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Sammanfattning 
 

Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot förskola och förskoleklass – grunden till lärande 

210 högskolepoäng. Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 

högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 

 

Titel: Får barn skapa hur de vill? - Hur pedagoger i förskolan tänker kring bildskapande. 

 

Engelsk titel: Are the children free to create how they want? - How teachers in preeschool think 

about creative arts. 
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Författare: Mikaela Blomgren & Jenny Hsu. 

 

Handledare: Maud Ihrskog. 

 

Examinator: Sonja Kihlström. 

 

BAKGRUND:  Skapande verksamhet är vanligt förekommande i förskolan, vilket 

Läroplanen för förskolan, LpFö-98, förespråkar för att främja lärandet. Bild 

och andra former av skapande är viktigt i barns liv och utveckling. Det är 

dock i processen och det fria skapandet, där barnen samspelar med andra, 

det främsta lärandet sker. Skapandeformerna ligger väldigt nära barnens lek, 

vilket är den centrala utgångspunkten för utveckling för barn i 

förskoleåldern. 

 

SYFTE:  Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan använder 

sig av bildskapande. Vi har även som avsikt att undersöka hur fritt skapande 

tillåts i verksamheten och om barn får utforska material utifrån egna 

förmågor och erfarenheter. 

 

METOD:  Vi har valt att använda oss av intervju som metodiskt redskap för att öka vår 

förståelse för pedagogers tankar kring bildskapande. Studien genomfördes 

genom tio kvalitativa intervjuer med verksamma pedagoger på olika 

förskolor i vårt närområde. 

 

RESULTAT:  Studien visar att begreppen ”bildskapande” och ”fritt skapande” uppfattas 

på oerhört skilda sätt. Pedagogerna inom den Reggio Emiliainspirerade 

verksamheten och pedagogerna i den traditionella förskolan arbetar med 

bildskapande på olika vis då deras syn, kunskap och medvetenhet inom 

ämnet skiljer sig åtskilligt. 
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Inledning 
 

Ett av många uttryckssätt i förskolans verksamhet är bildskapande, vilket vi själva har 

erfarenheter av från vår egen barndom. Under lärarutbildningen har för oss nya möjligheter i 

bildskapandet och dess lärande visat sig, särskilt i samarbetet med andra. Vi tror på att 

kreativitet främjar allt lärande, och anser att bildskapande är lustfyllt och meningsskapande. 

Som framtida pedagoger vill vi därför använda oss av bildskapande i vårt dagliga arbete, och 

vill därför undersöka hur det ser ut i verksamheterna idag.  

 

Vi ser bildskapande som ett brett ämne som inkluderar alltifrån att måla till att skapa med 

olika material så som lera, plast, textil osv. Det är allt som skapas av olika material och 

tekniker. Frid (2006) menar att: ”Bildskapandet innebär inte bara skickligt utförda bilder. 

Bilden har kanske också en viktigare funktion. Den är ett sätt att kommunicera, likt det 

talande språket.” (s. 6). Även Läroplanen för förskolan, Lpfö-98, lägger vikt på att barn i 

förskoleålder skall få utveckla sin skapande förmåga just för att det är ett sätt att uttrycka sig 

på. I Lpfö-98 går det också att läsa: ”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika 

uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp 

av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns 

utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och 

teknik.” (s. 6f). Vygotskij (1930, 1995) menar att det är processen i barns skapande som är 

viktigt och inte resultatet. Det viktiga är att barn får möjlighet till att skapa, bygga och öva på 

kreativiteten och kunna förverkliga deras egna fantasier och idéer.  

 

Karlsson och Lövgren (2001) menar att människor kan visa känslor och uttryck genom det 

visuella i bilden och det blir ett sätt att kommunicera. Bilder framkallar känslor, tankar och är 

ett av de många medel vi använder för att få kontakt. Därför menar vi att det är av stor vikt att 

ha kunskap om detta ämne, så att vi som pedagoger lär barnen att hantera olika situationer. 

Karlsson och Lövgren menar vidare att ett argument för att ägna sig mer åt bilder i förskolan 

är att dagens kommunikationssamhälle är en stor värld med bilder. Detta är något som barnen 

måste få tillägna sig, för att ha rätt förutsättningar för ett bra liv i vårt samhälle.  

 

Vi vill ta reda på i vilket pedagogiskt syfte pedagogerna använder bildskapandet. Är barnets 

bildskapande i förskolan styrt av pedagogerna eller finns det möjlighet till ett fritt skapande? 

Med fritt skapande menar vi att pedagogen planerar aktiviteten, men barnet får ändå möjlighet 

att tolka utförandet av aktiviteten efter egna erfarenheter. Att få utrymme att skapa fritt är 

viktigt för barnets utveckling, då det är ett bra uttrycksmedel som går att använda även inom 

andra områden (Änggård, 2006). Vi menar att det därför är av vikt att titta närmare på 

pedagogens tankar om bildskapande. 
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Syfte 
 

Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan upplever att de använder sig 

av bildskapande.  

 

Frågeställningar  
 Hur upplever pedagoger att de och barnen arbetar med bildskapande i förskolan?  

 Vilka teorier använder pedagogerna i sitt arbete med bildskapandet? 

 Finns det utrymme för fritt skapande i bildskapandet som är planerade av pedagogerna? 

 Har barnen tillgång till material så att de kan skapa utanför det planerade bildskapandet? 

 

Avgränsningar 

Bildskapandet är ett stort område, därför anser vi att det krävs avgränsningar. Vi har valt att 

inte fördjupa oss i de estetiska läroprocesserna utan bara beröra dem lätt eftersom vi i så fall 

skulle komma för långt ifrån vårt syfte och våra frågeställningar.  
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Bakgrund 
 

Bakgrunden handlar om vad bildskapande är och vilket förhållningssätt som är bra att 

använda sig av i arbetet med bildskapande. Vi börjar med att förklara det breda området 

bildskapande. Sedan följer det sociokulturella perspektivet, där barnet lär sig i samspel med 

andra samt Reggio Emiliafilosofin som lägger mycket fokus på lärandeprocessen och det 

kompetenta barnet. 

 

Bildskapande 
Granberg (2001) anser att skapande verksamhet med småbarn är att måla, teckna, trycka, göra  

collage, skulpterar och bygger med både plastiska och statiska material. Det kan också 

innefatta ljud, ljus och rörliga bilder. Även sång och musik, dans och teater, poesi och 

litteratur ses som skapande. Granberg menar vidare att alla dessa olika uttrycksformer bör 

finnas inom förskolan. 

 

Evenshaug & Hallen (2001) menar att bild och andra former av skapande verksamhet har en 

viktig roll i barns liv och utveckling. Detta har en nära koppling till fantasi och att fantisera är 

ett karaktäristiskt psykologiskt drag under barndomen. Bild och andra former av skapande 

verksamhet ger oss estetiska upplevelser. De estetiska upplevelserna gör att konstnären 

glömmer sig själv och går upp i något som berikar och vidgar ens värld. Hansson (1994) 

framhäver att om barn får tillgång till färgkritor och papper, tar det oftast inte lång stund 

förrän barnet upptäcker att färgkritan lämnar spår på pappret vilket leder till att barnet blir 

medvetet om sin skaparförmåga. Hansson menar vidare att pedagoger bör uppmuntra och 

hjälpa barn att utveckla sitt tänkande kring det abstrakta och associativa området inom 

bildskapande. Utmana barnen till att skapa abstrakta bilder och symboler. Det är även en bra 

möjlighet till att associera fram bilder ur färgfläckar och oregelbundna mönster. När barnen 

börjar upptäcka målning målar de spontant och färgen hamnar där den hamnar. Barnet kan ur 

sina egna slumpmässigt skapade bilder associera och fantisera fram bilder i bilden. 

Exempelvis kan några färgfläckar och krumelurer i barnens fantasi föreställa en bil. Desto 

längre i utvecklingen barnet kommer desto mer detaljrik och föreställande blir en bild.  

 

Hansson (1994) menar att färgupplevelser kan komma människans känslor mycket nära. 

Människans tidigare erfarenheter gör att hon eller han relaterar färger till känslor. De kan 

locka fram både hoppfull glädje, lyckorus eller också sorg och ångest. Genom att kombinera 

ihop färger på olika sätt kan betraktaren uppleva en sorgsam stämning och med andra färger 

kan det ta fram glada och skrattfulla känslor. En gul nyans kan t ex leda till att åskådaren blir 

glad och inspireras till att skapa ett skönt minne. Minnet som individen då tänker på kan 

utvecklas till att han eller hon målar med glada färgtoner som beskriver målarens känslor och 

upprymdhet istället för en föreställande bild. Hansson anser att färg och musik kommer våra 

känslor närmre än med ord.  

 

Bendroth Karlsson (1998) menar att det är en konst i sig att vara en bra pedagog. Det är 

nödvändigt att våga ta risker i en kreativ process; att försöka om och om igen. Ett 

misslyckande i sitt arbete som pedagog är inte hela världen; för att skapa krävs mod. Även 

barnen behöver mod och en gynnsam vind för att vilja och våga skapa. Hon menar vidare att 

estetiska ämnen kräver tid; barnen måste få möjlighet att skapa och försöka. Särskilt som det 

lever en myt om en medfödd förmåga till att skapa. Bendroth Karlsson (1996) tar även upp att 

skapande inte bara är tillverkning med den fysiska kroppen, utan även en utveckling på ett 

djupare plan där människans yttre och inre samverkar med varandra.  
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Skapande verksamhet såsom bildskapande är vanligt förekommande i förskolan. Lpfö-98 slår 

fast att förskolan skall driva en skapande verksamhet då det främjar barns lärande. Tidigare 

forskning inom området tyder på att skapande aktiviteter är en viktig del för barn i tidig ålder. 

Bild är ett sätt för barn att uttrycka sig och kommunicera (Evenshaug & Hallen, 2001). Även 

Bendroth Karlsson anser att vuxna inom tidigare traditioner har ansett sig kunna avläsa barns 

innersta känslor och drifter genom barnens färgval i skapandet (1996) och menar vidare att 

det är det kommunikativa i bilden som skall ligga i fokus (1998). Fokus har då inte legat på de 

didaktiska frågeställningarna; vad, hur och varför barn använder de färger som de gör i sina 

målningar, men istället fokuseras det på att barnen skall kunna de korrekta namnen på 

färgerna och använda färgerna på rätt sätt. Ett exempel som Bendroth Karlsson (1996) tar upp 

är att barnen förväntas att måla solen gul och himlen blå, just för att det är det som är korrekt. 

Bilderna som barnen skapar har i bildstudier mest handlat om att mäta barns kunskaper eller 

på något sätt utvärdera barnets förmåga. 

 

Som vi tidigare nämnt är processen av stor vikt för barnets utveckling. Lärandeprocessen 

inom bildskapande är viktig eftersom det är en tid då barnet får möjlighet till att utveckla sitt 

inre tal, sitt inre tänkande och sin identitet. Lööf Eriksson (1987) menar att skapandet genom 

att rita, måla och experimentera med färg är lustfyllt och utvecklande för barn i alla åldrar. 

Pedagoger inom förskolan behöver uppmuntra barnen att ta tillvara på deras naturliga 

uttrycksmöjligheter och lust till att skapa. Att skapa utvecklar hela barnets personlighet och 

identitet och är ett språk som vi kan använda oss av likväl som att tala, läsa och skriva. 

Bildskapande är ett sätt som barn använder sig av för att berätta om sig själva och sina 

erfarenheter. Pearson (2001) menar att tecknandet har olika betydelser för barn beroende på 

vilket sammanhang skapandet sker i. Det kan vara för att samspela och leka, berätta något 

eller helt enkelt en stund avkoppling för sig själv. Barnens lek är ett bra sätt för dem att 

förhålla sig till material och tekniker på ett forskande och experimenterande sätt (Bendroth 

Karlsson, 1996). Även Granberg (2001) påtalar att det i barnens lek går att se alla former av 

konstnärligt skapande. Exempelvis när de ritar eller målar och illustrerar kritans rörelser med 

ljud eller berätta bildens innehåll och händelseförlopp. Barn skiljer inte på olika former av 

uttryck – de använder flera olika språk. I leken samarbetar de olika uttrycksformerna och 

glider i och ur varandra hela tiden. Även Bendroth Karlsson (1996) menar att barnen kan 

gestalta mycket genom att använda färg och form, exempelvis ljus, rörelse, rumslighet, 

upplevelser och tankar.  

 

En konstnär är en person som skapar och gestaltar konst. Därmed kan alla människor vara 

konstnärer då alla någon gång skapar. Granberg (2001) menar att konstnären (skaparen) ofta 

använder sig av flera uttrycksformer. Barn skiljer sällan på de olika formerna av uttryck utan 

utnyttjar flera olika språk när de skapar. Bendroth Karlsson (1996) menar att barnen, som i 

detta fall är konstnären, kan skapa och gestalta konst genom att till exempel använda färg och 

form, ljus, rörelse, rumslighet, upplevelser och tankar. 

 

Sociokulturellt – lärandet i samspel med andra 

Enligt Vygotskij (1930, 1995) lär barn sig genom samspel med andra, och framför allt genom 

att samspela med en vuxen. Vygotskij menar vidare att samarbetet mellan vuxna och barn är 

kärnan i undervisningsprocessen. I detta samspel kan den vuxne hjälpa barnet att klara sådant 

den inte gör på egen hand. Vygotskij kallar detta den proximala utvecklingszonen, eller den 

närmsta utvecklingszonen, det vill säga ett kognitivt område där barnet kan klara med hjälp av 

handledning av den vuxne. Det barnet klarar med hjälp av andra idag, klarar barnet själv 

imorgon. Evenshaug & Hallen (2001) menar att det därför är viktigt för vuxna att stimulera 
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och uppmuntra barnet att fortsätta skapa för utvecklingen av sin fantasi och kreativitet. Barn 

behöver dock en viss ram där de kan möta utmaningar utifrån sin egen förmåga. Evenshaug & 

Hallen menar vidare att Vygotskij betonar vikten av att inte endast fokusera på barnens egen 

insats men på samspelet mellan barn och andra barn eller med vuxna. 

 

Dale (1998) anser att Vygotskij redogör för att leken är den centrala utgångspunkten för 

utveckling för barn i förskoleåldern. Lek är som en bearbetning av en erfaren situation som 

leder till att barnen utvecklar kontroll i sitt eget beteende med hjälp av kreativitet. Leken 

fyller därför en funktion i den psykologiska processen. Vygotskij anser att leken inte bara sker 

i den aktuella utvecklingszonen där barnet befinner sig just nu utan också i den närmaste, 

vilket medför att den aktuella utvecklingszonen utvecklas i och med att kunskapen blir större.   

 

Vygotskij (1930, 1995) menar att ritandet och målandet är en viktig del för barn i tidig ålder, 

det är även den främsta formen av skapande. Många barn skapar genom att rita och behöver 

oftast ingen stimulans från någon vuxen för att göra det. Redan i tidig ålder genomgår barn ett 

antal olika stadier när det gäller att rita. Små barn ritar oftast villigt utan någon stimulans från 

vuxna. Barn ritar ofta ur tomma intet som de först efteråt ser vad det föreställer. När barnen 

blir äldre styr de ritandet till något som de vet hur de ritar. Vygotskij anser att forskning har 

visat att alla barn ritar, gärna spontant och fritt. Dock är det många barn som tappar detta 

intresse desto äldre de blir och längtan att få rita försvagas. Fortsättningsvis menar Vygotskij 

att de barn som faktiskt fortsätter att rita är de barn som blir stimulerade och uppmuntrade 

både hemifrån och i skolan. De får chansen att utveckla sitt skapande. Att låta barnen rita ger 

dem också utrymme för att fritt skapa det som han/hon är engagerad i för tillfället. Med åldern 

går barnet in i nya utvecklingsfaser och tillsammans med detta förändras och utvecklas även 

individens fantasi, kreativitet och skapandet.  

