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BAKGRUND : 
Genom bildskapande kan barn utveckla sitt språk på ett kreativt, lustfyllt och roligt sätt.  
Enligt Frid (2005) är bildskapande också ett sätt att kommunicera. Genom bilder utveckla 
språket och då utvecklas också människans inflytande, kunskap, gemenskap och identitet. I 
dag lever vi i ett informationssamhälle och därför har skriftspråket och bildspråket fått allt 
större betydelse som kommunikationsmedel (Lindö 2002). 
 
SYFTE: 
Syftet är att undersöka pedagogernas uppfattningar om hur de arbetar med bildskapande för 
att främja språket i förskolan och förskoleklass.     
 
METOD:  
Eftersom vi är intresserade av att ta reda på pedagogernas uppfattningar om språkutveckling 
genom bildskapande använde vi oss av kvalitativ intervju som metod.   
 
RESULTAT:  
Genom vårt resultat har vi kommit fram till att pedagogerna använder bildskapande för att 
främja språkutvecklingen. Det visade sig att bildskapande är ett redskap som är användbart 
för att utveckla barns språk. När barnen skapar diskuterar de gärna om det de gör. Då får 
pedagogerna reda på känslor, tankar, önskningar och behov som barnen har. Genom sitt 
bildskapande får barnen ett personligt språk.        
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Inledning 
Eftersom vi är intresserad av skapande verksamhet har vi valt att undersöka hur man kan 
använda sig av bildskapande för att utveckla språket. Våra gemensamma erfarenheter av att 
arbeta med bildskapande som ett språkutvecklande redskap, säger oss att barn redan tidigt 
börjar kommunicera genom sina bilder. Därför anser vi att bildskapande är viktigt för språk-
utvecklingen.  
 
Bilden är ett av alla de sätt vi människor kommunicerar med och den används på olika sätt i 
vårt samhälle idag. Människorna kan exempelvis förmedla budskap genom kroppsspråk, 
talet, skrift och bilder. Att kommunicera är ett mänskligt fenomen och för barnen är bilderna 
ett sätt att kommunicera och därigenom förmedla sina tankar och erfarenheter, en bild säger 
mer än tusen ord. 
 
Vi anser att bildskapande verksamhet är en viktig del i barns lärande utveckling. Vår under-
sökning inriktas mot de yngre barnen i förskolan och förskoleklass. Det är viktigt med ska-
pande verksamhet, därför att barnen bland annat kan uttrycka sina känslor och behov redan 
innan det behärskar språket genom konstnärliga medel. Barnens bilder blir som en egen röst 
för uttryck, intryck och känslor som de får erfarenhet av i omvärlden. Bilder lockar till fan-
tasi och kreativitet.  

 
Om läraren inte bryr sig om att hjälpa barnen att lära sig vad som är viktigt i konsten, så finns det 
knappast någon anledning för barn att tro att det finns något av värde att lära sig i konsten.  (Eisner 
1972 ur Barnes 1994 s.12)   

 
Förskolans mål är att sträva efter att varje barn:  

Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 
erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och 
drama. (Lpfö 98 s.9)  

Läroplanen Lpfö 98 påpekar att barnens/eleverna skall lära sig att skapa och kommunicera 
med hjälp av olika uttrycksformer. Det är viktigt enligt Bendroth Karlsson (1998) att vi pe-
dagoger genom vårt eget sätt att tala om bilder kan visa barnen hur de själva kan både tänka 
och tala om sina bilder. Ahlner Malmström (1991) menar att språket har olika dimensioner 
och bildspråket är ett av dem.  
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Syfte 
Syftet är att undersöka pedagogernas uppfattningar om hur de arbetar med bildskapande för 
att främja språket i förskolan och förskoleklass.     
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Bakgrund  
I vår bakgrund tar vi upp viktiga begrepp ur styrdokumenten som har med vårt syfte att göra. 
Vi tar upp aktuell forskning och relevanta litteraturer som berör det vi har valt att undersöka. 
Vi har också tagit upp bildskapandets historik, bildskapandet i sig, om språkutveckling, 
språkutveckling genom bildskapandet samt något om Reggio Emilia pedagogiken.  

 

Läroplanerna  
Enligt Läroplanerna Lpo 94 och Lpfö 98, ska barnens nyfikenhet, företagsamhet och intres-
sen uppmuntras och deras vilja och lust att lära skall stimuleras. Läroplanerna menar att 
språk och lärande oskiljaktigt hänger samman liksom språk och identitets utveckling. Vidare 
står det att vi pedagoger ska hjälpa barnen att lära sig skapa och kommunicera genom olika 
uttrycksformer som bland annat bild. Det är pedagogernas ansvar att bibehålla barnens lust 
och intresse så att de på så sätt kan utvecklas vidare. I Lpfö 98 står det att barnen i den ska-
pande och gestaltande leken ska få möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor 
och erfarenheter. Enligt Lpo 94 är ”skapande arbete och lek är väsentliga delar i elevernas 
aktiva lärande”. Lpfö 98 menar att den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att 
den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande genom så många uttrycksformer 
som möjligt, som till exempel genom bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Försko-
lan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och utforma med 
hjälp av olika material och tekniker. Det står i Lpo 94 att eleverna ska få uppleva och ut-
trycka sin kunskap i olika uttrycksformer bland annat genom skapande i bild. I läroplanerna 
står det att pedagogerna har ett uppdrag vad det gäller skapande verksamhet, skapandet i 
verksamheten bör vara en del av barnens vardag under vistelsen i förskolan och skolan.  
 
 
 
Bildskapandets historik  
Syftet är att undersöka pedagogernas uppfattningar om hur de arbetar med bildskapande för 
att främja språket. Vi förklarar Fröbels teori som passar i vår undersökning för att han har 
moment av bildskapande i sin teori.  
 
Friedrich Fröbel (1782-1852) är den svenska förskolan fader. Enligt Signert (2009) konstru-
erade Fröbel en barnpedagogik med material och beskrivningar på hur man som pedagog 
skulle utföra arbetet tillsammans med barnen. Han betonar barnens fantasi och leken i sin 
pedagogik. Fröbel beskriver att det är i leken som barnen visar sitt rätta jag, det är genom lek 
och fria aktiviteter som vi människor utvecklas. Vidare förklarar han att all utveckling sker i 
växelverkan mellan inre och yttre skapande. Han anser att barn bör vara aktiva och använda 
sina händer när de ska lära sig saker. Därför utvecklade han ett speciellt material de så kalla-
de Fröbelgåvorna som skulle utveckla barnen på flera olika sätt, både motoriskt och senso-
riskt.  
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Bendroth Karlsson (1998) skriver att Fröbels tionde gåva var penna och papper. Denna gåva 
skulle vara ett redskap för att barnen skulle kunna lära sig att teckna. Fröbel förklarar att det 
är viktigt för pedagogerna går systematiskt tillväga. Vidare förklarar Bendroth Karlsson an-
såg Fröbel att barnen skulle öva sig på att rita olika linjer. Pedagogerna ska enligt Fröbels 
metod rita före och berätta vad de gör för på så sätt blir barnen medvetna om hur de ska 
göra. Bendroth Karlsson menar att Fröbels anvisningar skulle följas och att de därför inte 
kunde finnas mycket utrymme för barns egen fantasi och deras individuella uttryck i deras 
teckningar. Man kan se en stark motsättning i Fröbels allmänna filosofi, där han menar att 
barnen ska växa och utvecklas fritt i förhållande till hans anvisningar hur man ska arbeta 
med bild menar Bendroth Karlsson.  
 
