsatser och diskussion 
Studien undersöker pedagogers syn på vad bildskapande har för relation till barns 

kunskapstillägnan. Jag vill ge läsaren en grundläggande syn på de aktuella begreppen för att 

de skulle få en ökad förståelse för resultatet och analysen. Barns kunskapstillägnan och 

forskares tolkningar av bildskapandeaktiviteter beskrivs därför genom tidigare forskning. 

Även relationen mellan barns bildskapande och kunskapstillägnan uppmärksammas. Jag anser 

att det är viktigt att uppmärksamma för läsaren vad pedagogen och dennes tidigare 

erfarenheter har för roll inom dessa ämnen. Detta är viktigt på grund av att pedagogers 

utbildning, tidigare erfarenhet och inställning kan ha betydelse för hur de tolkar begreppen 

lärande och bildskapande.  

6.1 Studiens resultat i förhållande till tidigare forskning 
Mina frågeställningar behandlar förskolepedagogers syn på bildskapandeaktiviteter, hur barn 

tillägnar sig kunskap genom dessa och vad för kunskaper barnen utvecklar. Jag anser att jag 

genom min studie har fått svar på min frågeställning. Pedagogerna har gett ett utförligt svar på 

vad de ansåg att en bildskapandeaktivitet var för någonting. Jag har även uppmärksammat 

dessa uttalanden till stor del stämmer överens med tidigare forskning inom området. Jag har 

även uppmärksammat vissa skillnader. Detta gäller främst det material som används vid 

bildskapande. Pedagogerna i min studie uppmärksammade att de använde sig av teknologi vid 

bildskapande. Det kunde bland annat vara att barnen studerade bilder på datorn eller använde 

sig av digitalkamera för att skapa bilder. Detta är något som inte uppmärksammas i tidigare 

forskning. Jag anser att denna typ av bildskapande utvecklats i enlighet med den 

sociokulturella teorin. Säljö (2007) uppmärksammar att förmedlad kunskap omvandlas och 

utvecklas hos mottagaren och tillämpas på ett för samhället naturligt vis. Jag anser att 

bildskapandeaktiviteternas materialfokusering har förändrats på grund av samhällets 

utveckling. Jag anser även att detta kan vara en anledning till varför jag inte har funnit dator- 

och kameraanvändning vid bildskapande i tidigare forskning.  

   

Pedagogerna har även gett svar på hur de anser att barnen tillängar sig kunskap genom 

bildskapandeaktiviteter. De menade att denna kunskapstillägnan skedde genom att barnen 
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samspelade med andra barn eller vuxna. Dessa samspelssituationer kunde uppstå då barnen 

skapade fritt eller då pedagogerna ledde en planerad bildskapandeaktivitet. Vid den senare 

kan även samspelet uppstå mellan pedagog och barn. Pedagogerna menade att samspelet 

kännetecknades med att pedagogen och barnen kommunicerade verbalt och icke verbalt 

genom det aktuella materialet eller om den aktivitet som pågick med skapandet. Tidigare 

forskning (Änggård, 1999, 2005) uppmärksammar även dessa tankar om socialt samspel. Hon 

menar att pedagogen fokuserar på barnets intresse för upprätthålla samspelet. Änggård (1999, 

2005) menar även i likhet med min studie att detta sociala samspel kan bidra till en 

vidareutveckling av den aktuella bildskapandeaktiviteten.   

 

Pedagogerna i min studie uppmärksammade även att barnen tillägnade sig ny kunskap eller 

utvecklade redan tillägnad kunskap genom att de fick uppleva den process som är aktuell vid 

bildskapande. De menade att processen från att plocka fram det material som skulle användas 

under aktiviteten, genomförandet av aktiviteten och plocka bort materialet var en del av 

barnens tänkandeutveckling. Den tidigare forskning som jag studerat uppmärksammar 

processen genom bildskapande på ett annorlunda sätt. Änggård (2005) anser att barns sätt att 

upprepa ett speciellt motiv vid bildskapande kan vara en process mot att kunna skapa ett 

speciellt motiv. Detta var något som pedagogerna i min undersökning uppmärksammade. 

Dock hade de inte samma tanke som Änggård (2005). Vid första åtanke ansåg pedagogerna 

att denna typ av bildskapande endast var ett tidsfördriv och att barnen inte hade någon 

bakomliggande tanke. Dock ändrades deras uppfattning något vid djupare eftertanke men trots 

detta ansåg jag genom analys att de inte förmedlade samma idéer som Änggård (2005) visade 

i sin studie. 

 

Jag anser även att den sista frågeställningen som behandlar ämnet om vad pedagoger anser att 

barn tillägnar sig för kunskaper genom bildskapande, har blivit besvarad genom min studie. 