 

En annan del av bildskapande är den dramatiska formen som ligger djupt i barnens natur 

(Vygotskij, 1930, 1995). Vygotskij menar vidare att barn vill förverkliga varje fantasi och 

intryck i levande bilder och handlingar. När barnen utövar drama leder det till ett språkligt 

skapande som är nödvändigt och förståeligt för barnen själva. Tillverkningen av rekvisita och 

dekorationer som hör till gestaltningen ger barnen anledning till skapande av bilder och 

tekniska konstruktioner. Skapandet skall dock anpassas för barnens perspektiv och inte den 

vuxnas. Om vi låter barnen gestalta en litterär text där de skall memorera ord som de inte 

förstår och inte har någon erfarenhet av från tidigare, kan detta bromsa barnets utveckling och 

de förmedlar andras ord istället för sina egna. Vygotskij framhäver att: ”Det är därför pjäser 

som skrivits av barnen själva, eller som hittats på och improviserats fram av dem själva under 

skapandets gång, ligger mycket närmre barnens förståelse. […] Man får inte glömma att 

grundregeln för barns skapande består däri att man måste se dess värde inte i resultatet, inte i 

skapandets produkt, utan i själva processen” (s 83f). Vygotskij menar vidare att det viktigaste 

inte är att barnen skapar en produkt utan att de arbetar med skapande, där de bygger och 

använder fantasin och dess förverkligande. I barnens skapande, vare sig det gäller bild eller 

annan estetisk form, bör allt från början till slut vara gjort av barnens egna händer och 

tankekraft. Vygotskij framhäver också att: ”Bara då får det dramatiska skapandet hela sin 

betydelse och styrka för barnet” (s. 84).  

 

Att utnyttja alla sina språk och att tänka utanför ramarna 
Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi som har sina rötter i staden Reggio Emilia i Italien. 

Reggio Emiliafilosofins stora eldsjäl och utvecklare var Loris Malaguzzi. Han använde sig av 

många teorier och skapade ett helt nytt synsätt om barn och deras lärande. Malaguzzi menade 

att prioriteringen skall ligga på det praktiska före det teoretiska, därför lämnade han inte något 
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skrivet material efter sig. Malaguzzi menade vidare att det inte finns ett rätt sätt att arbeta då 

det är olika förutsättningar i olika samhällen. Pedagogik är föränderliga processer i olika 

föränderliga samhällen (Wallin, 1996). Grut (2005) anser att ett kännetecken för Reggio 

Emilia är förmågan till ständig förändring och förnyelse. Nuet är något provisoriskt och 

diskuterbart. Här konstrueras inga förutbestämda och förutsägbara resultat. Även Brulin och 

Emriksson (2005) menar att Reggio Emilia utgår från att det inte finns några förutbestämda 

pedagogiska recept som är givna en gång för alla. Pedagogiken måste hela tiden kunna 

omprövas. 

 

Wallin (1996) menar att Reggio Emiliafilosofin ser miljön som en pedagog. Miljön skall 

stimulera, inspirera och utmana barnen i deras tankar och fantasier samt uppmuntra dem till 

att vilja erövra nya kunskaper. Malaguzzis stora nyskapelse är de olika stationerna som 

fungerar som verkstäder. En av dem är ateljén som skall befrämja kreativ och skapande 

verksamhet. Här är miljön extra viktig med t.ex. ljus som för många barn inspirerar till 

utforskning. Brulin och Emriksson (2005) menar att barnen i Reggio Emilia lär sig att arbeta i 

ett långsiktigt tema och att samarbeta med andra. Barnen uppmuntras även till egna 

problemlösningar för en djupare förståelse i sitt lärande. Pedagogens fokus ligger på att 

lyssna, se och dokumentera barnens kunskapssökande. Både pedagoger och barn skall ägna 

tid åt reflektion.  

 

Åberg (2006) återger att: ”Barn ska få lära sig att se inte bara det som är utan det som skulle 

kunna vara.” (s. 28). Med detta menas att barn skall få möjlighet att lära sig att tänka utanför 

ramarna. Reggio Emilias arbetssätt grundar sig på att stödja barnen, att ställa utmanande 

frågor och ge barnen redskap för att de själva sedan skall lära och skapa. Detta är en tanke 

som liknar Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. Åberg menar vidare att 

pedagogerna inom Reggio Emilia tänker på att ge barnen utrymme och tid genom att vara 

mindre grupper, vilket leder till att pedagogen lättare kan fokusera och följa barnens 

individuella tankar och strategier. Reggio Emilias daghem, som det kallas i Italien, är som en 

pågående forskning som innebär regelbunden dokumentation av verksamhetens dagliga 

arbete. Wallin (1981) menar att de kommunala daghemmen i Reggio Emilia, i Italien, är unikt 

då varje daghem har en ateljé med en anställd teckningslärare. Teckningsläraren Vea, som 

arbetar på daghemmet Diana som Wallin återger i boken, menar att bilderna som barnen 

skapar handlar om kunskaper; ”om fantastiska upplevelser och relationer, som barnen 

verkligen integrerat till vetande i sig själva” (s. 13). Wallin menar vidare att när idéer kommer 

upp bör pedagogerna fundera på dem med öppna sinnen, dock är det svårt att ändra på en 

verksamhet över en natt. Men att ta in barnens tankar och idéer i lärarens ursprungliga 

planering är att låta processen gå framåt och utvecklas. En pedagog måste vara närvarande 

och respektera barnets behov av tid och intresse i skapandet. Det är viktigt att vara 

uppmärksam för barns upplevelser även om barnets idéer rubbar ens ursprungliga planering. 

Planering är en framförhållning som skall hållas öppen för förändringar och möjligheter. 

Hansson (1994) har citerat Loris Malaguzzis dikt som följer här nedan och dessa ord har Loris 

Malaguzzi satt som motto för verksamheten inom Reggio Emilia. 

 
Ett barn har 100 språk men berövas 99 

Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen 

De tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud 

Leken och arbetet 

Verkligheten och fantasin 

Vetenskapen och fantasteriet 

Det inre och det yttre 

Görs till varandras motsatser (s. 8) 

 

Hansson (1994) har inspirerats av Loris Malaguzzi och Reggio Emilia när författaren arbetar 
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med bildskapande i förskolan. Ett gemensamt fokus är att låta barnen få gott om tid när de 

skall utveckla sitt bildskapande. Genom att barnen får den tid dem behöver ger det barnen ett 

lugn och möjlighet till koncentration och det är en förutsättning för att barnen skall komma 

djupare in i sin skapandeprocess. Wallin (1981) skriver att det ligger mycket bakom en 

teckning som barnen får skapa. I boken Ett barn har hundra språk (1981) visas det upp en 

väldetaljerad målning av barnen. Förarbetet barnen gjort innan målningen var att till exempel 

studera ”hur tyst ett kattdjur kan smyga och hur tungt en noshörning står på sin mark” (s. 11). 

När barnen sedan målar, uppmuntras de av pedagogerna att få med exempelvis fjärilarnas 

flygförändringar, vindens rörelser och blommornas aromer i bilden. Wallin menar vidare att 

barnen som arbetar med Reggio Emilia har en mer utvecklad förståelse av världsbilden och 

har uppnått det logiska stadiet som barn inte brukar göra förrän i skolåldern. 

 

Wallin (1981) beskriver Reggio Emilia som en filosofi som satsar på människan som helhet. 

Lärandet skall utgå ifrån människans alla sinnen, skapandet, fantasin och förnuftet. Samtliga 

områden hänger ihop, såsom barnens hundra språk som Malaguzzi lyfter. Mæchel (1981) 

betonar att pedagogerna tar barnen på allvar. Det som barnen gör, ses som meningsfullt och 

hanteras med stor omsorg av pedagogerna. Barnen ses som viktiga bidrag till ökad kunskap i 

ett ömsesidigt upptäckande, där pedagogerna likaså lär sig av barnen som barnen lär sig av 

pedagogerna. Barsotti (1981) imponerades av pedagogernas medvetenhet i arbetet. 

Pedagogerna ägnar mycket tid åt att tillsammans diskutera och reflektera vart i arbetet de är 

på väg och varför. 

 

Wallin (1981) berättar om hur Malaguzzi ville att barnen skulle få uttrycka sig med alla sina 

sinnen och möjligheter. Att få arbeta med hela kroppen, från topp till tå, inifrån och ut. Han 

ville att de skulle få skratta, gestalta, springa, hoppa, uppträda, mima, leka, slåss, fantisera 

osv. Malaguzzi ville att ateljén skulle fungera som en centralpunkt för alla dessa 

uttrycksmedel eftersom han ansåg att vårt samhälle i väldigt hög grad bygger på synen och det 

visuella. Ögat är för människan det viktigaste organet för vår framåtskridande utveckling. 

 

Åberg (2006) menar att begreppet det kompetenta barnet är för pedagogen att synliggöra 

barnens förmågor och visa att de är kompetenta barn genom att förse dem med verktyg och 

möjligheter. Det återspeglar pedagogens barnsyn och även kunskapssyn. Pedagogen skall tro 

på att barn är kompetenta och att de kan, dels med egen kunskap de redan innehar och den nya 

kunskap som vi tillförser dem med i form av verktyg och möjligheter.  
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Teoretisk utgångspunkt 
 

I bakgrunden skrev vi om det sociokulturella perspektivet genom Vygotskij. I teoriavsnittet 

kommer vi även att beröra kognitivism genom Lowenfeld och modernism genom Read. 

Vygotskij (1930, 1995) anser att barn lär sig i samspel med andra barn och framförallt med 

vuxna, vilket går att relatera till det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella 

perspektivet styrs utifrån, där den sociala omgivningen och kulturen är avgörande för ett barns 

utveckling. Ett bra exempel på sociokulturellt perspektiv är Vygotskijs intresse för skillnaden 

mellan vad barn kan lära sig på egen hand och vad som kräver en vuxens hjälp. Vygotskij 

menar att barn sätter samman ny kunskap med redan befintlig kunskap, det betyder att 

kunskapen är en aktiv process. Detta går också att koppla till kognitivism. Begreppet kognitiv 

utveckling går att översätta till tänkandets utveckling. Lowenfeld (1957) har vissa likheter 

med kognitivism, då han menar att det finns en koppling mellan teckningsförmåga och 

intellektuell utveckling. Så som Read (1953) förespråkade att vuxna varken kan eller bör 

värdera barns bilder menar Lowenfeld att barn inte kan rita någonting ”fel” eftersom bilderna 

återger barnens kognitiva utveckling. Read pekar på det fria skapandets pedagogik vilket är 

besläktat med modernism. Änggård (2001) menar att det inom det modernistiska perspektivet 

har jämförts barnbilder med konststycken. Bilder som bedöms till att likna konst har värderats 

högt, medan de bilder som är mer verklighetstrogna ses som ett steg bakåt i utvecklingen. Vi 

gör valet att beröra flera perspektiv då vi upplever en begränsning för vår studie genom att 

endast lyfta bildskapandet ur ett perspektiv. Vi har valt Read och Lowenfelds teorier då vi 

anser att de har haft stora roller i bildskapandet, trots att deras teorier är skapade för 

längesedan. De är dock representerade även i dagens forskning då aktuella teoretiker refererar 

till dem. 

 

Skapandet och intelligensen   
Lowenfeld (1972) menar att barnens bildskapande fungerar som en spegel av det kognitiva. 

Det är ett uttryck för barnets identitet. Det som barnet ritar är vad de vet och har skaffat sig 

begrepp för. Barnet skapar endast sådant det har erfarenhet av och utifrån sin egen tolkning av 

det. Innehållet i barnets bilder reflekterar barnets kognitiva utveckling, därför kan barnet inte 

rita något fel eftersom det är en återspegling av barnets inre. Ett exempel som Lowenfeld tar 

upp är en barnteckning av en bil, tecknad från sidan. Istället för de två hjul som är synliga från 

sidan är alla fyra hjulen ritade. Enligt Lowenfelds teori ritar barnet bilen på detta vis för att 

barnet vet att bilen har fyra hjul och de fyra hjulen är viktiga i samband med begreppet bil för 

barnet. Under tiden som barnet utvecklas kommer de även att måla en bil annorlunda. 

Lowenfeld menar också att barnets okontrollerade klotter beror på att barnet har outvecklad 

motorik. Allt eftersom barnet växer skaffar de sig nya erfarenheter av omvärlden som leder till 

nya uttrycksformer som mer och mer liknar verkligheten. 

 

Lowenfeld (1957) redogör för skapandeprocessen som börjar med en upplevelse inom barnet 

som barnet vill ge form åt. Det barnet målar är påverkat av barnets känsloliv, och speglar 

därför barnets känslor inför någonting. Barn ger i sina bilder uttryck för sina känslor med färg 

och form, därför bearbetas också de olika känslorna när barnen målar. När barnet åldras 

förändras också känslorna. Barnet får ökade kunskaper och berikas ständigt med nya känslor 

och erfarenheter. Allt eftersom hennes upplevelseförmåga utvecklas blir hennes bilder mer 

nyanserade.  
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Konstnärlig verksamhet utvecklar förmågan att tänka produktivt och självständigt, och det är  

därför viktigt att barnens tendens till att upptäcka och utforska materialets olika möjligheter 

får komma till utveckling (Lowenfeld, 1957). Lowenfeld menar vidare att om små barn utövar 

skapande utvecklas de till lyckliga individer då de omedvetet ser skapandet som en vän, hos 

vilken de kan söka tröst. En vän som de kan söka upp, då de inte kan uttrycka sina känslor 

med ord. Lowenfeld återger att skapande verksamhet skänker harmoni åt intellekt och känsla.  

 

Lowenfeld (1972) menar att om barnet befinner sig i en stimulerande miljö, kommer det att 

göra framsteg i bildskapandet och den kognitiva utvecklingen. Pedagogens roll blir den 

uppmuntrande och stödjande åskådaren. Barnet måste få tillgång till bra och varierande 

material och tid till fritt skapande. Det fria skapandet främjar deras naturliga 

utvecklingsprocess och deras skaparförmåga. 

 

Lowenfeld (1957) anser att vuxna inte kan ha positiv påverkan på barnens konst, utan att de 

mer skall fokusera på att inte störa barnens naturliga utveckling. Ett litet barn ritar inte något 

särskilt och förstår inte ännu att det går att åstadkomma en bild. Istället upplever de lyckan av 

den motoriska färdighet de håller på att utveckla. Om en vuxen frågar ett litet barn som ritar 

om det är exempelvis ett äpple på bilden, förstår inte barnen vad som menas. Ett äpple äter 

eller håller människan i, det är inget som avbildas genom att rita. Däremot snappar barnet upp 

förväntan som ligger hos den vuxne, och vill göra henne till viljes och försöker rita ett äpple. 

Den vuxne har alltså hindrat barnets motoriska övningar, som är av stor vikt för den framtida 

utvecklingen. Lowenfeld menar att just klottret är viktigt för små barn då de utvecklar 

förståelse för hur armrörelserna förhåller sig till strecken på pappret. Denna 

rörelsekoordination och rörelseeffekt är viktiga delar i barnets fortsatta utveckling inom 

motoriken; såväl den manuella skickligheten som språkutvecklingen. Genom denna förväntan 

av en färdig skapelse berövas dessutom barnet på sin upptäckarglädje och sitt självförtroende. 