På 1930-talet ökade kritiken mot Fröbelpedagogiken och andra teorier om barns lärande tog 
vid enligt Bendroth Karlsson (1998). Tre saker i historien har påverkat pedagogernas sätt att 
se på barns bildskapande genom tiderna menar hon. För det första var det den psykologiska 
forskningen, då i första hand den forskningen som handlar om barn. Genom denna forskning 
fick man en annan syn på barnen, för att man på detta sätt kom fram till andra synsätt och 
tankar om barn. För det andra påverkades det också konsten av åren som har gått sedan Frö-
bel pedagogikens tankar om hur barn lär sig teckna var moderna. Konsten förändras genom 
åren. Den tredje saken som påverkade synen på barns bildskapande är olika pedagogiska 
teorier. Man kan se att det finns flera olika sätt och modeller som påverkar hur pedagogerna 
i praktiken lär ut bildskapande till barnen. En del pedagoger idag använder sig av mallar och 
mer styrt skapande medans andra tycker att skapandet ska vara fritt. Tiderna förändras och 
det gör även synen på hur man lär ut saker till barnen.  
 
Under 1950 talet fick det fria skapandet sitt genombrott enligt Bendroth Karlsson (1998). 
Hon menar vidare att konstfilosofen Herbert Read (1894 - 1968) och hans idéer är upphovet 
till det ”fria skapandet”. Read anmärkte på den kulturella kunskapstraditionen. Han ansåg att 
denna tradition gynnar tankeförmågan. Han menar att den helt förbiser barnets känslomässi-
ga och identitetsskapande utveckling. Enligt Bendroth Karlsson menar Read att man ska 
stimulera barnen till att uttrycka sig spontant genom konsten, då detta är en väg till personlig 
harmoni. Hon skriver vidare att Read ansåg att när barnet skapar ska den vuxne låta barnet 
vara i fred, eftersom det är endast då det helt fria, självständiga skapandet kan uppnås. Read 
menar att de inom varje människa finns en inneboende konstnär. Denna historiska utveck-
ling är viktig att känna till för att förstå den syn som finns än idag på barns bildskapande i 
förskolan. Än i dag är den fria leken, de fria aktiviteterna och det fria skapandet viktiga delar 
i förskola och skola. Denna barnsyn associerar till barnen som bärare av medfödda förmå-
gor, dessa ska få utvecklas i lek och i skapande verksamhet, utan vuxnas påverkan.                                                                                                                            
 
 
 
Bildskapande  
Bildskapande innebär enligt Frid (2005) inte bara att man ska teckna bilder eller måla en 
bild, utan de har en ännu större och viktigare funktion, bilder är ett sätt att kommunicera.  
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Enligt nationalencyklopedin (2009) är bildskapande: bildkonst, benämning på de bildska-
pande konstarterna, skulptur, måleri, teckning och grafik.   
 
Först betraktades bildspråket som något medfött som förändrades av sig själv allt eftersom 
barnen utvecklades. Man tänkte inte på att den omgivande kulturen och de sociala förhållan-
dena hade inverkan på bildspråket. Man tänkte inte heller på att bildspråket borde finnas 
med i undervisningen. Hon förklarar att synen på barns bildskapande förändrats mycket un-
der de senaste åren. Forskare av idag har kommit fram till att barns språkutveckling i högsta 
grad påverkas av bilder. Bilden blir ett synligt språk och är ett mycket viktigt uttrycksmedel 
för både små och stora barn. Orden och bilden blir ett hjälpmedel för att tolka och beskriva 
sin förståelse av verkligheten (Lindö 2009). 
 
Att skapa glädje är enligt Frid och Karlsson (2008) ett sätt att utforska världen och vardagen. 
Människan är en skapande individ som finner en stor glädje i att bygga någonting eller att 
måla en bild. Frid och Karlsson beskriver att bildskapandet är ett sätt att förstå, skapa och 
kommunicera. Enligt författarna kan man skapa bilder med allt, från pinnar och grillkol till 
dyra specialgjorda pennor och dyr färg. De skriver att det är vanligast att man använder bly-
erts, kol, krita eller tusch när man skapar bilder. Det är viktigt att prova på olika material så 
att man lär sig deras olika egenskaper, för då upptäcker man vad som lämpar sig bäst för 
bildskapandet.  
 
Änggård (2006) beskriver i sin forskning att bildskapandet är en social aktivitet. Hon menar 
att gemenskapen och samspelet mellan barnen är viktigare än innehållet i själva bildskapan-
det. Etiken runt deltagandet i bildskapandet skiljer sig från många andra aktiviteter i försko-
lan, alla kan delta på sina villkor utan att bli inbjudna. Det finns en flyktighet i deltagandet, 
man kan delta i olika grad och aktiviteten bryts inte för att någon lämnar den. Barnen använ-
der bildskapandet som en gruppaktivitet, men pedagoger möter oftast dem som individuella 
projekt. Barn behöver vuxenstöd för att få tillgång till genrer och redskap som det annars 
inte skulle få tillgång till. De behöver stöd i sina sociala relationer även i bildskapande.       
 
 
 
Språkutveckling  
Enligt nationalencyklopedin (2009) är språket det huvudsakliga medlet för mänsklig kom-
munikation. Språkets grundläggande roll är att förmedla våra tankar, känslor, önskningar 
och behov enligt Arnqvist (1993). Vidare beskriver han att barnen använder sitt språk för att 
tala om vad som har hänt under till exempel deras vistelse i förskolan och skolan. Vi använ-
der språket för att få kontakt med andra individer, språkets sociala roll. Vi använder också 
språket för att lösa problem och för att lösa andra kognitiva uppgifter. Barnen kan använda 
språket till stöd för att ordna saker och ting i sin omvärld. De beskriver sällan varje enskild 
detalj när de berättar något. De använder ofta ett ord för att beskriva eller sammanfatta ett 
helt sammanhang. Barnen använder också språket för att sortera sina intryck . Antagligen är 
språket en av de förmågor som utvecklas snabbast under förskoleåren, därför är det viktigt 
att barn i förskolan för använda sitt språk så mycket som möjligt (Arnqvist 1993).  
 
Alla levande på vår jord har någon form av språklig förmåga. Genom språket utvecklar 
människan sitt inflytande, sin kunskap, sin gemenskap och sin identitet. Allt språk är också 
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informations- och kulturbärare. I dag lever vi i ett informationssamhälle och därför har 
skriftspråket och bildspråket fått allt större betydelse som kommunikationsmedel (Lindö 
2002). 
 
Med hjälp av språk får vi kontakt med andra människor, därför är språket väsentligt för en 
människas hela utveckling. Språket och kommunikationen hjälper oss människor att skapa 
relationer, meddela, behov, tankar, önskningar, information, upplevelse och känslor till 
andra i vår omgivning. Den huvudsakliga funktionen med språket är den sociala, men det är 
också en viktig faktor i den kognitiva utvecklingen eftersom det påverkar vårt tänkande. När 
man talar om språk menar man vanligen det talade eller skrivna språket. Men språket inne-
fattar även bland annat kroppsspråk, teckenspråk, piktogram – som innebär en bildsymbol 
eller tecken som handikappade barn kan kommunicera med, blindskrift samt morsesignaler 
(Svensson 2009).   
 