Pedagogerna ansåg att barnen tillägnade sig flera olika typer av kunskap främst genom 

skapandematerialet. De ansåg att barnen utvecklade sin motoriska färdighet genom att arbeta 

med olika material och dess egenskaper. De menade även att barnen tillägnade sig mer allmän 

kunskap om materialet som färger och former. Änggård (1995) och Löfstedt (2001) 

uppmärksammar även materialets påverkan på barns motoriska utveckling och att materialet 

är en bidragande faktor även till mer allmän kunskapstillägnan.  
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Pedagogerna i min undersökning uppmärksammade även att barnen tillägnade sig kunskap 

om sin omgivning genom att tillsammans studera färdiga bilder. Pedagogerna menade att 

barnen fick en utökad kunskap om det som bilderna föreställde genom att pedagogerna 

förstärkte bilderna med ord. Att barn kan lära och skapa bilder genom att studera dem var 

något som jag som forskare inte tidigare uppmärksammat. Detta blev uppenbart för mig då 

några pedagoger diskuterade detta under intervjuerna. Även tidigare forskning 

uppmärksammar detta i viss mån, dock inte på samma sätt som pedagogerna som blev 

intervjuade. Häikiö (2007) uppmärksammar i sin studie att barn använder skapade bilder i 

leken medan Björk – Willén (2006) och Löfstedt (2001) uppmärksammar att barn samtalar 

kring bilder som de själva redan har skapat. Dock beskriver inte tidigare forskning 

förhållandena mellan en redan skapad bild, på exempelvis en seriefigur, och barns 

kunskapstillägnan. Dessa förhållanden har pedagogerna i min studie uppmärksammat.    

6.2 Framtida forskning 
Denna studie fokuserar på pedagogers tankar och erfarenheter kring lärande och 

bildskapande. Detta ämne har studerats tidigare men på grund av att vi lever i ett föränderligt 

samhälle krävs förnyelse kring detta område. I denna studie framkommer resultat som inte 

uppmärksammas i, för denna studie, aktuell tidigare forskning. Jag anser att vidare forskning 

bör göras inom detta område med fokus på ett mer modernt, tidsenligt, tillvägagångssätt vid 

bildskapande och framförallt hur barn kan tillägna sig kunskap genom detta. Jag anser även 

att denna studies inriktning kunde fördjupas genom observationer av bildskapandeaktiviteter 

på förskolan. Detta kan sedan jämföras med de resultat som framkommit genom 

pedagogernas verbala erfarenheter. 

6.3 Avslutande tankar 
Arbetet med denna studie har givigt mig en större inblick inom området och en ökad 

förståelse för relationen mellan barns bildskapande och lärande. Utifrån de resultat som 

framkommer i studien och de kopplingar som finns till tidigare forskning anser jag att denna 

studie har tillfört ytterligare information inom det aktuella undersökningsområdet. Jag har 

genom arbetet med denna studie uppmärksammat att synen på bildskapande och lärande kan 

ha en stor variation med inverkan av pedagogens förkunskaper inom ämnet. Jag anser att detta 

har stor betydelse för aktiviteternas utformning och även intressepåverkan på barnen. Jag 

anser därför att en gedigen utbildning inom detta område borde förekomma för alla pedagoger 

som studerar med syftet att bli en behörig förskolelärare. Detta grundar jag på de resultat som 

framkommit under denna studie där uppmärksammandet av kunskapen som barn faktiskt 
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tillägnar sig under bildskapandeaktiviteter. Jag vill även uppmärksamma läroplanen för 

förskolas (1998) tänkvärda ord. ”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika 

uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp 

av leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av tal- och skriftspråk 

utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. 

Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik.” (Skolverket, 

2011-01-05, s.6) 
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Bilaga 1 

Hej! 
 

Jag heter Karolina och jag studerar på lärarprogrammet på campus norrköping. Jag gör just nu 

mitt avslutande Examensarbete. Jag har valt att lägga fokus på pedagogers syn på 

bildskapandeaktiviteter i förskolan.  

 

I mitt arbete kommer jag att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna vilket innebär att ni 

har ett frivilligt deltagande i denna studie och har rätt att avbryta den när ni vill under studiens 

gång. Den information som jag får av er under våra intervjuer kommer endast att användas i 

denna studie och kopplas till studiens syfte. Jag kommer även att se till att det inte går att 

spåra deltagarna i uppsatsen genom att omvandla namn och eventuellt andra uppgifter i 

materialet som kan medverka till identifikation.  

 

Om ni har några frågor eller funderingar kring mitt arbete eller min studie är ni välkomna att 

höra av er till mig eller min handledare.  

 

Tack för er medverkan! 

 

Karolina Niemeyer    Asta Cekaite 

Tele: xxx-xxxxxxx   Mail: xxxxx@xxxx.xxx.xx 

Mail: xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
Tema 1: Berätta för mig hur de bildskapande aktiviterna ser ut i förskolan 

Finns det några fördelar eller nackdelar? 

Hur tror ni att dessa aktiviteter påverkar barngruppen? 

Hur påverkar dessa aktiviter det enskilda barnet? 

 

Tema 2: Berätta för mig vad ni tror att det finns för relation mellan bildskapande och 

lärande 

Vad tror ni att barn lär sig under bildskapande situationer? 

Vad skulle man kunna göra för att öka barns inlärning? 

Vad tror ni att bildskapandeaktiviteter kan ha för relation till och barns utveckling? 

 

Tema 3: Berätta för mig vad en spontan bildskapande aktivtet är för er 

På vilket sätt kan barn få kunskap i relation till spontana bildskapandeaktiviteter? 

Hur är det i förhållande till de planerade aktiviteterna? 

Vad anser ni att det är viktigt att tänka på under planerade aktiviteter? 

Vad finns det för fördelar och nackdelar med spontna och planerade bildaktiviteter?  
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