Lowenfeld menar vidare att om en vuxen är nyfiken på ett barnets skapelse, eller vill visa 

intresse är det därför bättre att fråga om barnet vill berätta vad hon målar. Annars läggs 

vuxnas föreställning på hur saker och ting skall vara på barnet. Vuxna kan inte begära att de 

skall anpassa sig efter vuxenuppfattningen av verkligheten. De vågar då inte ge uttryck för 

sina egna känslor eftersom de märker att de aldrig kan göra det på ett sätt som tillfredsställer 

vuxna. 

 

Lowenfeld (1957) är en stor förespråkare av det fria skapandet. Han menar att färdiga 

målarböcker inte ger utrymme för barnens egna uppfattningar och känslor, och att det håller 

tillbaka det individuella karakteristiska. Det påverkar också den inre bilden; om barnet 

exempelvis målar (eller snarare färglägger) en fågel i en målarbok tar barnet med den bilden 

till nästa gång barnet skall måla en fågel själv utan målarbok. Att barn ”älskar” målarböcker 

är därför inget argument, särskilt inte då det behöver betyda att det är bra för barnet. De kan 

inte skilja på vad som är nyttigt eller skadligt. Ett exempel är att de flesta barn tycker bättre 

om godis än grönsaker, men att vuxna ändå inte kan låta dem äta enbart godis. Ett annat 

argument Lowenfeld använder för det fria skapandet över målarböcker är att om ett barn skall 

rita innanför linjerna på sin egen åstadkomna bild är hon mer angelägen om att hålla sig 

innanför gränserna eftersom hon har mer känslor inför den bilden än en färdigproducerad.  

 

Skapandet och personligheten 
Read (1953) är kritisk till samhällets fokus på kunskap och vetenskap och menar att det 

därmed åsidosätter människans personlighetsutveckling. Människan har försummat de 

emotionella och personlighetsutvecklande sidorna hos människan. Read tror istället att 

människan är samstämd med naturen och liknar den skapande processen med fröet som 
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utvecklas till en blommande växt. Det människan överför till sina konstverk är omedvetet en 

känsla av symmetri, balans och proportion som individen tillgodogjort sig genom sin visuella 

skildring av naturen. Read menar vidare att människan lever i ett samhälle där makthavarna 

varit så upptagna av ekonomiska och militära problem att kulturen fått lida. Kulturmönstret 

utesluter därmed den individuella blandningen och fördömer de uttryck som inte stämmer 

överens med normalmönstret. Människan är helt enkelt rädd för det främmande, eftersom 

utvecklingen inte har tillåtit nya erfarenheter. Detta har lett till att barnen kan stöpas i samma 

form, och att de inte tillåts till individuell utveckling och egna uttryck. 

 

Read (1953) ser barns bildskapande som ett spontant uttryck för deras personlighet. Barnen 

skall få uttrycka sig fritt efter deras unika personligheter i bildskapandet. Read pekar på att 

bildskapande skall utveckla det som är individuellt hos varje människa. En konstnärs 

undermedvetna får synlig form i de bilder han skapar. Barns bilder är först och främst 

gestaltningar av deras känslor, och kanske även intelligens. Barnet skapar för att ge uttryck åt 

sina känslor och göra dem synliga för andra människor i barnets närhet. Det är framförallt 

barnets inre privata värld som kommer till uttryck i bilden. Read menar att konsten är en väg 

till personlig harmoni, och är därför av stor vikt för hela samhällsorganisationen. Om barnen 

lär sig att skapa kommer det framtida samhället känna en spontan önskan att ge uttryck åt 

skapande impulser. ”Om vi kunde låta alla barn mellan fem och femton år få öva upp sina 

sinnen genom att konstruktivt forma olika material, om vi kunde vänja deras händer och ögon, 

ja alla deras förnimmelseorgan, vid ett skapande umgänge med ljud och färger, stoffer och 

substanser, vid en gemenskap med naturen med hela dess variation av material, då behövde vi 

inte hysa fruktan för dessa barns öde i en fullständig mekaniserad värld” (s 138). 

 

Read (1953) ser också skapande som ett hjälpmedel för barn att berätta något som han eller 

hon ännu saknar ord för. Vuxna försöker tolka barnens verbala uttryck redan när de jollrar. 

Vuxna glömmer att barnen förfogar även över andra språk, som är oerhörda hjälpmedel för 

kommunikationen. Read menar vidare att vi behöver uppmuntra barnen att använda och 

utveckla detta språk lika naturligt som vi utvecklar talet, annars blir barnen visuellt stumma. 

 

Utmärkande för Reads teori om barns bildskapande är just att den tar fasta på personliga drag 

– olikheter i barns sätt att uttrycka sig i bild (Read, 1953). Read menar att barn är konstnärer 

under alla förhållanden, lika ofrånkomligt som att de talar och leker. Konsten är bara ett av 

många sätt att uttrycka sig på. Denna estetiska begåvning finns hos alla barn oavsett 

omgivning, det är istället undervisningsmetoden som spelar roll. Read menar att pedagogen 

bör arbeta tillsammans med barnen som en mer avancerad elev som uppmuntrar och stärker 

barnens självtillit. Som pedagog bör undvikas att påverka barnet under en skapandeprocess. 

För att främja barnets utveckling skall pedagogen uppmuntra och försöka behålla barnets 

spontana bilduttryck så länge som möjligt – vilket vi kan likna med Lowenfelds syn på 

pedagogens attityd. Read menar vidare att det endast är rädsla som hindrar ett barn från att 

vara konstnär. Rädslan ligger i att vuxna skulle se barnens konst som löjlig. Om barnen istället 

uppmuntras kommer det finnas större möjligheter till emotionell tillväxt och mognad. Read 

menar att genom en skapande verksamhet kan individernas uttryckssätt utvecklas lika 

naturligt som en blommas färg och form. 

 

Read (1953) menar att vuxna inte skall se till den konst som barnen skapar som ett försök att 

härma vuxnas konst, utan som en egen slags form av konsten. Det finns barnkonst precis som 

det finns vuxenkonst. Read menar vidare att vuxna gör ett misstag när vuxna tror att barnens 

skapande är ett klumpigt sätt att efterlikna vuxnas konst. Barn utgår från sin egen känslovärld 

när de skapar, inte utifrån vår. Read pekar också på att vuxna inte försöker skapa 

professionella konstnärer. Han jämför med hur vuxna lär barnen att tala men inte förväntar sig 
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talare, och hur vuxna lär barnen att skriva men inte förväntar sig diktare. På samma sätt lär 

vuxna barnen att skapa, utan någon förväntan om att konsten nödvändigtvis skall bli deras 

enda kallelse i livet. 

 

Speglar det inre och det yttre 

En likhet mellan Read och Lowenfelds teorier är att de båda menar att bildskapandet speglar 

barnets inre. Den stora skillnaden är att medan Lowenfeld menar att bildskapandet speglar 

barnets inre utveckling eller intelligens där han eller hon befinner sig just nu, anser Read att 

bildskapandet speglar barnets inre, unika personlighet och uttryckssätt. Enligt Lowenfeld 

förändras därmed barnets uttryckssätt efter erfarenheter, allt eftersom det kognitiva utvecklas. 

Read vill tvärtemot uppmuntra barnet att behålla dess unika uttrycksätt, som alla barn innehar 

ända från födseln. Lowenfeld menar att innehållet i barnets bilder reflekterar barnets kognitiva 

utveckling, och därför kan barnet inte rita något fel. Även Read anser att innehållet i barnets 

bilder synliggör det undermedvetna, främst känslor men också intelligens. Just det sistnämna, 

intelligensen, har de båda särskilt gemensamt även om Lowenfeld lägger mer vikt vid det. 

 

Både Lowenfeld och Read framhäver att det barnet målar är påverkat av hans eller hennes 

känsloliv. Vi tolkar Lowenfelds teori om att barnet uttrycker sina känslor i färg och form som 

något terapeutiskt, då han menar att barnets olika känslor bearbetas när barnet målar. Därmed 

förändras barnets känslor och erfarenheter under skapandets gång. Lowenfeld pekar också på 

att små barn ser skapandet som en vän som de kan söka tröst hos. Read menar i sin tur att 

barnet genom skapandet ger uttryck för sina känslor och därmed synliggör dem för andra 

människor i barnets närhet. Read menar, precis som Lowenfeld, att skapandet är ett 

hjälpmedel att förmedla känslor och uttrycka sig när orden inte räcker till. Såväl Lowenfeld 

som Read menar att skapandet och konsten är vägen till lyckliga, harmoniska individer. 

 

Vi finner en viss skillnad hos teoretikerna vad gäller miljön som omger barnet. Lowenfeld 

anser att barnen behöver en stimulerande miljö, med möjligheter att få upptäcka och utforska 

olika materials möjligheter. Detta lär barnen att tänka produktivt och självständigt. Read 

menar istället att alla barn har den estetiska begåvningen oavsett omgivning, och att det är 

undervisningsmetoden som spelar roll.  

 

Det är positivt att Lowenfeld förespråkar att en stimulerande miljö kan göra stora framsteg i 

en individs skapande, men kanske risken finns att vuxna leder in alla barn på samma spår och 

inte tänker på vad som är rätt för den enskilda individen. Är det positivt att låta barnen behålla 

sitt uttryckssätt såsom Read förespråkar eller bör pedagogen istället utmana dem att gå ett steg 

längre? Å andra sidan främjar denna teori synen på mångfalden, då barnet uppmuntras att vara 

den han eller hon egentligen är. De båda teoretikerna menar också att pedagogen fungerar som 

ett stöd för barnets fortsatta utveckling – även om de också har olika synsätt på vilket sätt 

pedagogen ska stödja. Pedagogen är inte styrande i sin verksamhet, utan ser till det 

kompetenta barnet. Båda teoretikerna är av vikt för barns bildskapande.  
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Metod 
 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning och att använda oss av intervju. I 

metodavsnittet tar vi upp tillvägagångssätt och tänkvärda tips inför en undersökning. Vi tar 

också upp de forskningsetiska principerna som förklarar vad våra respondenter som deltar i 

studien har för rättigheter.  

 

Kvalitativ metod 
Enligt Eneroth (1984) används kvalitativa metoder när undersökaren vill gå in på djupet i ett 

ämne och skapa förståelse för ett begrepp, till exempel hur någon tänker. Ett vanligt exempel 

på kvalitativ metod är intervju. Backman (1998) menar att kvalitativa metoder kännetecknas 

av att de inte använder sig av siffror eller tal. Istället används ord, vilket underlättar en mer 

beskrivande undersökning. Även Andersen och Gamdrup (1994) syftar på att utgångspunkten 

för de kvalitativa metoderna är att varje fenomen består av en unik kombination av kvaliteter 

eller egenskaper, och att det därför inte går att mäta. Wallén (1993, 1996) menar att kvalitativa 

studier är nödvändiga för de undersökningar som avser exempelvis känslor och upplevelser, 

eftersom det är något subjektivt och mångtydigt. Wallén anser vidare att kvalitativa studier 

syftar till att undersöka av vilken karaktär en sak är, t ex hur den skall identifieras. Kvale 

(1997) menar att den kvalitativa intervjun är en känslig och kraftfull metod för att fånga 

erfarenheter och innebörder ur människans vardag. Genom intervjun kan de framföra sitt 

budskap till andra ur sin egen synvinkel och med egna ord. I vår studie används en kvalitativ 

metod, eftersom vi vill veta resonemanget bakom bildskapandet i förskolan.  

 

Intervju 

Kihlström (2007) menar att en intervju är ett samtal mellan två eller flera personer, där 

intervjuaren får reda på hur andra människor tänker. Andersen (1994) menar att en intervju är 

ett samtal i vilket intervjuaren vill ha information från den intervjuade. Kvale (1997) anser att 

intervjuer är starka verktyg för den som vill få kunskap om människors upplevelser och 

beteenden. 

 

Eneroth (1984) menar att en intervju förutsätter att både intervjuaren och den intervjuade 

förstår frågorna och den andres svar på samma sätt. Innebörden och förståelsen för de begrepp 

som används i intervjun behöver vara gemensamma i frågorna och svaren, dock behöver de 

inte tycka likadant om ämnet frågorna berör. Det som Eneroth påtalar att man som 

undersökare skall tänka på vid metodval är hur den samlar in olika slags data och vilken bredd 

datainsamlingen har. Han menar även att undersökaren skall vara medveten om huruvida 

metoden är lämpad för att ge bäst data när det gäller medvetna, förmedvetna, omedvetna eller 

”givna” innebörder. Detta är riktlinjer som är bra att ha i åtanke när valet om metod ska göras, 

som vidare skall leda fram till en bestämd datainsamlingsmetod. 

 

Kihlström (2007) anser att vi som intervjuare bestämmer riktningen på samtalet och ser till att 

vi håller oss till ämnet. Det är viktigt att tänka på att inte ställa allt för ledande frågor och 

istället be dem berätta något utifrån sin egen erfarenhet. Vi använder oss av öppna frågor, 

vilket innebär att frågorna har en svag struktur och att vi kan koncentrera oss på följdfrågor 

utifrån pedagogens tankar. Eftersom vi har valt intervju som metod och skall tolka vad våra 

respondenter säger, är vår undersökning inspirerad av hermeneutik. 
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Planering inför intervjun 

Innan utförandet av intervjuerna menar Kylén (1994) att det är av vikt att undersökaren skall 

presentera sig och informera sin avsikt för respondenten som skall intervjuas, hur den är 

upplagd och hur lång tid intervjun kommer att ta. Sedan skall det talas om för respondenten 

hur antecknandet kommer att ske och om samtalet kommer att spelas in. Respondenten har 

möjlighet att påverka hur och om dokumentation skall ske under intervjun då vi vill ta hänsyn 

till om de vill bli inspelade eller inte. Även Kvale (1997) menar att det är viktigt att informera 

respondenten om syftet med intervjun, bandspelare och eventuella frågor från respondentens 

sida. Vi väljer att spela in intervjun för att kunna lyssna senare och upptäcka saker som 

tidigare missats. Under intervjuerna är det viktigt att ge respondenten tid för att besvara 

frågorna. Det är även viktigt att situationen blir naturlig, för vi tror att svaren då blir mer äkta 

och genomtänkta. Kvale (1997) menar att det bästa är om det är relativt korta intervjufrågor 

som ändå får långa intervjusvar. För att respondenten skall känna sig avslappnad och trygg för 

att öppna sig måste intervjuaren visa intresse, förståelse och lyssna uppmärksamt.  

 

Urval 
Vi valde att skicka ut femton missivbrev (se bilaga 1) till pedagoger som arbetar på förskolor i 

vårt närområde för att informera om vår studie. Vi valde förskolorna av bekvämlighet. Vi 

besökte de förskolor som samtyckte för att intervjua pedagogerna, sammanlagt tio pedagoger 

varav fyra arbetade på Reggio Emiliainspirerade förskolor. Vår målgrupp är pedagogerna som 

arbetar med barn från ett till sex år. Pedagogerna på de Reggio Emiliainspirerade förskolorna 

arbetade med barn från ett till tre år, barngrupperna var på 14 till 16 barn. Hälften av 

pedagogerna på de traditionella förskolorna arbetade med barn från ett till tre år, i barngrupper 

på ca 17 barn. De andra pedagogerna arbetade med barn från tre till sex år, i barngrupper på 

ca 22 barn. 

 

Etik 

Vetenskapsrådet (2002) har författat forskningsetiska principer. Det grundläggande 

individskyddskravet kan brytas ner i fyra allmänna huvudkrav. Dessa krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att förklara 

syftet med intervjun och vår studie för respondenterna. Samtyckeskravet innebär att de tillfrågade 

pedagogerna själva får avgöra om de vill medverka och avbryta intervjun. 