Enligt Granberg (2001) är språket det viktigaste redskapet för kommunikation och be-
greppsbildning, de hjälper oss också att bearbeta känslor och tankar. Med språkets hjälp gör 
vi oss förstådda och de är också så vi tillägnar oss kunskap menar hon. De finns en mängd 
olika sätt att uttrycka sig på som till exempel kroppsspråk, bildspråk, teckenspråk, skrift-
språk mm. Granberg menar att språkutvecklingen startar mycket tidigt, den startar långt in-
nan barnet har uttalat sitt första ord. I förskolan spelar kroppsspråket en mycket viktig roll i 
barnens språkförståelse skriver hon. De små barnen har svårt att uttrycka sina behov och 
önskningar med ord och det blir då pedagogens uppgift att efter bästa förmåga tolka deras 
icke- verbala uttryck. Det är av stor vikt att vi pedagoger verkligen tar oss tid och försöker 
tolka vad barnen försöker säga menar hon. Om barnen blir sedda och förstådda känner de sig 
respekterade skriver hon vidare. Språket utvecklas i ett nära samspel mellan barnet och den 
vuxna, men också mellan barnet och andra barn. Språkutvecklingen fortsätter genom hela 
livet genom ett nära samspel med andra. 
 
 
 
Språkutveckling genom bildskapande  
Bohm och Thorell (1989) beskriver att ”en del forskare liknar klottret vid den tidiga rösten 
och språkträningen. Liksom det muntliga språket måste också bildspråket uppmuntras och 
byggas upp” (s.12). Vidare förklarar författarna att den första bildutvecklingen är en inveck-
lad process på många olika sätt, såväl mentalt, som socialt och fysiskt.  Processer bidrar till 
att barnet lär sig att kontrollera sina rörelser, de lär sig här att koordinera funktionen, öga, 
hjärna och hand. Det allra första klottret är det som ligger till grund för hela vår bildutveck-
ling. När man följer barns bildutveckling genom dess bilder ger de en bra inblick i barnets 
psykiska och fysiska mognad. Om vi vill förstå barnets tankar och känslor kan vi ta hjälp av 
hur de handskas med kritor och papper. Om man är lyhörd och ger sig tid att följa barnets 
bildproducerande lär man sig mycket om barnet. Författarna skriver också att en viktig del i 
bildarbetet är hur pedagogerna förvarar och tar hand om det barnen tecknar och målar. Bar-
nen ska ju kunna visa upp det de har gjort för föräldrar, personal och varandra. Pedagoger-
nas sätt att ta hand om de sakerna som barnen gör visar också för barnen hur viktiga deras 
bilder är. När barnen ser och förstår att deras bilder är viktiga får de tillit till sin egen 
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skaparkraft. Barnen har ofta mycket att berätta genom och om sina bilder menar författarna. 
Därför är det viktigt att pedagogerna lyssnar och skriver ner barns tankar och berättelser om 
bilderna (Bohm och Thorell 1989). 
 
Barnes (1994) säger att när barn ägnar sig åt kreativa aktiviteter kan de lättare hantera saker 
och ting, till exempel sådant som de har svårt att uttrycka i ord. Han menar att genom att 
uttrycka sig med konstnärliga medel får vi kontakt med det djupast mänskliga inom oss. 
Han beskriver att bildskapande ger barnen ett personligt språk genom att det uttrycker den 
värld vi lever i genom former och symboler. Barnen får genom detta en uppfattning om sig 
själva i relation till omvärlden. Han menar att detta syns tydligast hos de barnen som ännu 
inte lärt sig läsa eller skriva. Genom att tidigt börja uttrycka sig i bilder skapar de sig ett per-
sonligt språk. Enligt Barnes avspeglar barnens bilder, hur än de ser ut, vilket stadium i ut-
vecklingen barnen befinner sig.  
 
Enligt Knutsdotter Olofsson (1992) har alla människor ett ständigt behov av att uttrycka sig. 
Symbolspråket och bilder blir barns första sätt att kommunicera med andra.  Hon menar att 
genom symbolspråk söker barnen ordning i sin förvirrade tillvaro. Det börjar organisera sa-
ker och ting i sin omvärld exempelvis stenar på rad då de leker i sandlådan för att uttrycka 
sig och kommunicera. Barnen uttrycker sig med de medel som finns till hands där och då, 
menar Knutsdotter Olofsson.    
   
Enligt Karlsson och Lövgren (2001) är det viktigt att ge eleverna tid och chans att berätta 
om sina bilder. Låt deras kreativitet flöda. Det är viktigt att stödja och stimulera eleverna att 
upptäcka effektiva vägar i utforskandet. Genom konst kan man skapa ett samtal eller en dia-
log med barnen, men det kräver tid, lyhördhet och ansträngning. Det handlar om tålamod. 
Författarna menar att det är viktigt att leda barnen till att bli medvetna om sin egen skapan-
deprocess och utmana dem så att de tycker det är roligt. De skriver vidare att när barnen till-
verkar bilder ger det ofta budskap om hur de ser på sociala förhållanden, miljön och på sig 
själva. Barn och elever har något viktigt att framföra genom sina bilder och därför anser 
Karlsson och Lövgren att man ska bemöta deras bilder med respekt.    
 
Enligt Weissenrieder (2008) utvecklas barnen på många olika sätt genom skapande verk-
samhet. Weissenrieder skriver att barnen får mod till att utvecklas vidare genom sitt skapan-
de. Hon menar att man ser barnets utveckling i deras bilder. Vidare skriver hon att skapandet 
också hjälper barnen att utveckla inre bilder. Det främjar också barns kommunikation med 
andra och hjälper dem då att skapa nya relationer. Skapandet ger upphov till glädje. Alla de 
estetiska läroprocesserna handlar om pedagogens närvaro, lyhördhet och bekräftelse på bar-
nens skapande menar Weissenrieder. Vidare beskriver Weissenrieder om Vygotskijs socio-
kulturella teori som visar att samspelet mellan lärare och elev är det viktigaste redskapet för 
att utvecklas elevernas tänkande. Ett nyckelbegrepp när man talar om Vygotskij är det när-
maste utvecklingszonen. Denna utvecklingszon innebär för barnets lärande- och utvecklings 
möjligheter, att vad barnet kan göra idag med lite hjälp från läraren, klarar barnet på egen 
hand i morgon.    
 



 11

Bjar och Liberg (2003) menar att vi kommunicerar för att skapa mening, för att göra oss 
förstådda och för att förstå andra. Genom att samtala med varandra skapar vi tillsammans en 
förståelse av och kunskap om vad som har hänt oss under dagen. Författarna menar att vi 
under dagen ingår i en mängd olika meningsskapande sammanhang. Vidare skriver de att 
meningsskapandet sker med hjälp av både verbala och icke verbala uttrycksformer såsom 
tecken och miner, tal och skriftspråk, tabeller, formler, diagram, bilder, dans, musik och rö-
relse.  
 
Enligt Lightbown och Spada (2006) kan barnen i förskoleåldern förstå och använda språket 
för att uttrycka sina idéer och tankar. De menar att under de tidigare åren i skolan utvecklar 
barnen språk ännu mer därför att de börjar lära sig att läsa. När barnen lär sig läsa ser de 
bokstäverna och andra symboler på olika vis. Då får de djupare förståelse för hur språket ser 
ut och hur de kan användas.   
 