Konfidentialitetskravet innebär att de medverkande är anonyma i det kommande resultatet och 

nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast kommer att användas i 

undersökningssyfte. Det är frivilligt för pedagogerna att ställa upp vid intervjuerna och de kan 

när som helst avbryta. För att motivera och öka de tillfrågades intresse för intervjun och 

studien betonade vi de vinster i form av ny kunskap som vår forskning förhoppningsvis leder 

till. Vi informerade dem om att forskningsresultaten kommer att publiceras. Det är viktigt för 

oss att bemöta respondenterna med respekt, oavsett våra egna åsikter, då det i intervjuerna kan 

framkomma information som är känsligt för respondenterna.  

 

Tillförlitlighet och giltighet 

Vid en studie är det en fråga om hur hög nivå forskningen håller och hur trovärdig och 

tillförlitlig den är (Eriksson, 2007). Vi genomförde en pilotstudie innan de riktiga intervjuerna 

ägde rum då vi ser det som positivt för respondenten men även för oss som utför intervjuerna. 

Då får vi som intervjuare chans att testa upplägget samt reflektera över vår egen roll, och 

eventuellt förbättra oss (Patel & Davidson, 1994). Efter genomförd pilotstudie kom vi fram  
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till att vi behövde utveckla och formulera om frågorna, då vissa frågor uppmuntrade till ja- 

och nejsvar. Vi delade även upp en fråga då vi ansåg att det kunde ge oss ett utförligare och 

djupare svar. Eriksson (2007) menar även att respondenten får tid att reflektera över intervjun 

och kanske vid ett senare tillfälle komma på tillägg. För att kunna lägga uppmärksamheten på 

intervjun och respondentens svar vid en kvalitativ metod är det en fördel att spela in 

intervjuerna på band för att bättre komma ihåg vad som sägs och kan lyssna igenom dem i 

efterhand. Detta ökar reliabiliteten. Reliabilitet innebär att forskarens noggrannhet vid 

insamling av materialet granskas. 

 

Genomförande 
Vi besökte och intervjuade tio pedagoger, varav en pilotstudie, på fyra olika förskolor varav 

två var Reggio Emilia inspirerade. Vi använde oss av frågor vi tidigare förberett (se bilaga 2). 

Vi försökte anpassa både de färdiga frågorna och följdfrågorna efter respondenten genom att 

vara uppmärksamma och lyssna på vad de hade att säga. Vi valde att lägga fokus på att förstå 

respondentens tankar.  

 

Efter utskicken av missivbrev till de olika förskolorna, fick pedagogerna ett par veckor på sig 

att tänka över ämnet, och sedan tog vi kontakt genom telefonsamtal för att bestämma 

intervjudatum med de pedagoger som var intresserade av att delta. Intervjuerna genomfördes 

på två dagar under samma vecka. Vi delade på intervjuerna, och besökte dem på respektive 

arbetsplats. Intervjuerna tog olika lång tid, ca 15-20 minuter. Detta berodde på hur mycket 

respondenten hade att berätta. Vi valde att spela in intervjuerna, för att kunna fokusera på 

svaren och lyssna aktivt.  

 

Bearbetning 
Kvale (1997) menar att den kvalitativa intervjun är en effektiv metod för att ta reda på 

upplevelser kring människors vardag. Med hjälp av en bandspelare under intervjun kan 

intervjuaren höra svaren upprepade gånger, vilket kan resultera i nya upptäcker och 

synvinklar. Vi transkriberade intervjuerna utifrån vårt inspelade material, vilket bidrog till 

ytterligare möjligheter att lyssna på svaren och utforska nya aspekter. Genom det material 

fann vi fem teman som vi ansåg hade betydelse för vår undersökning (se vidare på 

resultatdelen). Vi bearbetade intervjusvaren utifrån vårt syfte och våra frågeställningar för att 

kunna se likheter och olikheter i pedagogernas svar. 
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Resultat 
 
När resultatet analyserades fann vi fem teman som har betydelse för vår studie och dessa är; 

Pedagogernas syn på bildskapande, Det fria skapandet, Integration genom tematiskt arbetssätt, 

Det initiativrika barnet och betydelsen av materialtillgång och Om pedagogen själv fick 

bestämma. Inom dessa teman väljer vi att göra preciseringar med underrubriker för att 

tydliggöra resultatet. Likheter och skillnader mellan de olika förskollärargrupperna 

förekommer ibland. Resultatet kommer även att styrkas med citat från intervjuerna. 

 

Pedagogernas syn på bildskapande 

Det framkommer att samtliga pedagoger ser bildskapandet som ett uttryckssätt, ett språk. Som 

pedagog inom förskolan måste alltid de didaktiska tankarna vara närvarande. Därför har 

pedagogernas syn på bildskapande utfallit i två delar: 

 

Bilden som uttrycksmedel 
Pedagogerna anser att bildskapande är något större än att bara rita. Det kan vara allt inom de 

bildskapandets breda uttrycksformer; allt från teater och musik till lek och poesi, i vilka 

möjlighet för utlopp för sin kreativitet och fantasi ges. Det är ett slags uttrycksmedel; ett språk 

med många olika perspektiv och som kan utnyttja alla våra sinnen. Det är inte endast verbalt 

utan även fysiskt och sinnligt. Dessutom ses självkänslan som något som utvecklades i 

bildskapandet tillsammans med barnets identitet. Bildskapandet är ett sätt för barnen att 

förmedla ett budskap genom vilka barnens känslor, tankar och erfarenheter speglas. 

Skapandet och bild tolkas ofta på väldigt unika och olika sätt beroende på barnets erfarenhet. 

Det handlar också om att känna igen bilder i böcker, kunna associera till andra saker, se sina 

egna alster och vad de själva har gjort och skapat och kunna jämföra med andra och se hur 

olika de är. De pedagoger som är verkamma inom Reggio Emiliainspirerade förskolor pekar 

på att barnen genom bildskapandet kan komma fram till vad som är rätt för dem, vilket kräver 

pedagoger som ger barnen möjlighet att få utlopp för de språk de har inneboende i sig. Här är 

ett exempel på hur en pedagog tänker: 

 
Bild och skapande är att få tillgång till sina språk. […] En del har talets gåva och en del har 

skapandets gåva med färg och pensel och en del har skapandets gåva med lera, och allting 

är ju skapande. Det är att få lov att ge uttryck för det du har inneboende i dig. 

 

De pedagogiska tankarna 
Studien visar att det finns en grundtanke i de bildskapande aktiviteterna. Framför allt har 

pedagogerna som mål att det vara roligt, en positiv och gemensam upplevelse som stärker 

barnens självkänsla och identitet. De Reggio Emiliainspirerade pedagogerna menar vidare att 

barnen genom bildskapandet utvecklar alla sina sinnen, alla sina språk. Inom Reggio Emilia 

pekar samtliga pedagoger på vikten av att arbeta med bildskapande, medan det skiljer sig åt 

mellan pedagogerna inom den traditionella förskolan.  

 
Bildskapande är ett stort och brett språk för barnen där de själva har möjlighet till att skapa 

och komma fram till vad som är ”rätt” för dem, och detta går ju bara om vi som pedagoger 

som arbetar med barnen låter dem och ger dem möjlighet och chans till att faktiskt få utlopp 

för deras språk.  
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Pedagogerna i den traditionella förskolan berättar att de gärna vill arbeta mer med 

bildskapande, men oftast blir det att de stressar genom aktiviteterna och säger till barnen vad 

de ska göra. Ett exempel är pyssel inför högtiderna, där pedagogerna bestämmer att barnen 

ska göra egna tomtar eller liknande. Det finns dock de som låter barnen använda sin 

kreativitet fritt i en större ram. En aktivitet kan exempelvis vara att material som skall 

användas ställs fram, och sedan låter de barnen utforska det som dem vill.  

 
Ställer fram det materialet vi ska använda, mest flaskfärg när vi målar, och sen får barnen 

göra vad de vill. Det är inte säkert att de målar; en del använder händerna, en del stoppar i 

munnen och det är väldigt kul att se hur de upplever det här första. De blir helt exalterade. 

Ibland sätter vi upp det, eller klipper ut det beroende på vad målet är. Nu har vi gjort 

höstteckningar. 

 

Samtliga pedagoger i studien lyfter att barnen måste få prova olika material, dels för att 

utveckla den motoriska färdigheten och dels för att det är ett sätt att lära sig kunskap om 

materialet. Det är viktigt att barnen får prova på material efter egen förmåga. Reggio 

Emiliapedagogerna anser att det inte krävs en slutprodukt från barnen eftersom det är i 

processen lärandet sker. Detta är tankarna hos pedagog på en traditionell förskola: 
 

För oss på småbarnsavdelning gör de inga fina konstverk men bara att de sitter och ritar 

med kritor, och provar olika material. Att känna igen bilder i böcker och kunna associera till 

andra saker. Att de får arbeta med deg, skapa med det. Jag tycker det är bra om det finns 

bilder nära så att de kan se dem och även få se sina egna alster och vad de själva har gjort 

och skapat. Kunna jämföra med andra och se hur olika de är. 

 

Det fria skapandet 

Det är upp till pedagogen att skapa en bra verksamhet och en god lärandemiljö, och 

pedagogerna förespråkar det fria skapandet. Pedagogerna anser att  barnen behöver få utlopp 

för sin kreativitet och fantasi, och därför behöver de utrymme för just detta. Genom detta 

utrymme kan de också få möjlighet att upptäcka sin närmiljö. I temat det fria skapandet har vi 

därför valt att fokusera just på resonemanget kring det fria skapandet, eget utrymme, och att 

upptäcka sin närmiljö. 

 

Fritt eller inte? 
Samtliga pedagoger förespråkar att de vill ge barnen utrymme till att skapa fritt, både i den 

fria leken och i de lärarstyrda aktiviteterna. Det är alltså även önskvärt att barnen får utrymme 

till att skapa fritt i pedagogernas planerade aktiviteter. Många gånger har pedagogerna en 

föreställning om hur deras skapandeaktiviteter skall ske, vilket ofta leder till att dem 

bestämmer hur barnen skall gå tillväga och vilket material de får använda. Denna 

föreställning om vad och hur barnen skall göra, kan till exempel innebära att pedagogerna 

innan aktiviteten bestämt att barnen skall göra en slutprodukt. De menar att barnen får 

bestämma själva i den ram som pedagogerna har satt upp för aktiviteten, dock skall helst ett 

resultat nås. Här är ett exempel på hur en pedagog tänker: 

 
Själva processen är väl att du försöker introducera en grej du vill att man ska skapa, vad 

man ska göra. Och sen utifrån det får barnet skapa fritt. Det kan bli Superman av ett troll, 

men det får det bli då. Sen kan man ju försöka styra lite också. 

 

Pedagogerna inom de Reggio Emiliainspirerade förskolorna tillåter barnen att bemöta 

materialen utifrån deras egna erfarenheter och förmågor. De anser att det är viktigt som 

pedagog att kunna ta steget tillbaka och ge barnen utrymme till att själva experimentera och  
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upptäcka materialet. En del av barnen smakar på färgen, medan andra luktar och känner med 

kroppen. Även här tillåts de att använda sig av alla sinnen.  

 
Nu ska vi lära dagens barn att det är processen som är det viktiga. Få lära känna materialet, 

få prova och låta fantasin flöda. […] Man finns där om man märker att ett barn som kanske 

inte vågar, inte vill eller inte vet, finnas där som stöd och kanske visa själv genom att pröva 

i färgen, man kan locka på olika sätt genom att berättar, pratar, frågar, undrar. Man finns där 

som stöd och lockar, men att man aldrig tvingar. 

 

Att våga lämna utrymme 

Många av pedagogerna nämner att barn behöver få utlopp för sin kreativitet. Möjligheten i 

förskolan skall ges av pedagogerna genom uppmuntran och utrymme till det fria skapandet. I 

den traditionella förskolan arbetar några pedagoger med fritt skapande på så sätt att de ställer 

fram material som skall användas och sedan får barnen testa det fritt. Ett annat exempel är en 

pedagog som tar fram material; färgpapper, lim, saxar och färgkritor, för att sedan introducera 

för barnen att de ska rita en flugsvamp. Efter introduktionen får barnen fritt konstruera 

flugsvampen utifrån de instruktioner dem har fått. I de Reggio Emiliainspirerade förskolorna 

lämnar pedagogerna utrymme för att barnen skall få utlopp för det som de är i behov av i 

skapandets form. För att främja det fria skapandet försöker pedagogerna vara flexibla och 

lyhörda inför barnens behov och tankar. Det gäller att ta tillvara på vad barnen ser eftersom de 

har nya ögon och skall skapa egna erfarenheter. Pedagogerna tycker inte att det ska dukas 

fram alltför mycket material på en gång, till de yngre barnen då detta kan hämma dem. När 

barnen är på plats i ateljén kan pedagogen istället börja med att berätta för dem vad de ska 

arbeta med för material. Sedan dukas materialen fram en och en. För att låta barnens 

skapandefält vara öppet och tillgängligt för deras egna idéer och känslor, bör pedagogen efter 

att ha introducerat materialet, först låta barnen på egen hand prova det. Pedagogerna avvaktar 

och är observatörer. Syftet med detta arbetssätt är att se vad barnen gör om de själva får prova 

sig fram med de olika, ibland nya, material som erbjuds – utan påverkan från den vuxnes 

erfarenheter. Pedagogerna anser att vuxna inte skall lägga sig i för mycket, och låta barnen 

själva få uttrycka sig genom bildskapandet.  

 
Vi söker inte efter ett färdigt resultat utan vi fokuserar mycket på processen. Det vi gör är 

att vi ger barnen ramar att arbeta inom, men där i får de fria händer med det material som 

de vill fokusera på.  

 

Att upptäcka sin närmiljö 

På de traditionella förskolorna vill majoriteten av pedagogerna på småbarnsavdelningar inte 

att material ska stå framme för att risken är stor att barnen river ut det och allt hamnar på 

golvet, då blir det smutsigt och stökigt. Pedagogerna försöker däremot ha materialet 

lättillgängligt för att de kan ta fram det när barnen frågar om det. Här är två exempel på hur 

pedagogerna tänker: 
 

Hade man haft det framme hade det kanske blivit på ett annat sätt för barnen hade 

kanske vårdat det bättre. Och då hade det kanske blivit att barnen tänker att ”nu ska jag 

måla lite för nu står vattenfärgerna framme”. Nu kan vi inte ha det så… 

 

Har vi materialet långt ner är det plötsligt målat överallt och det hamnar på golvet. Som 

t ex deglådan, man får ju prova sig fram också, om den står lite längre ner i hyllan så tar 

småbarnen den och så hamnar det på golvet. Men vi är rätt bra och försöker se vad 

barnet vill, om någon står och tittar på något eller så, så att vi frågar. Då får barnen ändå 

göra det de vill. Det är lite för många barn för att kunna ha koll. 
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Pedagogerna som arbetar inom de Reggio Emiliainspirerade förskolorna anser att det material 

som inte syns för barnen inte heller kan inspirera dem. All material som läggs in på 

avdelningen görs tillgängligt för barnen. De placerar materialet synligt och tillgängligt för att 

de vill förmedla till barnen att de genom det fria arbetssättet får testa och utforska material 

och sin närmiljö. Barnen skall få experimentera och undersöka saker. Även om det skulle 

innebära att saker och ting kan bli fördärvade under experimentets gång. Pedagogerna menar 

att detta är ett sätt för barnen att lära känna material och hur ömtåligt olika material kan vara. 

Drar de lärdom av hur hanterandet av materialet kan ske, finns det möjlighet för barnet att lära 

sig hur de kan vara mer varsam för att inte fördärva saker i deras närmiljö. 