Torneus (2000) menar att den kognitiva utvecklings nivån således utgör en ingång till den 
språkliga medvetenheten. Hon menar att allt eftersom den kognitiva utvecklingen fortskrider 
så ökar barnet sin förmåga att kunna inta en distanserad och reflekterande hållning till olika 
fenomen i sin omvärld och därmed också till språket.  
 
Alexandersson (2009) menar att all utveckling och allt lärande sker i samspel och kommuni-
kation med omgivningen, som utgångspunkt för detta använder hon Vygotskijs sociokultu-
rella teori. Vidare skriver hon att för barn som har tal- och språksvårigheter kan den digitala 
bilden vara betydelsefull för språkutvecklingen. Hon menar att barnen med hjälp av 
kort/bilder kan få lättare att uttrycka sina tankar och känslor. De digitala bilderna blir ett 
hjälpmedel för barnen när de ska kommunicera pedagoger eller föräldrar.   
 
 
 
 
Reggio Emiliapedagogiken  
Vårt syfte är att ta reda språkutveckling genom bildskapande. Därför har vi valt att ta upp 
Reggio Emiliapedagogikens filosofi om hur man kan inspirera barnen att skapa med hjälp av 
alla sina sinnen och då framförallt genom bildskapande. Denna filosofi är ett exempel på hur 
man på ett bra sätt kan främja barnens språk med hjälp av skapande verksamhet.  
 
Lindö (2009) beskriver Reggio Emiliapedagogikens grundare Loris Malaguzzi som en av 
vår tids största pedagogiska filosofer. Hon menar att de kreativa momenten är viktiga i pe-
dagogiken och att den försöker förena förnuft med känsla och vetenskap med fantasi. För att 
vi som läser boken ska förstå de grundläggande tankarna i denna pedagogiska filosofi har 
hon tagit med Malaguzzi berömda dikt i sin bok.  

 
“Ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen. De 
tvingar en att tänka utan kropp och att handla utan huvud. Leken och arbetet, verkligheten och fantasin ve-
tenskapen och fantasteriet det inre och det yttre görs till varandras motsatser” (Wallin & Barsotti, 1981). 

Lindö (2009) menar att dikten visar tankarna bakom Reggio Emilia pedagogiken. Den för-
enar förnuft med känsla och vetenskap med fantasi. Pedagogiken låter barnen utforska sin 
omvärld under lekfulla och skapande former och med alla sina sinnen. Hon skriver vidare att 
barnets alla ”språk”, olika sätt att skapa och uttrycka sig får stöd och uppmuntran i denna 
pedagogik.  
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Malaguzzi menade att ju mera barnen får lov att utveckla varje enskilt språk, ju rikare blir de 
andra skriver hon. Enligt Malaguzzi måste barnen få tolka sin upplevelse av ett visst feno-
men på de sätt och med de språk barnet själv önskar skriver hon vidare (Lindö 2009). 
 
Reggio Emiliapedagogikens arbetssätt beskriver hur barnen ska tillåtas att använda alla sina 
sinnen när det gäller att skapa, lära sig nya saker och att utvecklas.  
 
Enligt Wallin (2004) står Reggio Emilias pedagogiska filosofi för olika pedagogiska arbets-
sätt som är djupt förankrade i en stark tro på människans möjligheter, djup respekt för barns 
tankar och kunskaper. Reggio Emilias pedagogiska filosofi har en övertygelse om att alla 
barn föds intelligenta samt att de har en stark inneboende drivkraft att vilja utforska världen. 
Pedagogiken bekräftar olikhet, subjektivitet, solidaritet och samarbete.  
 
Reggio Emilia pedagogiken bekräftar barns rättigheter och individualitet, därför menar Wal-
lin att man med hjälp av pedagogikens syn kan förändra världen i en allt mer demokratisk 
riktning. Man arbetar med alla barns ”hundra språk”, och sätter deras tankar om världen i 
centrum och låter dem utforska de som intresserar dem på många olika sätt och uttryck sam-
tidigt. Miljön i en Reggio Emilias förskola är mycket viktig för att barn ska få möjligheter 
till nya upplevelser och nya intryck till att utforska samt uttrycka sig på många olika sätt 
enligt Wallin (2004). 
 
Pedagogerna har en aktiv och mycket viktig roll, de är liksom barnen forskande och lärande. 
De ska lära och stimulera barnen så att de lär sig att använda alla sina sinnen. Detta gör de 
genom att ge barnen olika uppgifter att lösa och olika redskap att använda för att de ska 
kunna uttrycka sina upplevelser och tankar med. Barnen ska kunna uttrycka sig genom olika 
medier, inte enbart i ord och genom att tala, utan också genom bilder, både två- och tredi-
mensionella och genom drama. Att pedagogerna för kontinuerlig och medveten dokumenta-
tion av det dagliga arbetet med barnen är en annan viktig sak i Reggio Emilia pedagogiken, 
för där igenom får pedagogerna en förståelse av hur barnen tänker och lär (Bendroth Karls-
son 1998). 
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Teoretisk anknytning   
Då vårt syfte är att undersöka språkutveckling genom bildskapande, har vi valt kognitiv och 
sociokulturell teori som visar att tanke, språk och bildskapande hänger samman. Piaget för-
klarar i sin teori att barnen genom sitt bildskapande reflekterar över sina erfarenheter, sitt 
vetande och sina kunskaper om omvärlden genom sina tankar. Vygotskijs teori förklarar 
också att barnens bildskapande uttrycker erfarenheter, kunskaper och fantasier om omvärl-
den. Båda teoretikerna förklarar hur barnen utvecklas socialt, tankemässigt och språkligt 
genom bildskapande. Därför använder vi den kognitiva och sociokulturella teori som vi an-
ser passar in i vår undersökning.  
  
 
Kognitiv teori  
Piaget (2008) beskriver att ett barn som är åtta till tio månader gammalt har en sensomoto-
risk intelligensförmåga. Vidare menar Piaget att barns språkliga utveckling till stors del styrs 
av den kognitiva utvecklingen. Sensomotorisk intelligensförmåga innebär att barnet upple-
ver sin omvärld genom sinnesintryck och rörelse. När barnen är två till tre år behärskar de 
enkla verbala uttrycksformer, han menar då att barnen har kopplat samman sitt tänkande 
med språket. Han menar vidare att om man jämför barnet före och efter språktillägnandet 
kan man säga att språket är tänkandets källa. Piaget anser att språket är teckensystem som 
har utvecklas i ett socialt sammanhang. Vidare är språket beroende av den kognitiva utveck-
lingen menar Piaget. Hans tankar om barns språkutveckling handlar till stor del om hur bar-
nen blir mer och mer sociala.  
 
Enligt Piaget är barns bildskapande utryck för kognitiva processer. Han menar att barnen 
inte kan teckna något som de inte har kunskap om. Bilderna reflekterar barnens erfarenheter, 
vetande och kunskaper om omvärlden. Han menar att bildutvecklingen är stadiebestämt och 
förutsägbar. Liksom den kognitiva utvecklingen följer barns bildutveckling en viss struktur 
inom respektive stadium (Ahlner Malmström 1991) . Vidare beskriver Ahlner Malmström 
om Piagets olika stadium inom den kognitiva bildutvecklingen. Det första kallas klottersta-
dium som innebär ”klotter”. Detta är det första teckningen som barnen gör med innehåll. Det 
andra stadiet kallas förschematiskt stadium. Då ritar barnen olika geometriska former och 
streck, dessa fungerar som strukturer i de bilder som de gör. I 4-6 års ålder ritar barnen så-
dana saker som har mer känslomässigt betydelse för dem än vad de gjorde innan.   
                 
 
     
Sociokulturell teori  
Enligt Vygotskij (1995) har varje åldersnivå sitt eget uttryckssätt och att varje ålder i barn-
domstiden har sin personliga representativa form av skapande.  Vygotskij menar också att 
fantasin alltid bygger på att barnen får skapa med olika material. Vidare förklarar han att de 
barnen som har bra erfarenheter också har bra fantasier. Vygotskij menade att skapandet ger 
varje individ mycket nöje eller glädje. Han förklarar att fantasin är en impuls till skapande 
och den kreativa fantasin behärskar med sitt skapande hela livet i alla dess former. Hur gör 
man som pedagog för att hjälpa barnen som behöver mera hjälp eller utmaning? Alla barn 
har olika tankar att utgå ifrån. Det är viktigt för barnen att ha en förebild att följa och lyssna 
på så att det finns någon som kan väcka deras intresse att göra saker och ting som de gillar. 
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Det är pedagogerna som ska stimulera barns nyfikenhet, väcka deras intresse genom att för-
klara för dem vilka material eller läromedel som man kan använda när man skapar konst. 
Vidare beskriver Vygotskij om det språkliga skapandet i skolåldern. När barnen kommer 
upp i skolåldern tar det litterära skapandet över och bildskapandet hamnar i bakgrunden. Det 
är också viktigt menar Vygotskij att barnen har lust att utrycka sin fantasi och kreativitet 
utan tvång. Det är bra att barnen upplever sitt skapande som en lek. Leken är något som bar-
net behöver i sin utveckling. Enligt Vygotskij ”Ju mer utvecklat barnet är, desto fler före-
ställningar och idéer är det istånd att förena till en sammanhållen helhet.” (s.68) Genom lek 
kan barnen samla en massa upplevelser och erfarenheter. Utan erfarenheter, lust och fantasi 
har barnet svårt att skapa något (Vygotskij 1995). 
 
Enligt Vygotskij är barnen redan födseln medlemmar av en kultur och både språket samt 
tänkandet utvecklas genom denna. Han menar att barnen lär sig språket genom att överta den 
kultur som de tillhör. Språket är ett socialt fenomen anser Vygotskij. Det utvecklas för att 
människor ska kunna kommunicera med varandra. Vidare menar Vygotskij att barnet i sin 
utveckling går från det sociala till det individuella medans Piaget ansåg att utvecklingen går 
från den individuella till den sociala (Arnqvist 1993).   
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Metod och genomförande 
Syftet är att undersöka pedagogernas uppfattningar om hur de arbetar med bildskapande för 
att främja språket i förskolan och förskoleklass. Eftersom vi är intresserade av att ta reda på 
pedagogernas uppfattningar om språkutveckling genom bildskapande använde vi oss av kva-
litativ metod. Vi beskriver de redskap vi använt oss av i intervjuerna. Vi beskriver också 
genomförandet, urvalet, etiska aspekter, samt analys.  
 
 
Intervju som metod  
Enligt Dimenäs (2007) är intervju ett redskap som man kan använda för att söka djupare 
kunskap inom ett visst ämne. Lantz (2006) menar att ställa frågor oftast är det enklaste sättet 
för att få fram den informationen man vill ha från respondenten. Lantz menar att genom att 
intervjua en person får man lättats information om hur personen uppfattar det vi vill ha svar 
på genom våra frågor. Vidare menar hon att en intervju kan vara helt öppen, intervjuaren 
ställer en vid öppen fråga som respondenten fritt kan utveckla sina tankar runt.   
 
Vi använde intervju som metod i vårt arbete. Kihlström (2007) menar att detta är lämpligast 
för att få reda på hur pedagogerna i förskolan och skolan uppfattar att de arbetar med bild-
skapande verksamhet för språkutveckling. Därför har vi valt att utföra en kvalitativ under-
sökning genom att intervjua pedagoger. Vi anser att på detta sätt får mer ingående svar från 
respondenten, vi får just den intervjuade respondentens tankar om fenomenet språkutveck-
ling genom bildskapande i verksamheten. 
 
Intervjuer innebär enligt Widerberg (2002) att den som intervjuar använder sig av samtals-
formen för att få fram respondentens muntliga svar, berättelser och förståelser på de frågor 
som ställs. När man använder sig av kvalitativa intervjuer är syftet att använda sig av det 
direkta mötet mellan intervjuaren och respondenten, hon menar då att de är just här det uni-
ka samtalet uppstår. En kvalitativ intervju innebär enligt Kihlström (2007) att formen på 
intervjun kan liknas vid vanligt samtal. Skillnaden är att intervjun har en fokus på speciellt 
ämne som intervjuaren har valt ut. Vidare menar Kihlström att det är vi intervjuare som styr, 
men vi kan ändå inte styra responderas svar. Detta beror på att alla har olika erfarenheter och 
uppfattningar om frågorna, därför svarar respondenterna olika menar Kihlström.   
 
Vi har använt oss av halvstrukturerade intervju frågor. Enligt Lantz (2006) är frågeområdena 
i en bestämd följd och man kan om det behovs också ställa följd frågor. Då menar hon att 
man får en kombination av öppna och fasta svar. Respondenterna ger sin syn på det inter-
vjuaren frågar om. Lantz förklarar att halvstrukturerad intervju är när intervju frågorna är i 
bestämt form och man kan ställa följd frågor om detta skulle behövas för att lättare kan få 
ytterligare information om det respondenterna har svarat. Vi anser att på detta sätt får vi 
fram det information som vi behöver i vår undersökning.     
 
 
Urval   
Vi har valt att intervjua fyra pedagoger som arbetar i förskolan och förskoleklass i skolan. 
Vi frågade om de ville ställa upp på vår intervju. När vi fått deras medgivande lämnade vi ut 
vårt missiv brev med vårt syfte (se bilaga 1).  
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Vi lämnade också ut intervju frågorna i förväg så att respondenterna kunde fundera över 
dem i lugn och ro (se bilaga 2). Vi frågade också om vi fick använda oss av en diktafon vid 
intervju tillfällena.   
 
 
 
Etiskt förhållningssätt  
Enligt Trost (2005) måste man följa de etiska aspekterna mycket noga, den som intervjuas 
har sin integritet och sin värdighet. Han menar att man absolut måste behandla det man har 
fått fram genom datainsamling konfidentiellt.  
 
I vår undersökning har vi använt oss av vetenskapsrådets (2002) fyra grundkrav som ska 
följas när en undersökning genomförs.  
 
Informationskravet innebär att man måste informera respondenterna i förväg om vad under-
sökningen handlar om. Detta har vi gjort genom att skicka vårt missiv brev och frågorna i 
förväg. De gör att respondenterna får reda på vårt undersökningssyfte och att de kan fundera 
över frågorna några dagar innan intervjun sker.  
 
Samtyckeskravet innebär att respondenterna som ska delta i undersökningen har rätt att be-
stämma på vilka villkor de vill delta. Detta innebär också att respondenterna har rätt till att 
dra sig ur undersökningen när helst de vill. Vi frågade genom vårt missiv brev om respon-
denterna var villiga att ställa upp på vår intervju. Efter några dagar ringde de upp oss och 
svarade på om de ville ställa upp eller inte.  
 