 
Det viktiga är att de får lära sig, och det gör ju barnen bäst genom att själv får göra sina 

misstag. I Reggio Emilia tänker vi att man får göra misstag och man får göra fel, och att 

man inte gör så stor grej av det för att inte hämma barnen till att våga skapa, våga göra 

nya saker och våga lära sig. 

 

Vad samtliga förskolor har gemensamt är dock att se till vilka barn de har i gruppen, och var 

de ligger i utvecklingen just nu. De menar att detta är av vikt för att tillhandahålla dem med 

material de klarar av att hantera för att utforska just materialet och närmiljön.  

 
De får gärna känna och titta, men vi gör det tydligt för dem att de måste plocka undan 

det som de tar fram. Tids nog lär sig barnen att ta fram det som dem vill använda istället 

för att bara slänga ut allting. […] Det som de inte har tillgång till är sådant vi anser kan 

vara farligt, vi har till exempel saxar i en glasburk, de kan se saxarna och kan då oftast 

visa för oss pedagoger att de vill klippa. 

 

Integration genom tematiskt arbetssätt 
Barnen behöver uppleva meningsfullhet för att lära, och alla pedagoger förespråkar det 

tematiska arbetssättet. Där de får tillgång till integration med flera ämnen.  

 

Meningsfullt arbete 
Studien visar att ett tematiskt arbetssätt ses som viktigt, då pedagogerna kan uppmuntra 

barnen att undersöka omvärlden ur olika perspektiv och med olika material. Samtliga 

förskolor arbetar med temaarbete. Detta gör de genom exempelvis sagoberättande, där barnen 

får skapa sin upplevelse av sagan genom att måla, dramatisera, sjunga och andra estetiska 

former. Pedagogerna menar att de i temat försöker få med alla bitar, och i den traditionella 

förskolan verkar de mest använda bildskapandet här.   
 

Nu har vi ju haft tema Sagan om den lilla, lilla gumman, då har vi haft både flanobilder 

och bok. Bilder på olika sätt. Vi har också ritat om den och dramatiserat om den. Det 

pratar de fortfarande om. Man attackerar samma saga från olika håll, använder olika 

sinnen. 

 

Genom temat blir därmed bildskapandet integrerat med andra ämnen, såsom matematik, 

naturkunskap och språk. Det är viktigt att fånga upp barnen, och vara lyhörd för deras idéer 

och tankar. Om de relaterar till något annat utanför planeringens ramar är det av vikt att lyfta 

det och ofta blir det då integrering på ett meningsfullt sätt för barnen. 

 
Barnen får ofta välja om de vill måla, rita, eller göra andra saker för att kunna berätta 

om något. Vi vill inte begränsa barnen utan de får använda andra material för att skapa 

historier. Svårare ämnen, som till exempel matematik, som vi har märkt många har svårt 

för, då tar vi in ett ämne som barnen känner till och ger de möjlighet att lösa problem 

med bilden och andra material som är tilltalande för barnen. Allt lärande går hand i 
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hand. 

 

 

 

Pedagogerna nämner framförallt matematik som ett ämne som oftast integreras med 

bildskapandet, eftersom matematik finns överallt runt omkring oss. De ser det också som bra 

att synliggöra då pedagogerna upplevt det som ett ämne som många barn har svårt för.  

 
Det ämne som integreras mycket är matematik, det dyker upp överallt. Vi målade på textil 

i våras, där vi tog ut ett stort vitt lakan som barnen la på gården, som de sedan målade 

med hjälp av roller. Det kom då mönster från stenplattorna under och formade mönster. 

När det hade torkat hängde vi upp lakanet inne på avdelningen och barnen kunde räkna 

och mäta plattorna. Det var någon som kom på att de kunde jämföra om de var lika stora 

som plattorna ute på gården. 

 

Det initiativrika barnet och betydelsen av materialtillgång 
Många av de initiativen barnen tar inom bildskapandet sker i den fria leken. För att barnen ska 

kunna skapa och tillägna sig lärande behöver de tillgång till material, egen tid och 

uppmuntran. I det här temat har vi valt att lägga fokus på de tre delar vi ansåg som mest 

relevanta för vårt syfte. 

 

Tillgänglighet och fri lek 

Samtliga pedagoger anser att det vanligast initiativet till eget skapande är genom att rita, dels 

för att det är ett naturligt sätt för barnen att skapa men också för att pennor, kritor och papper 

är det som finns tillgängligt på alla förskolorna. Många av de initiativen barnen tar inom 

bildskapandet sker i den fria leken. Barn skapar oftast med sådant material som ligger framme 

och som är lättgängligt för dem. Barnen skapar genom att bygga med olika material och 

använder sig även av skräpmaterial som finns tillgängligt på förskolorna. När pedagogerna 

synliggör skräpmaterial som något barnen kan skapa med kommer barnen med största 

sannolikhet också att utforska och använda materialet. 

 
Gör vi vuxna materialet tillgängligt, så använder barnen det. Har vi det långt upp på 

hyllan, så blir de inte inspirerade. 

 

Barnen inspireras av material som ligger framme, både gammalt och nytt material. Många 

pedagoger ser detta som ett problem, då barnen endast river ut allt material och ändå inte 

skapar med det. Dock är det en pedagog inom den Reggio Emiliainspirerade förskolan som 

upplever att barnen kan fokusera på ett fåtal material åt gången. Hon tror att detta är möjligt 

förmodligen på grund av att barnen inte känner sig stressade till att använda allt material på en 

gång eftersom det alltid finns tillgängligt. Barnen vet att de får tillgång till materialen även en 

annan dag och att pedagogerna inte tar undan det. Mycket av materialet som används är 

”skräpmaterial” som förskolan får från bland annat barnens föräldrar och företag. Även 

förskolan själva återanvänder och sparar mjölkartonger, äggkartonger, toalettrullar. 

Pedagogerna menar att alla har tillgång till dessa material, och att det gäller att se hur det går 

att använda sig av det. Majoriteten av pedagogerna anser att inspirerande material kan vara 

allt ifrån fina färger, glitter, fjädrar, till natur- och skräpmaterial, dock är få av dem som 

utnyttjar det. 

 

I den Reggio Emiliainspirerade förskolan händer det att pedagoger dukar fram skapande med 

olika material på ett bord och lockar barnen till att titta, känna och utforska.  
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Att man lockar de mer påtagligt och bestämmer att ”nu ställer vi detta på bordet och ser 

vad som händer”. Är det någon som lockas av det? 

 

Hanterbart material 

Som vi tidigare har nämnt visar studien att barnen får tillgång till färgpennor, kritor och 

papper på samtliga avdelningar. Varför det ser ut såhär menar många utav pedagogerna är för 

att barnen oftast inte kan hantera till exempel målarfärg eller flaskfärger själva och därför 

ställs dessa material undan. Dock får barnen tillgång till materialet när dem frågar om lov, och 

en vuxen finns till hands för att hjälpa till. Barnen har alltså tillgång till det material som 

pedagogerna anser som hanterbart för barnen. Detta innebär att det ser olika ut beroende på 

vad pedagogerna har för barnsyn. En pedagog menar att anledning till att barnen alltid har 

tillgång till färgpennor, kritor och papper är för att barnen oftast är bekanta med det materialet 

hemifrån och vet hur de ska använda det. Det material som inte finns framme får barnen i de 

flesta fall tillgång till om de frågar efter det, men det kan inte stå framme pga. av skaderisk; 

exempelvis saxar som kan orsaka skada om de hanteras fel.  

 
De har tillgång till kritor, färgpennor, papper. De är så små att risken är stor att de skadar 

sig om vi har framme saxar och liknande. Vi tar fram material till de stora när de små 

sover. 

 

Vissa förskolor försöker synliggöra det materialet som inte alltid kan ligga framme, t ex 

förvaras saxar i en glasburk för att barnen kan se dem och vilja använda dem, men att de får 

be en vuxen om stöttning vid användandet. 
 

Ju äldre barnen blir, så tar vi ner materialet och ställer det på ett hyllplan som är nåbart för 

barnen. Det kommer att komma ner en våning så småningom, så fort vi har fått våra 

ettåringar och landat lite i den här miljön på förskolan. Men kommer det barn och visar på 

att de vill använda materialet, så får de det och då är en vuxen med och hjälper dem. 

 

Majoriteten av pedagogerna anser att andra hanterbara skapande material för barnen, som 

tidigare har nämnts, är byggleksaker. Pedagogerna menar att det är material som barnen kan 

hantera och därför finns det alltid tillgängligt. Barnen skapar och bygger kojor, tåg och båtar 

av stolar i den fria leken, detta varierar från förskola till förskola. Det beror både på 

avdelningens ”regler” och hur barngruppen ser ut. Även under utevistelsen finns det material 

som alltid är tillgängligt; som spadar, formar och hinkar som barnen kan bygga och gräva i 

sandlådan med. När de är i naturen har barnen tillgång till skapandematerial som löv, pinnar, 

mossa, kottar och kvistar.  

 

Olika sorters material 
Många pedagoger känner sig begränsade i materialfrågan då det är en ekonomisk fråga. 

Förutom att pedagogerna anser att barnen inte kan hantera material som målarfärger, menar de 

även att det är dyra material. Barnen ”slösar” upp allt material om de alltid finns tillgängligt 

och det blir för dyrt att köpa in nytt så fort det tar slut. Dock nämner många naturens 

tillgångar och skräpmaterial som är återvinningsbara. Framför allt nämns stenar, kottar och 

löv från naturen. Mjölk- och äggkartonger och toarullar är en billig resurs. Pedagogerna 

redogör för att de skulle kunna utnyttja natur- och skräpmaterialet mer än de gör i nuläget.  

 
Naturens material kan man göra mycket med. Det är inte så tillrättalagt, de får själva 

fundera ut hur de kan använda det. 
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Om pedagogen själv fick bestämma 

Nyfikenheten från vår sida är stor vad gäller pedagogens tankar kring verksamheten. Skulle 

de vilja förändra något? Hur skulle deras drömverksamhet se ut? Vi har valt att presentera det 

här temat i två delar: 

 

Miljöförändring  
Alla pedagoger är överens om att de vill ha en förändring i miljön. De flesta pedagogerna ser 

inte materialet som avgörande för barnens skapande utan vill hellre ha en inspirerande miljö. 

Eftertraktat är att miljön ska vara spännande, inbjudande och inspirerande. Det önskas även 

pyssel- och målarrum med fina saker på väggarna som kan inspirera barnen till skapande. 

Majoriteten önskar ateljéer till förskolan medan andra önskar större och speciella utrymmen 

där barnen kan kladda fritt med slitstarka verkstäder och rikt material. Pedagogerna vill ha 

utrymme som är avsedda för skapande, för att barnen ska få kladda utan att behöva tänka på 

färg på väggarna och hur mycket det behövs torkas och rengöras efteråt. Det nämns även att 

en vilja att sätta upp bilder i barnens höjd och även bilder med text i hyllorna, för att barnen 

ska kunna se vart materialen skall stå. En pedagog inom den Reggio Emiliainspirerande 

förskolan anser att det är viktigt med ljuset för att skapa och för att hitta inspiration, därmed 

önskade hon fönster som var placerade i barnens höjd. På detta vis kan barnen titta ut och 

inspireras av utemiljön, färgerna, formerna och ljuset. Dock gäller det att se möjligheterna och 

ta vara på de utrymmen som redan finns.  

 
Vi gör ju så gott vi kan med det utrymmet vi har, genom att sätta lite grejer på fönster och 

ju mer man jobbar med det här aktivt med barnen, ju bättre blir man på det själv och ju 

mer sätts vår egen fantasi igång att komma på nya saker. 

 

Flera pedagoger nämner tillgängligt material som något att arbeta för, men det verkar inte som 

om de anser att förändringen ligger i deras händer. 

 
Givetvis skulle jag vilja ha material framme och tillgängligt. Stafflier framme, för börjar 

man rita och skapa ger det ju mer och mer för man får mer idéer. Lokalerna gör det dock 

inte möjligt. 

 
Då skulle jag vilja ha ett riktigt fint pyssel- och målarrum som är inbjudande. Det ska vara 

fina saker på väggarna som inspirerar; teckningar, siffror, bokstäver och fina tavelramar 

kanske. Materialet ska stå fint på hyllorna och bild och text till allt. Barnen ska kunna gå 

och ta. Papperskorgar så att de kan slänga sitt skräp. Alla förutsättningar för att det ska 

fungera att skapa fritt. Trä vill jag ha också. Träspill. De ska få använda sin fantasi, inte så 

mycket givna saker då jag inte är så mycket för mallar. Ett underbart rum där man vill 

vara hela tiden och skapa. 

 

Mindre barngrupper 
Att ha mindre barngrupper underlättar barnets skapande då pedagogerna kan uppmuntra och 

stötta mer, men även utnyttja tiden på ett bättre sätt. Det gynnar barnens skapande om de får 

arbeta i lugn och ro i ett mer avskilt rum. En utav pedagogerna anser att det är krävande och 

vill helst inte plocka fram material till bildskapande aktiviteter när det är stressigt, då det är 

många barn. 
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Diskussion 
I diskussionen följer våra fem teman som vi kom fram till resultatet. Utifrån detta diskuteras 

den litteratur och de teoretiker som tidigare har behandlats. Diskussionen följs av egna 

slutsatser, didaktiska konsekvenser, metoddiskussion och fortsatt forskning.  

 

Pedagogernas syn på bildskapande 
I vår undersökning har vi nått förståelsen att pedagoger ser bildskapande som ett brett ämne 

med mycket att erbjuda inom alla estetiska uttrycksformer. Pedagogerna ser bildskapandet 

som ett uttryckssätt med många olika perspektiv, en väg till kommunikation. Genom 

bildskapandet kan barnen förmedla känslor och erfarenheter, och de pedagoger som arbetade 

med Reggio Emilia menade att barnen samtidigt utvecklade självkänslan och den egna 

identiteten. Barnens utveckling stimuleras på flera områden genom att arbeta med just 

bildskapande, bland annat deras fantasi, kreativitet och deras relation till omgivningen. 

Studien visar dock att det är långt ifrån alla som utnyttjar bildskapandet som det verktyg de 

anser att det är.  

 

Det märks skillnad på bildskapandet och förhållningssättet mellan Reggio Emiliainspirerade 

förskolor och traditionella förskolor. De som arbetar med Reggio Emilia utmanar barnen att 

idka alla sina språk, medan pedagogerna på de traditionella förskolorna istället vill stimulera 

fantasin – här finns det en viss skillnad. I Reggio Emilia får barnen lära sig att genom fantasin 

använda språket, de tar det ett steg längre. Åberg (2006) lägger vikt vid att barn skall få 

möjlighet till att lära sig att tänka utanför ramarna. Read (1953) anser att om barnen lär sig att 

se världen med alla sina sinnen leder det till människor med ett mer öppet förhållningssätt 

gentemot samhället och medmänniskorna. Genom att få uppleva världen på olika sätt lär 

barnen sig att se ur olika perspektiv. Detta lägger också Wallin (1981) vikt vid i sitt arbete 

med Reggio Emilia. Arbetar människan med alla sinnen utvecklas människan som helhet då 

alla sinnen är länkade till varandra, precis som barnens hundra språk som Malaguzzi lyfter (se 

bakgrund). Det är viktigt att de traditionella förskolorna förespråkar att barnen skall stimulera 

fantasin, dock tror vi att de går miste om ytterligare möjligheter att använda fantasin till 

vidare utveckling och lärande. För att utnyttja bildskapandet till fullo behöver barnen få 

använda alla sinnen, vilket vi alltså styrker med teoretikerna ovan. Vi anser, precis som 

pedagogerna vi intervjuat, att bildskapande är ett brett ämne och att det ett uttryckssätt. För att 

barnen ska uppleva det som ett bra, kommunikativt uttryckssätt måste de dock få arbeta med 

det och få uppleva möjligheterna som finns. De traditionella förskolorna har dock inte samma 

utbildning inom ämnet som Reggio Emiliapedagogerna har, vilket är relevant. Givetvis är det 

lättare att genomföra något och få nya idéer när man har mer kunskap. En kunskap om Reggio 

Emilia, som många gånger ändrar en pedagogs grundsyn.  

 

Det finns en grundtanke i de bildskapande aktiviteterna, men de är olika djupa beroende på 

om det är på en traditionell förskola eller en Reggio Emiliainspirerad förskola. Den största 

skillnaden som studien visar på är hur olika pedagoger tolkar begreppet bildskapande, och hur 

viktigt de tycker att detta arbete är. De pedagoger som är verksamma på de Reggio 

Emiliainspirerade förskolorna ser bildskapande som ett brett och givande ämne som bör 

utnyttjas. Pedagogerna på de traditionella förskolorna ser bildskapandet som något roligt 

barnen får syssla med och det är något som pedagogerna vill arbeta mer med i förskolan, men 

de finner det svårt att förklara djupare vad det i så fall skulle innebära. Då förskolan har 

många ämnen som skall stimuleras, blir det ofta bildskapandet som prioriteras bort.  
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Vid planerade bildskapandeaktiviteter är de Reggio Emiliainspirerade förskolornas pedagoger 

mer medvetna om deras syfte och de använder bildskapande kontinuerligt. De har mer fokus 

på processen och arbetar med en friare ram, samtidigt som pedagogerna finns där för att 

utmana barnen. De pedagoger på de traditionella förskolorna har en mer bestämd ram, och 

använder sig av ett mer specifikt område som barnen kan arbeta inom. De finns även där för 

att stödja barnen. Samtliga pedagoger förespråkar att det är viktigt för barnen att få prova 

olika material genom bildskapandet, och att de får möjlighet att göra det efter egen förmåga. 

Syftet med att få prova olika material skiljer dock från förskola till förskola. Reggio 

Emiliaförskolorna vill att barnen skall få prova olika sorters material för att de skall tillägna 

sig kunskap som de har användning för även inom andra områden, medan de andra 

förskolorna vill att barnen skall få prova material för att se vad och hur de kan skapa med just 

det här materialet.  

 

Evenshaug & Hallen (2001) håller som åsikt att bildskapande verksamhet har en viktig roll i 

barns liv och utveckling. Detta för att bildskapande är nära relaterat till fantasin som är ett 

karaktäristiskt psykologiskt drag under barndomen. De estetiska upplevelserna som upplevs 

genom skapandet gör att människan glömmer sig själv och går upp i något som berikar och 

vidgar ens värld. Lööf Eriksson (1987) menar att skapandet utvecklar barnets personlighet och 

identitet och är ett språk som vi kan använda oss av likväl som att tala, läsa och skriva. 

Genom bildskapandet berättar barn om sig själva och sina erfarenheter. Wallin (1981) menar 

att Malaguzzi ansåg att ateljén skulle fungera som en centralpunkt för alla dessa 

uttrycksmedel eftersom han ansåg att vårt samhälle i väldigt hög grad bygger på synen och det 

visuella. Ögat är för människan det viktigaste organet för vår framåtskridande utveckling. 

Lowenfeld (1957) pekar på att barnen skall få möjlighet att upptäcka och utforska olika 

material, då det utvecklar förmågan att tänka produktivt och självständigt. Även Åberg (2006) 

förespråkar en fri och utmanande ram. Brulin och Emriksson (2005) menar att barnen kan ta 

med sig erfarenheten från bildskapandet till ett annat lärande tillfälle, men vi frågar oss om 

pedagogerna utnyttjar tillfället till att barnen exempelvis kan lära sig att se ur olika perspektiv 

och synvinklar. Som vi nämnt tidigare har de pedagoger som arbetar Reggio Emiliainspirerat 

en annan bakgrund inom bildskapandet - de har mer kunskap - är det inte konstigt att de 

arbetar mer med bildskapandet och har en annan grundsyn. Pedagogerna har helt enkelt olika 

förförståelse för ämnet, och arbetar därför olika mycket med det. Det är heller inte konstigt att 

deras syften med bildskapandet inte är de samma.  

 

Pedagogerna arbetar med ett tematiskt arbetssätt, vilket vi ser som en oerhört viktig del i 

bildskapandet. Även om en del pedagogerna inte har specifika teorier att styrka sina ord med,  

har de mål som exempelvis att utveckla barnens självkänsla och identitet genom användande 

av material och liknande, vilket vi tycker är väldigt positivt. De har då som fokus att barnen 

ska nå en utveckling och ett lärande som individer vilket enligt oss måste ses som förskolans 

största mål. De pedagoger som också låter barnen möta och utforska nytt material utan några 

förväntningar låter barnen arbeta på sina egna villkor.  

 

Vidare pekar pedagogerna på att bildskapandet utvecklar både barnets självkänsla och 

identitet. De som arbetar inom Reggio Emiliainspirerad verksamhet ser bild och skapande 

som barns mångsidiga språk och uttrycksmedel. Pedagogerna menar att det är ett slags 

hjälpmedel för barnen att uttrycka tankar och känslor på annat sätt än med uttalade ord, vilket 

Read bekräftar med sin teori. Både Lowenfeld (1972) och Read (1953) anser att bildskapande 

är en spegel för det inre. Vi menar att självkänslan är en del av det inre, och påverkar också 

barnets identitet. 

 



 

28 

 

Det fria skapandet 

Samtliga pedagoger anser att de vill och ger barnen fritt utrymme till bildskapandet, dock har 

pedagogerna skilda uppfattningar för vad som är fritt skapande. Majoriteten i den traditionella 

förskolan arbetar på ett relativt styrt sätt, men lämnar fritt utrymme till barnen när de skall 

välja mellan de olika material som pedagogerna har lagt fram. Oftast finns det ett önskemål 

om att barnen skall följa en specifik mall och uppnå det slutresultat som mallen efterfrågar. 

Detta kan göra att en del pedagoger känner sig pressade av tidsbrist och leder vidare till att de 

stressar sig själva samt barnen genom att bestämma hur processen skall fortlöpa. Med en 

vuxens erfarenhet och hjälp anser pedagogerna att det blir det lättare för barnen att skapa rätt 

utifrån mallen. En avgörande faktor som hindrar det fria skapandet, som ofta återkommer, är 

att pedagogerna vill att barnen skall skapa någonting som de kan visa upp. Samtliga 

pedagoger inom Reggio Emiliaverksamheten fokuserar på skapandeprocessen och menar att 

de inte söker en färdig produkt. I och med denna inställning behöver de inte tänka på 

tidspressen och att barnen måste bli färdiga med sina resultat. Barnen får använda sig av 

skapandeformerna som ett uttrycksmedel och den tid de får är värdefull. Pedagogerna här 

anser att det är viktigare att barnen får kunna koncentrera sig på skapandeprocessen genom 

sinnliga upplevelser än att fokusera på ett resultat som visar ett konkret föremål.  

 

Pedagogerna inom den traditionella förskolan är inte eniga om vart den mest väsentliga delen 

i skapandet skall ligga – i processen eller i produkten? Bendroth Karlsson (1998) menar att 

pedagoger måste våga testa och misslyckas, ännu viktigare, att våga låta barnen få testa och 

misslyckas. Sedan skall pedagoger uppmuntra och återge barnen mod att försöka igen. 

Processen i barnens bildskapande är viktig då det är en tid för barnet att utveckla sitt inre tal, 

tänkande och identitet (Lööf Eriksson, 1987). Även Vygotskij (1930, 1995) menar att det 

viktigaste är att barnen arbetar med skapande och använder fantasin och dess förverkligande. 

Fokus ligger alltså inte på att skapa en produkt. Vygotskij menar vidare att i barnens skapande 

bör allt vara gjort av barnens egna händer och tankekraft. Den största skillnaden vi märker 

mellan de olika pedagogernas arbetssätt är att de utmanar barnen på olika sätt då de lägger 

olika vikt vid det fria skapandet. Vi upplever att skillnaden mellan att utmana eller bestämma 

är väldigt hårfin. Vi menar inte att pedagogerna skall låta barnen göra ”vad de vill”, men de 

kan ge dem ett öppet fält som de själva får utforska med hjälp av utmanande frågor. Ett 

exempel är att ge barnen en abstrakt uppgift som att gestalta en lukt eller känsla – utifrån sin 

egen fantasi och kreativitet. 

 

Många utav pedagogerna menar att de ger barnen rum för fritt skapande, inom de ramar som 

pedagogerna bestämt. Pedagogerna menar att barnen behöver ramar att arbeta inom, men det 

är ramarna och hur barnen utmanas i sitt skapande som styr. Barnen måste även få tillåtelse att 

gå utanför ramarna om det behovet finns. De pedagoger som inte söker ett färdigt resultat i 

barnens skapande kan ha lättare för att uppmuntra och stötta barnen då de inte har kravet att 

barnet skall skapa något ”fint”. Pedagogerna inom den traditionella förskolan planerar 

aktiviteter som i de flesta fall innebär att barnen skall uppnå ett resultat. Många av dem menar 

att de introducerar ett objekt som barnen sedan skall efterlikna utifrån sin egen förmåga. De 

menar även att det fria skapandet innebär att barnen får välja fritt av de material som ligger 

framme. Kanske ser pedagogerna även att skapandet är fritt när barnen gör sina alster själva 

och inte behöver någon hjälp från den vuxne.  

 

I den Reggio Emiliainspirerade förskolan kan pedagogerna utmana barnen till fritt skapande 

genom att inte visa dem en färdig mall som barnen kan imitera. De vill lämna pappret blankt 

för barnen att själva färga det med sina tankar, känslor och kreativitet. Pedagogerna finns 

dock alltid till hands för att observera och vid behov stötta. Ibland händer det att barn inte vill, 

vågar eller vet hur de ska skapa eller använda sig av nya material, då finns pedagogerna där 
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för att locka på olika sätt. Detta kan de göra genom att berätta om materialet, röra och känna 

på det, samtala med barnet om det, fråga och stötta, men ger ändå barnet tid för att bekanta sig 

med det främmande materialet. Nästa gång kanske barnet blir nyfiken och provar att utforska 

det på egen hand. Pedagogen får avvakta och se vad som behövs göra. Pedagogerna anser 

även att vuxna ska vara försiktiga med att lägga sig i barnets skapande för mycket, men att de 

kan hjälpa de barn som behöver stöttning för att komma igång. Detta blir mer som ett störande 

moment i skapande aktiviteten vilket Read (1953) menar skapar rädsla som hämmar barnens 

utveckling. Även Lowenfeld (1957) anser att vuxna inte skall störa barnen i deras 

skapandeprocess, för att vi då tar ifrån dem deras upptäckarglädje. Istället känner barnen att 

de inte kan tillfredställa oss vuxna, det är därför pedagoger många gånger lägger sig i barnens 

arbete.  

 

Pedagogerna på Reggio Emiliaförskolorna vill förmedla till barnen att de genom att prova 

olika material också kan lära känna och utforska sin närmiljö. Om barnen genom detta skulle 

stöka ner eller råka förstöra något, ser pedagogerna även detta som ett lärande tillfälle då 

barnen har med den erfarenheten till nästa gång. Barnen lär sig helt enkelt av sina egna 

misstag. Det är dock skillnad från de traditionella förskolorna, där pedagogerna anser att 

syftet med skapandet försvinner då barnen inte använder materialen så som det är ämnat. 

Istället föredrar de att försöka se vad barnen vill göra, och plockar fram det åt dem då. De 

menar att barnen lika gärna kan fråga efter materialet när de vill använda det, och då kan 

pedagogerna ta fram det.  

 

En pedagog på Reggio Emiliaförskolan anser att material som inte ligger framme inte heller 

kan inspirera barnen till att skapa. Hon menar att materialet måste synas för att vara 

inspirerande. På en annan avdelning är all material som tas in på avdelningen tillgängligt för 

barnen. Gemensamt för förskolorna är dock hur de tänker kring materialet på 

småbarnsavdelningarna, där samtliga pedagoger är överens om att de små barnen inte kan 

hantera allt material, som egentligen hade kunnat finnas tillgängligt, och därför har de valt att 

inte ha det framme. En del förskolor har mer tillgängligt material än andra och detta beror på 

hur pedagogerna ser på materialet och hur de bedömer att materialet är hanterbart för just 

deras barngrupp. Detta påverkar givetvis barnens möjlighet till att utforska sin närmiljö. 

Pedagogerna anser dock att det är viktigt att ha material till förfogande som barnen kan skapa 

med och använda sig av sina olika sinnen för att utforska sin närmiljö. Lowenfeld (1972) 

menar att barnen behöver en stimulerande miljö genom bra och varierande material för att 

göra framsteg i sin utveckling. Detta främjar det fria skapandet vilket Lowenfeld framhållet 

som oerhört viktigt för utvecklingsprocessen hos barn. Read (1953) menar istället att det är 

pedagogen och dennes undervisningsmetod som är av vikt, och att vi bör uppmuntra barnen 

att skapa för att behålla deras spontana bilduttryck och för att utveckla dem som individer. 

Gör vi detta om vi ställer upp materialet i skåpen och gör barnen beroende av pedagogens 

hjälp?  

 

Wallin (1996) anser att pedagogen genom miljön kan stimulera, inspirera och utmana barnen i 

deras tankar till att vilja erövra nya kunskaper. Vi ser det som oerhört positivt att de äldre 

barnen på de Reggio Emiliainspirerade förskolorna får möjlighet att utforska sin närmiljö 

genom tillgången av material. Vi menar att dessa barn också lär sig kunskap kring omvärlden 

och ser det som naturligt att utforska den miljö och de utmaningar de i framtiden också 

kommer ställas inför. De pedagoger som är verksamma på småbarnsavdelningarna på 

samtliga förskolor ser inte till det kompetenta barnet, åtminstone inte till den grad som vi 

anser att de skulle kunna göra. Om materialet inte är synliggjort skapar barnen förmodligen 

inte lika mycket med det som de gjort om det alltid varit tillgängligt. Dels för att de lättare ser 

det och därmed blir inspirerade, men kanske också för att det i sig är ett moment att hitta en 
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pedagog och be om hjälp för att få tillgång till material. Detta sprider också en värdering till 

barnen – att de inte klarar av det själva. Detta är inte vad vi strävar efter att lära barnen. 

 

Studien visar att det vanligaste i det fria skapandet för det mesta består av penna och papper. 

Det tillgängliga materialet på samtliga avdelningar är oftast begränsat till färgpennor och vita 

papper för att pedagogerna menar att det är hanterbart för barnen själva. Det finns givetvis 

undantag hos förskolor som låter barnen ha större materialtillgång. Det fria skapandet inom 

Reggio Emilia tillåter barnen att prova på materialen utifrån barnens egna erfarenheter och 

föreställningsvärld, då pedagogerna försöker att lägga sig i så lite som möjligt och låta barnen 

själva upptäcka utan att bli avbrutna eller störda. Hansson (1994) menar att det även är en 

förutsättning för barnen att de skall få ha en lugn och trygg miljö till koncentration för att de 

ska komma djupare in i sin skapandeprocess. Skillnaden på förskolorna relaterar vi till deras 

olika pedagogiska filosofier. Det är tydligt att pedagogerna på de Reggio Emiliainspirerade 

förskolorna har ett mer medvetet förhållningssätt till bildskapande och skall vi dra det ännu 

längre upplever vi att de även har en annan barnsyn. De tar begreppet det kompetenta barnet 

lite längre. Vi håller med den pedagog som sa att material som inte ligger framme eller syns, 

kan inte heller inspirera barnen till att skapa. Samtliga pedagoger pekar på att det är viktigt för 

barnen att få möjlighet till att lära känna och utforska material, men vi frågar oss vad syftet 

bakom egentligen är. Dels för att de ställs inför en ny situation och dels för att de skall lära 

känna sin omvärld. Genom materialen experimenterar och utforskar dem och får förståelse för 

den fysiska världen. 