Konfidentialitetskravet betyder att respondenterna förblir anonyma genom att vi använder 
fingerade namn.  
 
Nyttjandekravet som betyder att all information som vi fått fram i vår undersökning endast 
ska användas i forsknings syfte.       
 
 
 
Genomförande 
När vi genomförde våra intervjuer valde vi att vara med båda två. Enligt Trost (2005) stödjer 
man varandra när man är två och om man är samspelta utför man vanligen en bättre intervju 
med större förståelse och mer informationsmängd än vad man skulle om man är ensam. Han 
menar att det kan vara lämpligt med två intervjuare i det situationer då man inte känner re-
spondenten så väl. Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans för att en av oss fokuse-
rade på att intervjua respondenten medans en av oss skrev stödord/anteckningar. Under in-
tervjun använde vi oss av diktafon för att kunna gå tillbaka och lyssna ordentligt på respon-
denternas svar. Vi anser att det bra med stöd ord i fall att det tekniska redskapet ”diktafon” 
skulle krångla, då kan vi gå tillbaka och titta på det stödord som vi skev ner. Respondenterna 
valde själva platsen. Intervjuerna tog vid samtliga tillfällen på förskolorna och i skolans 
plats i ett mindre, lugnt rum. Intervjuerna tog cirka 45 minuter till en timma och detta anser 
vi var bra, för att vi fick bra och utförliga svar från respondenterna.   
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Analys 
Efter varje avslutad intervju lyssnade vi igenom banden om och om igen, och tillsammans 
transkriberade vi svaren. Vi gick igenom intervjuerna för att hitta relevanta grupperingar av 
svaren, så att pedagogernas tankar och svar skulle passa ihop med vårt syfte. Vi diskuterade 
tillsammans vilka av svaren som var relevanta för vårt syfte och som vi skulle komma att 
använda oss av i vår resultatdel.  
 

Tillförlitlighet och giltighet  

Validitet  
Validitet betyder i en undersöknings giltighet, det handlar om att man ska undersöka det 
man i sitt syfte avser att undersöka och inget annat menar Kihlström (2006). Om en veten-
skapligt skolad person, som i detta fall vår handledare, granskar undersökningsinstrumenten 
och kommer med förslag på förbättringar under arbetes gång ökar validiteten i undersök-
ningen förklarar hon. Enligt Kihlström ökar validiteten i kvalitativa undersökningar om 
kommunicerbarheten i arbetet är bra. Detta betyder att den person som läser undersökningen 
ska kunna förstå det skrivna. Även de personer som deltagit i undersökningen ska kunna 
detta. 
 
Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om hur trovärdig/tillförlitlig vår undersökning är. Är resultatet tillförlit-
ligt, kan man tro på det? För att få en god tillförlitlighet och giltighet i det man skriver om 
och i sitt resultat ska man vara tydlig och ta hjälp av personer som är kunniga inom forsk-
ningsområdet samt att man ska träna sig i konsten att intervjua. Vi har under vår utbildning 
fått träna på att intervjua och vi har också fått hjälp av kunniga personer genom arbetets 
gång, som har granskat och kommit med förslag på förbättringar. För att tillförlitligheten i 
vår undersökning ska öka har vi tagit med delar ur våra intervjuer i undersökningen som 
stödjer våra sammanfattningar, analyser och vårt resultat. Vi har genomfört samtliga inter-
vjuer tillsammans vilket också leder till att öka tillförlitligheten och giltigheten i undersök-
ningen (Kihlström 2006). 
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Resultat  
 
 
Pedagogernas kunskaper och erfarenheter av bildskapande  
 
Upplevelser om bildskapande genom utbildning  
I vår intervju framkom det att alla pedagogerna har arbetat i mer än 20 år. Alla har fått kun-
skap om hur man arbetar med bildskapande. Under sina utbildningar fick de prova på olika 
sätt att skapa. De fick också möjlighet att prova på många olika material.  
 
Alma var klar med sin utbildning 1993. Hon har arbetat som förskollärare i 16 år i förskolan 
och förskoleklass. Hon har också arbetat som barnskötare i 10 år. Under sin utbildning hade 
de ett ämne som hette bild och skapande. Hon påverkas av det hon fick lära sig under sin 
utbildning varje gång de har bildskapande och de har de varje vecka. 
 
Kajsa var färdig med sin utbildning till förskollärare 1984. Hon har arbetat i verksamheten i 
25 år. Hon säger följande om sin utbildning:  
 

”Ja! Vi hade lektionsbunden undervisning 8-16 varje dag, och fick mycket kunskap om olika 
estetiska uttrycksformer, bild, träslöjd, musik, drama, instrument- gitarr. Noggrann material 
genomgång och kännedom i bildundervisningen. Metoder lärdes ut och vi arbetade mycket 
praktiskt.”  

 
Lovis var klar med sin utbildning 1986, hon har arbetat som förskollärare i 23 år. Hon upp-
levde under sin utbildning att den lärdom de fick om bildskapande var mer inriktad på vux-
ennivå. De fick prova på olika material och på olika sätt prova på att skapa i bild. De fick till 
exempel testa på att blanda olika färger och göra konstverk.   
 

 ”Vi hade ingen bild, utan det var mer skapande verksamhet, bild, sy/ träslöjd, allting var 
mycket blandat. Mycket grupparbeten, man gjorde aldrig själv. Det var sällan får hem något 
material. Ibland tog man hem saker man har gjort i gruppen.” 
 

Malin arbetade som barnskötare några år innan och år 1988 blev hon klar med sin utbildning 
till förskollärare. Som förskollärare har hon arbetat i 21 år. Under sin utbildning fick hon 
prova på olika sätt att arbeta med bildskapande så som till exempel genom att använda trä, 
måla, skriva sagor mm. Men hon hade velat ha ännu mer bild och skapande i sin utbildning, 
då hon tycker detta är viktigt och kul. 
 
 
Sammanfattning 
Vi kan se att vissa inte var nöjda med sin utbildning inom skapande. Lovis tyckte att det de 
fick lära sig om var mer på vuxen nivå. Malin skulle ha velat ha ännu mer kunskap om bild-
skapande. Både Alma och Kajsa var nöjda med sin utbildning inom skapande verksamhet, 
då de fick lära sig mycket om detta. Alma säger att hon påverkas av det hon fick lära sig i 
sin utbildning varje gång hon har bildskapande med barnen.  
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Bildskapande leder till lust och glädje  
I undersökningen har vi kommit fram till att genom bildskapande lär sig barnen samarbeta 
och de känner en gemenskap, då man ofta skapar tillsammans. Vi har också förstått att det är 
viktigt att bildskapandet känns lustfyllt och roligt för då väcker barnens lust och glädje.  
 
Alma anser att bildskapandet ger ” Samarbete, gemenskap, harmoni, avslappning, självkäns-
la, matte, naturupplevelser, former, färger och mycket annat”.  
 
 Bildskapande främjar samlärandet och förbättrar barnens kamratrelationer och uppfattning-
ar om varandra menar Kajsa.  Bildskapandet ger också:  
 

”Glädje, att ha roligt tillsammans – skapar vi känsla, hjälpa sina kompisar, att känna att man kan det 
som man gör duger – alla göt olika och tycker olika. Barns inflytande – gör egna val”.  