 

Även Lowenfeld (1972) anser att pedagogens försök att hjälpa barnen under skapandet är 

onödigt då det hämmar mer än främjar utvecklingen. Pedagogen bör istället uppmuntra och 

stödja som en åskådare, inte som en andra konstnär av barnets verk. Detta genom att vara 

öppen för barnens egna idéer och värderingar utan att döma dem (Åberg, 2006). Detta kan vi 

likna med Reggio Emilias filosofi, där de bland annat menar att barnen själva måste få lösa 

sina problem för att nå en djupare förståelse (Brulin och Emriksson, 2005). Pedagogen skall 

ställa utmanande frågor och ge barnen redskap för att själva kunna lära och skapa (Åberg, 

2006), vilket kan relateras till Vygotskijs proximala utvecklingszon (Vygotskij, 1930, 1995). 

Vi tror också på att låta barnen få testa och vi förespråkar att de inte ska vara rädda för att 

misslyckas. Vi vuxna måste ha ett öppet förhållningssätt gentemot barnen och deras 

utveckling. Om vi tror på det kompetenta barnet måste vi också tro att de tar sig igenom 

motgångar. Vår uppfattning är att de pedagoger som ”petar” i barnens skapande gör det för att 

skydda barnen från att göra misstag. Vuxna är ofta måna om att ”rädda” barnen från deras 

eget misslyckande trots att vi egentligen vet att misstagen hjälper dem att utvecklas. Vuxnas 

rädsla för barnens misstag kan leda till att barnen i framtiden inte kommer att våga testa för att 

eventuellt misslyckas. Även ett misslyckande är en lärdom för nästa gång. 

 

Meningsfullt lärande genom tematiskt arbetssätt 

Som vi tidigare nämnt arbetar samtliga förskolor i vår undersökning med ett tematiskt 

arbetssätt. Framför allt de Reggio Emiliainspirerade förskolorna ser temat som en viktig del 

av det pedagogiska arbetet, men också de traditionella förskolorna då det nämns i Lpfö-98 att 

ett temainriktat arbetssätt kan hjälpa barnens lärande att bli mångsidigt och sammanhängande. 

Barn lär sig genom lek, utforskande och skapande och därför skall verksamheten utgå från 

barnens erfarenheter, intressen, motivation och kunskapstörst. Det är tydligt att pedagogerna 

använder bildskapande just i temat, framför allt de traditionella förskolorna eftersom deras 

fria skapande inte är lika stort som de Reggio Emiliainspirerade förskolorna. I temaarbetet får 

barnen skapa sina egna upplevelser av någonting, genom att experimentera med färger, 

dramatisering, sång och andra estetiska former. Pedagogerna arbetar med att få in många delar 
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i temaarbetet. Brulin och Emriksson (2005) framhäver det tematiska arbetssättet som positivt. 

Wallin (1996) påpekar att Malaguzzi menade att människan skall prioritera det praktiska före 

det teoretiska. Vi menar att det därför är positivt att temaarbetet finns inom förskolan då 

barnen får chans och möjlighet att själva tillägna sig kunskap om något specifikt – som från 

början bör utgå från dem - genom att få experimentera med olika material i sin omgivning. Vi 

anser att barnen genom detta får uppleva sitt lärande med alla sinnen och ur olika perspektiv. 

 

Studien visar att bildskapande - ofta genom temaarbete – blir integrerat med andra ämnen, 

såsom matematik, naturkunskap och språk. Pedagogerna nämner framför allt matematik i 

integration med bildskapandet. Dessutom anser pedagogerna att just matematik är ett ämne 

många har svårt för, men påpekar samtidigt att matematik finns överallt runtomkring oss, 

vilket också Ahlberg (1995) pekar på. Read (1953) menar att om vi lär barnen att skapa 

kommer vårt framtida samhälle känna en spontan önskan att ge uttryck åt skapande impulser, 

vilket vi håller med om. Om barnen lär sig att utforska omvärlden med hjälp av bildskapandet 

tror även vi på att barnen kommer nå en djupare förståelse och känna sig mer harmoniska. Vi 

ser en förklaring till varför det är just ämnet matematik som integreras med bildskapandet. 

Det ligger mycket fokus på matematik just nu, då det visat sig att ungdomar får allt sämre 

resultat inom matematiken. Detta kopplas till förskolan, vilket är bra då vi anser att det är där 

grunden för allt lärande läggs. Vi tror dock att det finns en press på förskolepedagoger att just 

nu arbeta intensivt med matematik, och de ser det därmed överallt. Detta är givetvis positivt, 

då det är ett faktum att människan använder matematik dagligen. Inte minst i skapandet där 

barnen ständigt behöver använda sig av exempelvis former och mätning. 

 

Pedagogerna pekar på att det är viktigt att fånga upp barnens idéer och tankar. De menar även 

att pedagogerna skall tillåta barnen att bryta den planerade ramen för att få barnen att känna 

sig delaktiga och för att arbetet skall bli meningsfullt. Det är också viktigt att låta barnen 

komma till tals och att vi lyssnar på vad de har att säga eftersom vi annars riskerar att stöpa 

alla barn i samma form (Read, 1953). Att vara lyhörd och flexibel i arbetet med barn och att 

se till deras intresse är något som även vi håller med om. Vi anser att det är lättare för barnen 

att tillägna sig kunskap om det är på deras villkor och något de faktiskt vill lära sig. 

 

Det initiativrika barnet och betydelsen av materialtillgång 

Pedagogerna i studien anser att den vanligaste formen av skapande hos förskolbarnen riktar 

sig till att rita och måla. Dels för att detta är en skapande form som ligger i barnens naturliga 

skaparform men också för att pedagogerna gör just detta material lättillgängligt för barnen 

redan från tidig ålder. Studien visar även att om pedagogerna gör materialet åtkomligt för att 

utforska och skapa med, kommer barnen att använda det. Placerar de däremot materialet i ett 

skåp, blir materialet avlägset och kan heller inte inspirera barnen till att skapa. Förutom de 

material ovan nämner flera pedagoger att barnen skapar genom bygglekar med leksaker som 

lego, kaplastavar och klossar. Detta är förmodligen för att det är material som alltid finns 

tillgängligt för barnen på förskolan, och blir då naturligt för barnen att använda och skapa 

med.  

 

Enligt Hansson (1994) är det naturligt att barn börjar rita och måla om barnen får tillgång till 

färgkritor och papper. Vygotskij (1930, 1995) lyfter att ritandet och målandet är den främsta 

formen av skapande och är en viktig del för barn i tidig ålder. Vi tror med hög sannolikhet att 

barn även skulle bruka och använda andra material, bara det görs tillgängligt för dem. Vi kan 

relatera till det som pedagogerna säger om att barnen endast river ut allt material och det inte 

blir en skapande situation, samtidigt som vi anser att det är ett sätt för barnen att utforska 

närmiljön. Låter vuxna inte barnen utforska och testa, lär de sig inte heller att hantera 
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materialet varsamt och vara rädd om sin omgivning. 

 

 

Förutom att använda sig av pennor och papper sker initiativtagandet till skapande oftast i den 

fria leken. Även i den fria leken beror barnens skapande på om vilka material som finns 

tillgängligt och detta styr vad barnen bestämmer sig för att göra. Nästan alla pedagoger 

nämner att barnen skapar genom bygglekar, eftersom detta är det material som oftast alltid 

ligger framme och är lättillgängligt för barnen. Då leksaker ses som hanterbart material för 

barnen. Några pedagoger nämner vid flera tillfällen andra material som skräp och olika saker 

från naturen som barnen får utforska och skapa med. Bendroth Karlsson (1996) menar att 

barnens lek är ett sätt för de att förhålla sig till material på ett forskande och experimenterande 

sätt. I den fria leken samarbetar uttrycksformerna med varandra och barnen upplever material 

och omvärlden med olika sinnen (Granberg, 2001). Även Vygotskij (1930, 1995) lägger stor 

vikt vid barnens lek och menar att det är som en bearbetning av en erfaren situation som leder 

till att barnen utvecklar kontroll i sitt eget beteende med hjälp av kreativitet. Vi upplever att 

barnen får utforska nytt, men även gammalt, material på egna villkor och utifrån sin egen 

förförståelse till olika material genom leken. 

 

Studien visar att det är pedagogerna som bedömer vilket material barnen kan klara av att 

hantera och vilket de inte kan hantera. Därför ser det också annorlunda ut på olika förskolor 

och avdelningar. Samtliga pedagoger menar att barnen kan hantera pennor, kritor och papper, 

och därför görs detta åtkomligt för barnen själva. Utöver dessa material nämner många 

pedagoger skapande genom klossar, lego och kaplastavar. Detta material anses också vara 

hanterbart för barnen, vilket resulterar i att barnen använder materialet eftersom det finns 

tillgängligt. Det är främst på småbarnsavdelningarna de inte har framme allt material. Istället 

försöker pedagogerna vara tillgängliga för barnen och hjälper dem att ta ner material när de 

vill ha det. Vad gäller att synliggöra materialet för barnen är olika för de Reggio 

Emiliainspirerade förskolorna och de traditionella förskolorna. Reggio Emiliapedagogerna 

försöker synliggöra det material de inte vågar ha framme på grund av skaderisk genom att 

exempelvis ha saxar i glasburkar, så att barnen ser materialet men måste fråga en pedagog om 

hjälp för att kunna använda det. De har dessutom som mål att ha detta material tillgängligt 

efterhand att barnen blir äldre och mer utvecklade vad gäller exempelvis motorik. På de 

traditionella förskolorna tar de istället fram materialet till de ”större” barnen på avdelningen 

när de mindre sover middag. Skräpmaterial är ett bra material att använda för de pedagoger 

som känner sig begränsade med pengar till nytt material. Självklart skall barnen lära sig att 

vara rädda om deras omgivning och närmiljö, men eftersom natur- och skräpmaterialet både 

är slitstarkt, billigt och i många fall lättillgängligt blir det inte lika stor fokus på att barnen kan 

fördärva eller slösa materialet, utan får friare händer att ”spendera” och skapa med det.  

 

Som vi tidigare nämnt menar Lowenfeld (1972) att barnet utvecklas i både bildskapandet och 

den kognitiva utvecklingen genom tillgång till varierande material och en stimulerande miljö. 

Han pekar på att materialet bidrar till utveckling inom många områden, inte minst 

utvecklingen som självständiga, produktiva individer. Barnen måste därför få möjlighet att 

upptäcka olika sorters material. Lowenfeld (1957) menar vidare att vuxna inte kan ha positiv 

påverkan på barnens konst, utan att vi mer ska fokusera på att inte störa barnens naturliga 

utveckling. Read (1953) anser att barn måste få forma material, men vår tolkning är att i det 

här fallet är det snarare pedagogens förhållningssätt som är det väsentliga. Read pekar på att 

pedagogen ska uppmuntra barnet till att skapa, och fungera jämte barnet som en mer 

avancerad elev. Uppmuntrar pedagogen till skapande genom att inte synliggöra material för 

barnen? Uppmuntras barnen till att skapa när de vuxna bara tar fram material när de minsta 

sover middag? Givetvis finns det en skaderisk att ha saxar på en småbarnsavdelning, men vi  
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ser det som en bra lösning att ha saxarna i en glasburk i barnens höjd så att barnen ser dem 

och vill använda dem. Vi menar att för att barnen ska skapa och utvecklas behöver de 

varierande material - inte bara på bestämda tider . Vi styrker våra åsikter genom Vygotskijs 

teori om den proximala utvecklingszonen – det barnet klarar med hjälp idag klarar det själv 

imorgon.  

 

Studien visar att pedagogerna upplever att de till viss del styrs av ekonomin. De kan helt 

enkelt inte ställa fram allt material för barnen att utforska, eftersom de anser att barnen 

kommer att slösa upp det. Majoriteten i studien menar att ekonomin är en av de faktorer som 

hindrar dem till att ha allt material framme. De syftar på material som kostar mycket och som 

bör hanteras varligt och sparsamt, vilket de inte anser att barnen kan göra på egen hand. Dock 

lyfter de att möjligheten att få tillgång till billigt material finns genom återvinning och natur. 

Det är dock väldigt få av pedagogerna som faktiskt använder sig av dessa tillgångar. Read 

(1953) anser att människan har en speciell kontakt till naturen, och menar att vi ska fokusera 

mer på den än på den kunskap och vetenskap samhället just nu är fokuserad på. Genom 

naturen lär vi känna oss själva, och även vår omgivning. Vi håller med Read om att naturen 

har mycket att erbjuda, och ett argument i den här frågan är att det är gratis. Vi tror dessutom 

att barnen genom att experimentera med naturmaterial också får ett annat förhållningssätt till 

natur och miljö. En annan möjlighet är att spara på skräp, som toarullar och mjölkpaket. Det 

är gratis, miljövänligt och föräldrarna kan också medverka. Vi anser dock att genom att 

synliggöra och tillgängliggöra materialet för barnen lär de sig också att se konsekvenserna av 

sitt handlande. Vid ”slösar” tar det slut.  

 

Om pedagogen själv fick bestämma 

Studien visar att pedagogerna är överens om att de vill ha en förändring i miljön. En del 

önskar ateljé till förskolan och andra önskar utrymme med både slitstarka verkstäder och 

större lokaler där barnen kan kladda fritt. Pedagogerna vill att miljön ska vara spännande, 

inbjudande och inspirerande. Det önskas även pyssel- och målarrum med fina saker på 

väggarna som kan inspirera barnen såsom; teckningar, siffror, bokstäver och tavelramar. Det 

nämns även att de skulle vilja sätta upp bilder i barnens höjd och även bilder med text i 

hyllorna, för att barnen ska kunna se vart materialen skall stå. Pedagoger från de Reggio 

Emiliainspirerade förskolorna nämner också att stora fönster är att föredra då barnen kan 

inspireras av utemiljön, färgerna, formerna och ljuset. Read (1953) menar att människan är 

samstämd med naturen, och det människan överför till sina konstverk utgår omedvetet från 

den kunskap av balans och proportion som människan tillgodogjort sig genom sin visuella 

skildring av naturen.  

 

Wallin (1996) menar att pedagogen i Reggio Emilia vill att miljön ska stimulera, inspirera och 

utmana barnen i deras tankar och fantasier samt uppmuntra dem till att vilja erövra nya 

kunskaper. Malaguzzis trodde på är de olika stationerna som fungerar som verkstäder. En av 

dem är ateljén som skall främja kreativ och skapande verksamhet, där miljön är extra viktig 

med t.ex. ljus som för många barn inspirerar till utforskning. Studien visar att pedagogerna 

som utgår från Reggio Emilia har kunskap att stödja sig på, att de har kunskap om hur deras 

verksamhet bör bedrivas. Ett exempel är att de är medvetna om ateljéns möjligheter, bland 

annat med ljuset. Studien visar dock att pedagogerna inte ser till alla möjligheter. Flera av de 

önskemål och fantasier pedagogerna har kring miljöförändringar på deras avdelningar är inte 

omöjliga. Exempelvis vad gäller utrymmen där barnen kan kladda och experimentera fritt. Vi 

menar att detta inte är beroende av miljöförändring, utan handlar snarare om pedagogens 

förhållningssätt. Om pedagogerna är beredda på en övergångsperiod där barnen ska lära sig 

hur de hanterar materialet, hur de städar efter sig och vilka konsekvenser ens handlande får, 
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finns den här möjligheten på alla förskolor vi besökt. Flera av Reggio Emiliaförskolorna 

arbetar dock på detta vis. 