Lovis förklarar att barnen genom bildskapandet tränar alla sina sinnen. Lovis säger också att 
bildskapandet skapar glädje genom:  

”synen, känseln, hörsel, alltså allting som, det är en bonus bara. Det ska va liksom roligt och 
sen så ger man då mycket upp till. Å sen kan det va gemenskap, man kan ju sitta tillsammans å 
att göra någonting, motoriken, fin motorik.”.  

Det ska vara kul, roligt och lustfyllt tycker Malin.  Man ska inte låsa sig för mycket. När 
barnen skapar bör man inte bromsa deras kreativitet även om de ibland blir stökigt och rörigt 
när de skapar med många olika material.  
 
 
Sammanfattning  
Pedagogernas uppfattning är att genom bildskapande utvinner barnen glädje, gemenskap, 
samlärande, harmoni och självkänsla. Barnen får genom bildskapande lära sig att använda 
alla sina sinnen. Intervjuerna visar också att genom bildskapade utvinner barnen mycket 
kunskap. Alla pedagoger pratar om att bildskapandet ska vara lustfyllt och ge glädje.   
 
 

Skapande verksamhet 

Fritt och styrt skapande  
Vi kan se att på alla förskolorna utom på en jobbar de med bildskapande varje dag. På samt-
liga ställen får barnen skapa fritt, men någon gång per vecka har de också vuxenstyrda akti-
viteter. Pedagogerna ger barnen tips, idéer och visar dem hur de kan göra.  
 
Enligt Alma arbetar de med skapande verksamhet varje vecka. De arbetar med varierande 
uppgifter och arbetar också med många olika material så att barnen får prova på att skapa på 
många olika sätt. De lägger fram tips och idéer till barnen och låter dem sedan skapa fritt.  
 
Kajsa beskriver att de arbetar med skapande varje dag, planerade och vuxenstyrda aktiviteter 
har de cirka en gång per vecka. De går också spontant till målarrummet när barnen önskar 
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detta om det finns tid och någon i personalen kan följa med. När de lär ut bildskapande pre-
senterar de olika material såsom papper, sand, glitter med mera.  
 
De låter barnen prova själva för att se hur det blir, men ibland har de också en klar modell 
som visar på hur barnen kan göra. ”Barnen tycker om att ha modeller, men de ska inte tving-
as att göra exakt lika.”  Kajsa förklarar att barnen lär av varandra, de titta på kompisen och 
ritar likadant. Hon poängterar att samarbetet är viktigt, därför att barnen då lär av varandra. 
Därigenom får de tips och idéer om hur de kan skapa på olika sätt.  
 
Där Lovis arbetar tar barnen ofta initiativ till att skapa själva och därför sker detta i stort sätt 
varje dag, planerat skapande har de 1-2 gånger i veckan. När de lär ut bildskapande till bar-
nen visar de barnen hur de ska göra, de visar och berättar samtidigt för barnen hur de kan 
göra.  
 
Malin berättar att de har skapande verksamhet flera dagar i veckan, ”nästan varje dag fak-
tiskt” säger hon. De lär ut bildskapande till barnen på många olika sätt, men anpassar meto-
derna efter barnens åldrar. Hon menar att det bättre att sätta ribban lite lägre än för högt.  
Det viktigaste är att alla barnen förstår vad det är de ska göra. Hon anser att det kan vara 
tråkigt att ha en färdigt stöpt mall, men det kan vara bra också för vissa barn behöver det. 
Hon menar att det finns barn som kommer igång med skapandet direkt medan andra bara 
sitter och vet inte vad de ska göra. Vidare säger hon att ibland måste man hjälpa vissa barn 
för att de ska komma igång med skapandet. ”Det spelar ingen roll hur det ser ut, det vikti-
gaste är att skapa” säger hon.  
 
 
Sammanfattning  
På alla förskolorna får barnen prova på att skapa på många olika sätt och med många olika 
material. Kajsa och Malin tycker att det kan vara bra att någon gång ibland visa barnen fär-
diga modeller eller ge dem färdiga mallar att arbeta efter. Malin menar att man inte ska un-
derskatta färdiga mallar för att det finns visa barn som behöver det. Vissa av pedagogerna 
talar om att de arbetar varierande med skapande. Ibland får barnen skapa fritt och ibland är 
skapandet vuxen styrt.  
 
 
Material  
När man arbetar med bildskapande behöver barnen få bekanta sig med olika material som 
man kan använda sig av för att skapa.  
 
Alma förklarar att barnen får arbeta och prova på olika material så att de får kännedom om 
hur de olika materialen fungerar att skapa med och i.   
 
På de förskolorna där vi har intervjuat arbetar de med många olika material. ”Barnen har 
alltid tillgång till material i sin egen nivå inne på avdelningen. Pennor, kritor, saxar, lim, 
sudd, papper, temperablock, flaskfärg, penslar mm. Det är barn som använder detta dagli-
gen” enligt Kajsa.  
 



 21

Lovis säger att barnen på hennes avdelning får prova olika tekniker, känna på olika material 
och lära sig blanda färger.  
 
På Malins förskola arbetar de med många olika material och olika tekniker som till exempel 
färg, tapeter, klister, lera och träspill med mera. ”Man ska inte heller underskatta färdiga 
mallar för att alla barn inte har den bild seendet eller den kreativiteten. Det är ett sätt att få 
igång skapandet att se att så här kan jag göra.” 
 
 
Sammanfattning  
På samtliga förskolor får barnen prova på olika material att skapa i och med. Genom detta 
får barnen lärdom om hur man kan använda sig av olika redskap då man skapar. Barnen lär 
sig också olika tekniker som är bra att använda sig av när de skapar i ett visst material, vilka 
redskap kan användas till bildskapandet.  
 
 

Åsikter om språkutveckling genom bildskapande   

Pedagogernas syn på bildskapande   
Pedagogerna beskriver att allt är bildskapande som barnen ägnar sig åt när de skapar en bild. 
Lovis anser att bildskapandet är själva processen när barnen skapar bilder. Malin menar att 
bildskapandet är en uttrycksform och det viktigaste är inte vad barnen skapar utan att de 
skapar. Samtliga pedagoger beskriver att bildskapandet används för att främja språkutveck-
lingen.  
Alma säger att:   
 

”Bild är både aktivt och abstrakt. Att vara i en miljö som tillåter fritt skapande. Att ge dem tekniker 
för hur man använder ett specifikt material. Ofta pratar man om och med barnen, de lär sig nya ord 
och begrepp. När barnen sitter och ritar eller målar sina saker pratar de med varandra, det främjar 
språkutvecklingen. Ofta är bildskapandet kopplat till våra teman.”  

 
Kajsa menar att allt som barn gör när de skapar en bild är bildskapandet . Barnen ritar, må-
lar, klipper, klistrar, m.m. när de skapar en bild är ett konstverk. Kajsa fortsätter att förklara 
att processen är viktigast för barnen, och det är då lärande sker ihop med kompisarna när de 
berättar om det de gör och hur de gör tränar barnen sitt språk menar hon.  
 
Lovis säger att det är mycket som är bild egentligen. Men hon ser bildskapandet som en 
bild, en produkt, det kan vara en teckning, målning eller ett foto. Hon menar att det är själva 
processen att göra bilderna som är bildskapandet.  Skapandet är inte det som sitter på väggen 
utan det är vad barnen lär sig under tiden. Hon säger också att bildskapandet är bra för små 
barnens språkutveckling, då de pratar mycket medans de skapar.   
 