 

Flera pedagoger på den traditionella förskolan nämner tillgängligt material som något att 

arbeta för. Flera pedagoger vill gärna ha stafflier framme, och ha ett rum som inspirerar till 

skapande. När de förklarar vad de menar med inspirerande vill de ha teckningar, siffror och 

bokstäver på väggarna. Bild och text till materialet där var sak har sin plats. Barnen ska kunna 

gå och ta själva. Det förekommer dock att pedagogerna ser detta som en omöjlighet. Åberg 

(2006) menar att barn inom Reggio Emilia ska få möjlighet att lära sig att tänka utanför 

ramarna. Reggio Emilias arbetssätt grundar sig på att stödja barnen, att ställa utmanande 

frågor och ge barnen redskap för att de själva sedan ska lära och skapa. Detta är en tanke som 

liknar Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen (1930, 1995). Vi anser att 

tillgängligt material ger barnen redskap att utforska sin omgivning och också sig själva. 

Pedagogernas idéer är användbara och skulle uppmuntra barnen till att skapa. Detta är något 

vi upplever som genomförbart, men undrar vad det är som hindrar pedagoger från att göra det. 

Det går att skapa goda förutsättningar för barn att skapa på alla förskolor. 

 

Studien visar att några av pedagogerna önskar att barngrupperna skulle varit mindre. Många 

gånger anser de att skapandet med barn sker bättre när de är färre och har möjlighet till 

arbetsro och koncentration. Pedagogerna känner även att det blir lättare att stötta och 

uppmuntra barnen när de har en bättre överblick över samtliga barn när de arbetar i mindre 

grupper. Det blir även mer tid åt varje barn och pedagogerna kan se till den enskilde 

individens behov, då studien visar att det finns pedagoger inom förskolan som ser det som 

krävande och stressigt att plocka fram material bildskapande aktiviteter när det är många barn. 

Lpfö-98 slår fast vid att förskolan ska vara en verksamhet som bland annat främjar kreativt 

lärande och utveckling såsom bildskapande. Inom Reggio Emiliafilosofin förespråkar 

Malaguzzi (Hansson, 1994) att pedagogerna skall förse barnen med tid och rum för att hjälpa 

barnen till en djupare skapandeprocess. Ett lugn och möjlighet till koncentration genom till 

exempel mindre barngrupper är då en förutsättning. Vi håller med pedagogerna om att mindre 

barngrupper skulle vara gynnsamt. Vi tror att det finns möjligheter i verksamheterna som 

pedagogerna inte utnyttjar eller inte vet hur de kan utnyttja. Det är lätt att se förbi det 

människan har och då åtrå det människan inte har. 

 

Egna slutsatser 

Som vi har nämnt tidigare är bildskapande ett enormt stort område som berör många delar av 

barnens utveckling, och därför är det viktigt att arbeta mer med det inom förskolan. Även det 

fria skapandet begrips på oerhört skilda sätt. Pedagogernas uppfattning är att de anser att 

barnen tillåts att ”skapa fritt”. Den största skillnaden vi fann genom vår studie är arbetssättet 

inom den traditionella förskolan och de pedagoger som arbetar utifrån den Reggio 

Emiliainspirerade filosofin.  

 

Det finns de pedagoger inom den traditionella förskolan som är medvetna om att de inte 

arbetar tillräckligt med bildskapande och som gärna hade velat arbeta med det mer, problemet 

ligger snarare i att de inte vet hur de ska gå tillväga. Pedagogerna inom den Reggio 

Emiliainspirerade förskolan arbetar med dessa tankar som genomsyrar hela verksamheten och 

kan luta sig på denna filosofi även i bildskapandet. Den traditionella förskolan som inte har en 

filosofi eller en specifik pedagogik som de går efter lutar sig enbart mot läroplanen för 

förskolan. Att läroplanen är öppen, och vissa gånger väldigt abstrakt, är en bra utgångspunkt 

då olika pedagoger kan använda sina teorier för att skapa en främjande pedagogik. Detta kan 

vara ett problem för de pedagoger som inte vet hur de ska gå till väga för få in bildskapandet i 
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verksamheten. Det är en oerhörd tillgång för pedagogerna att lära känna barnen och få en 

möjlighet i att se in i deras innersta – det vill säga om pedagogerna låter barnen visa sitt inre.  

 

Pedagogerna använder sig av de estetiska skapandeformerna olika mycket, men framförallt 

ligger den stora skillnaden på varför bildskapandet används och vilka mål pedagogerna vill att 

barnen skall uppnå. Pedagogerna som arbetar i den traditionella förskolan ser bild som något 

barnen ägnar sig åt när de vill fördriva tiden, ha roligt, sitta ned och pyssla en stund. Även här 

kan barnen känna press att bilden de tänker måla ska bli fin, för att få ett godkännande från de 

vuxna. Det ställs ständigt krav på barnen, på ungdomar och på oss vuxna eftersom vi lever i 

ett samhälle med både rättigheter och skyldigheter.   

 

Många pedagoger ser arbetet med bildskapandet som svårt då de tvivlar på sin egen förmåga 

att skapa eller åstadkomma märkvärdigt resultat. Vi ser inte ”skapandets talang” som något 

väsentligt vid arbete med det i lärande syfte. Tanken är att barnen ska få använda de estetiska 

uttrycksformerna som ett mångfaldigt verktyg som berör alla våra sinnen, de fysiska såsom de 

psykiska. De estetiska arbetssätten är verktyg som vi upplever vara lätta att använda för att 

fånga upp barns intressen och kunna göra lärandet roligt för barnen. Det bästa ett barn vet är 

förmodligen att få leka och ha roligt, antingen själv eller i samspelet med andra.  

 

Barn skapar dagligen och i princip allt de gör. Som vi tidigare har tagit upp är bildskapande 

mycket mer än att bara rita. Bildskapande innebär inte endast att rita, måla och färglägga. 

Bildskapande är allt som vi skapar visuellt, detta kan vi konstatera att många pedagoger inte 

är medvetna om. De pedagoger som hävdar att barnen inte skapar – för att de är små – vet och 

förstår förmodligen inte att barnen faktiskt skapar. 

 

Didaktiska konsekvenser 

I detta avsnitt tar vi upp exempel på hur pedagoger kan arbeta med bildskapande, relaterat till 

vår undersökning.  

 

Vi har förstått att fritt skapande är ett abstrakt begrepp som ofta missförstås, detta menar 

Åberg (2006) beror på vad pedagogen har för barnsyn och kunskapssyn. Detta påverkar 

förhållningssättet och användandet av det fria skapandet. Använd det lustfyllda lärandet 

eftersom det är mest meningsfullt. Genom skapandet kan barnen ha roligt samt uppleva en 

mening med det de gör och lär sig.  

 

Många gånger då vi har varit ute på verksamhetsförlagd utbildning, kommer barn fram med 

sina skapelser och vill visa upp dem för pedagogerna. Ofta fiskar de efter att få höra att deras 

skapelse är fint, och på såsätt få ett godkännande från den vuxne. Målet för aktiviteten 

sträcker sig oftast till att barnet ska åstadkomma någonting fint eller en konkret bild. En 

slutprodukt av någon form är eftertraktat. Under lärarutbildningen har vi fått höra, från olika 

håll, att vuxna inte bör berömma ett barns teckning med att endast säga att den är ”fin”. 

Istället kan det ställas en fråga om vad hon eller han har målat och eventuellt starta en 

diskussion med barnet där barnet kan berätta om sin skapelse. Det är även något pedagoger 

inom Reggio Emiliainspirerade förskolor förespråkar. För dem är den viktigaste och 

väsentliga i lärandet processen.  
 

Många av pedagogerna saknar kunskap om hur de kan arbeta med bild och vårt förslag är att 

vidareutbilda pedagoger inom bildskapande för att skapa en större förståelse för ämnet och 

vilka möjligheter det skapar för barnen. Vi tycker att det är viktigt att pedagogerna själva får 

testa på att skapa och uppleva vad det medför. Detta för att förstå vad det betyder och för att 
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kunna förmedla det vidare till barnen.  

 

Pedagoger bör vara öppna, lyhörda och flexibla inför barnens behov och intressen för att 

kunna uppmuntra och stötta dem i deras skapande. Precis som Vygotskij (1930, 1995) 

förespråkar bör skapandet anpassas för barnens perspektiv och inte den vuxnas.  

 

En av de viktigaste grundpelarna är att som pedagog tro på det kompetenta barnet. Åberg 

(2006) menar att det kompetenta barnet är att som pedagog synliggöra barnens styrkor och 

kunskaper. Det är pedagogens uppgift att förse barnen med verktyg och möjligheter. Hur 

pedagogen förhåller sig till bildskapandet återspeglar pedagogens barnsyn och även 

kunskapssyn. Pedagogen bör alltid tro på att barn är kompetenta och att de kan, dels med den 

kunskap barnen redan besitter och den nya kunskap som pedagoger erbjuder dem med i form 

av material, verktyg och möjligheter.  

 

Metoddiskussion 

Vårt syfte med denna studie var att undersöka hur pedagoger i förskolan använder sig av 

bildskapande, och hur de ställer sig till fritt skapande och tillgången till material. För att få en 

fördjupad förståelse har vi tillägnat oss kunskap kring bildskapande och dess olika teorier som 

vi valt att presentera i delen om bildskapandets bakgrund. Därefter valde vi att använda oss av 

intervju för att samla in data från pedagoger. 

 

Urvalet av respondenter gjordes utifrån tillgänglighet med avseende på geografisk närhet. Det 

är egentligen av en ren slump vi intervjuade pedagoger både från Reggio Emiliainspirerade 

förskolor och traditionella förskolor. Detta visade sig dock vara relevant för vårt resultat. 

  

Vi upplever intervjumetoden som ett bra redskap för vår studie. Vi genomförde en 

pilotintervju vilket var givande, och vi finslipade efter det våra frågor. Vi diskuterade 

huruvida vi skulle delge respondenterna frågorna redan innan intervjun men avstod av 

anledningen att de skulle känna sig friare i sina svar, och inte upplevde att de var tvungna att 

”leverera” just det vi var ute efter. Det finns dock en möjlighet att svaren sett annorlunda ut 

om respondenterna sett frågorna innan och hunnit förbereda sig. Respondenterna kändes 

avslappnade och samtalet mellan oss och den intervjuade kändes naturlig. Vi försökte att inte 

styra respondenternas svar utan försökte ha ett öppet förhållningssätt gentemot dem och deras 

tankar. Vi är dock ovana vid intervjusituationen vilket kan ha påverkat svaren.  

 

Efter att ha genomfört hela studien inser vi att vi förmodligen borde konstruerat om våra 

frågor mer för att göra dem mer överskådliga och lättare att förstå och svara på. 

Respondenterna har inte samma förförståelse som vi som skapat frågorna, och flera av 

frågorna var väldigt stora. Exempelvis borde vi klargjort vad bildskapande innebär för oss, 

eller kanske haft ett annat fokus på studien. Bildskapande är mer brett för oss som genomfört 

studien än för dem som vi intervjuade. Ett annat exempel är fråga 2, där pedagogerna skulle 

berätta om processen vid en bildskapande aktivitet. Vi har olika referensramar vad gäller 

begreppet processen, och vi ser inte samma början och slut på processen. Efter intervjuerna 

kom vi också på följdfrågor och hade förmodligen valt att be respondenterna att utveckla sina 

svar mer än vad vi gjorde. Trots det kände vi att svaren vi fick var givande, och att vi kunde 

genomföra en bra studie. Hade vi dock haft en större tidsram hade vi kunnat fördjupa oss 

ytterligare, genom observationer där vi hade sett om pedagogerna faktiskt arbetade så som de 

sa till oss. Då hade vi kunnat jämföra och på så sätt få en fördjupad kunskap om pedagogernas 

arbetssätt vid bildskapande. Det hade också varit intressant och givande att ha 

gruppdiskussioner med pedagogerna, för att se hur de argumenterar och lyssnar på varandra. 
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Detta är relevant eftersom pedagoger i förskolan arbetar i arbetslag, och inte ensamma.  

Fortsatt forskning 

Efter genomförd studie hade det varit intressant att gå in på djupet och även observera barnen 

i bildskapandeprocesser. Förutom enskilda intervjuer med pedagogerna skulle det vara 

intressant att ha gruppdiskussioner med pedagoger med olika synsätt på bildskapande, fritt 

skapande och barnsyn. Här kan de ställa frågor till varandra och motivera varför en del kan 

genomföra bildskapandet som en del av verksamheten medan det är svårare på andra ställen. 

Även gruppdiskussioner där rektorer för verksamheterna är delaktiga är något positivt. 

Fortsatt forskning hade kunnat fokuseras på hur pedagogerna kan påverka varandra till en 

bättre verksamhet för barnen.  
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Bilaga 1 

 

Högskolan i Borås 
Institutionen för pedagogik 

Examensarbete 
 

Missivbrev  

2009-10-08 

 

En studie om hur pedagoger i förskolan tänker kring användadet av 

bildskapande. 

 
Vi är två studenter som läser vid Högskolan i Borås och skall genomföra en empirisk 

studie kring ämnet bildskapande förskolan. Som student vid högskolan i Borås 

(sjunde terminen) ingår detta som examensarbete inför lärarexamen. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur verksamma pedagoger inom förskolan arbetar 

med bildskapande, i vilket syfte bilden används och vad man ser för mål med bilden. 

Vi kommer också att se till barnens tillgång till material för möjlighet att skapa och 

tolka det planerade bildskapandet fritt. 

 

Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer behöver vi Ert samtycke för Er 

medverkan i vår intervju. Ni har dock rätt till att när som helst avbryta intervjun. Ni 

kommer att vara helt anonyma. Arbetet kommer att publiceras på högskolans databas. 

 

Genom att delta i undersökningen bidrar du till att utveckla våra kunskaper som 

blivande lärare, och vi är därför oerhört tacksamma för Er medverkan. 

 

Vi beräknar att varje intervju kommer ta ca 15 minuter. Vi önskar få svar angående Er 

medverkan senast torsdagen den 22 oktober. Därefter följer närmare information för 

er som avser att delta. 

 

Tack på förhand 

 

Mikaela Blomgren och Jenny Hsu 
 

 

 

 



 

43 

 

Bilaga 2  

  

Intervjufrågor 

 

1. Vad anser du som pedagog att bild och dess skapande är?  

 

2. Kan du ge ett exempel på hur processen av en lärarledd bildskapande 

aktivitet kan se ut? 

 

3. Lämnar ni utrymme för fritt skapande i en lärarledd aktivitet och i så 

fall hur? 

 

4. Vad har ni för pedagogisk tanke bakom en bildskapande aktivitet? 

 

5. Tycker du att ni integrerar bildskapande med andra aktiviteter och 

ämnen? Ge exempel. 

 

6. Hur skapar barnen själva, på eget initiativ? 

 

7. Vad anser du vara inspirerande material för barnen? 

 

8. Vad har barnen tillgång till för material och vad har de inte tillgång 

till och varför? 

 

9. Skapar barnen med andra material och verktyg än de du redan 

nämnt? 

 

10. Om du skulle få förändra vad du vill inom bildskapande, vad skulle 

det vara?  
 

 