För Malin är bildskapandet en uttrycksform. Hon menar att barnen genom sitt bildskapande 
kan uttrycka sina intressen och sin fantasi. Barnen gillar färger, former och att klippa och 
klistra. Hon tycker att det inte spelar någon roll vad barnen skapar, huvudsaken är att de 
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skapar. Det är viktigt att man sitter tillsammans med barnen när de ritar och målar för då 
berättar de gärna om sina bilder och då utvecklar de sitt språk.  
 
 
Sammanfattning  
Vi har förstått att respondenterna tycker att det är själva processen i bildskapandet som är 
viktigast och inte den färdiga produkten. De menar att det är ett sätt för barnen att få ut-
trycka sina tankar, känslor och fantasi. Genom bildskapandet tränar barnen sitt språk, då de 
pratar och berättar om sina bilder medan de skapar.  
  
 
 
Språkutveckling genom bildskapande    
Pedagogerna beskriver att bildskapande kan främjar språket genom att det används i olika 
aktiviteter. Det är viktigt att barnen får uppleva språket på många olika sätt genom de olika 
aktivheterna som sker på förskolan och förskoleklass. Genom att barnen får skapa bilder 
förstärks språkutvecklingen. De samtalar om sina upplevelser av de olika aktivheterna ge-
nom att skapa bilder och samtidigt prata om det.  
 
På den förskolan där Alma arbetar sker språkutveckling genom bildskapande på det här sät-
tet: 

 ”Vid tema används ofta text och fakta kopplat till någon form av skapande. Både i matematik och 
språklek används skapande. När vi arbetar med bokstäver, läser sagor, går på teater, sjunger och arbe-
tar med rim och ramsor ritar vi till och om det vi upplevt” förklarar Alma.  

 
”JA! Vi använder oss medvetet av alla situationen i vardagen för att främja språkutveckling. 
Prata, benämna i sitt konkreta sammanhang” utbrister Kajsa. Hon menar att det är viktigt att 
få till en dialog, samspel och lärande mellan barn och barn – barn och vuxna.  Hon förklarar 
vidare att ”en aktivitet eller lek ger mycket mer än att sitta i en samling och träna på ord till 
bilder.” Hon anser att det är viktigt att barnen får rita efter egna tankar och idéer och att de 
får exempel på tekniker och redskap av det vuxna. 
 
Eftersom Lovis arbetar med små barn som är 1- 3 år anser hon att det är viktigare att barnen 
får känna på materialen, blanda olika färger och att få uppleva bildskapandet i sig. Hon me-
nar att de siktar in sig på finmotoriken och inte på själva språket. Men säger hon: ”när man 
pratar om färgerna så stimulerar man ju språket. ” 
 
På Malins förskola använder de sig av språkutveckling genom bildskapande . Hon tycker att 
detta är detta är ett bra sätt att träna sitt språk. Man kan till exempel hitta på en saga och rita 
bilder till den. Hon säger att ”det är ju ett jättebra sätt att träna och uttrycka sitt språk för 
många barn behöver mycket språk träning.”  
 
 
Sammanfattning  
Samtliga förskolor använder sig av bildskapande för att främja språket. Samtidigt som bar-
nen skapar på olika sätt tränar de också sitt språk på ett mycket lustfyllt och roligt sätt.  Ge-
nom olika estetiska ämnen kan man också träna språket menar Alma.  Skillnaden mellan de 
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olika förskolorna är att de använder sig av olika metoder och aktiviteter för att främja språ-
ket. Men den största likheten är att alla använder sig av bilder. 
 
 
 
 
Fördelar eller nackdelar att använda bildskapande   
Respondenterna beskriver här fördelarna med att arbeta med bildskapande för att främja 
språkutvecklingen. Man kan dock förstå att det kan finnas en liten nackdel om man arbetar 
med lite äldre barnen på detta sätt.  
   
Alma ser bara fördelar med att använda bildskapande för att främja språkutvecklingen när 
hon arbetar med de yngre barnen. Men hon ser en liten nackdel i att arbeta på detta sätt med 
lite äldre barn. Hon säger då att bildskapandet ofta kopplas ihop med prestationsångest. Bar-
nen tycker då ofta att kompisen ritar eller målar bättre än vad de gör menar hon. ”Bara för-
delar när det gäller de yngre barnen, när de blir lite äldre kopplas ofta prestation in i bildska-
pandet.” 
 
Kajsa ser bara fördelar. Barnen ska ”doppas i ett språkbad”. Hela vårt arbete i verksamheten 
genomsyras av att arbeta språkutvecklande.  
 
Lovis svarar att hon upplever bara fördelar med bildskapande. Hon säger:  

”Jag kom bara på fördelar. Inga nackdelar då alltså, men fördelar alltså det bli ju en naturlig 
del, när man sitter tillsammans å skapar och pratar. Det blir liksom ingen konstgjord situation 
utan barnen får ju till sig olika ord för pensel, färgerna, papper, trä alltså det kan vara så myck-
et man ger. Nä, jag kände ingen, inga nackdelar”  

Malin säger också att det bara finns fördelar med att använda bildskapande som språkut-
vecklande. Hon menar att eftersom alla barnen inte kan skiva än, är det ju väldigt bra sätt att 
genom bilder kunna få utrycka vad man har upplevt. Att rita en bild är lättare än att sätta ord 
på vissa saker som är svårt att utrycka i ord.  
 
 
Sammanfattning 
Pedagoger ser fördelar med att arbeta med bildskapande för att främja språket. De beskriver 
en massa olika sätt som är användbara när det gäller att främja språket genom bildskapande. 
Att rita en bild kan i många situationer vara lättare än, att utrycka sig i ord menar Malin. En 
av pedagogerna kan se en liten nackdel i att använda bildskapandet för att främja språket när 
man arbetar med något äldre barn.  
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Pedagogernas tolkningar av barns bilder 
Pedagogerna har olika syn på hur och om man ska analysera och tolka barnens teckningar 
eller bilder.  
 
På Almas förskola analyserar de inte barnens bilder. 
 

”Barnen berättar hur de upplevt saker. När man är med i skapandet kan man se på arbetsglädjen hur 
upplevelsen varit. Vi kan även i skapandet utläsa barns förmåga att uttrycka sig. För en del barn är det 
enda sättet att uttrycka sig och för andra kan det vara ytterligare ett sätt att uttrycka sig.” 
 
 

Kajsa förklarar att de har en flik i barnens portfolios där de sätter in barnens bilder så att de 
kan följa barnens bildutveckling. 
 

”Analyserar ihop med barnen när man frågar vidare om deras bild inte bara säger att den var 
fin. Vad har du ritat? Hur tänkte du? Hur gjorde du när du fick fram den färgen.” 
 

Lovis säger att det kan vara svårt att tolka bilder tillsammans med små barn, då de inte har 
språket. ”Man tolkar ofta tillsammans med barnen eller pratat om det tillsammans med bar-
nen” säger hon. Hon säger att alla barn inte behärskar det talade språket. Då får man fråga, 
är det en boll, en båt eller en bil du har ritat?  Som pedagog måste man ibland ge de små 
barnen orden till att förklara vad det är som de har ritat.   
 
Malin tycker att det är väldigt roligt om man har öppna ögon och ser barnens teckningar. 
Hon tycker att om man ska analysera barnens bilder, bör man vara några stycken som tittar 
på samma teckning, för att man ska kunna se om man tolkar den på samma sätt. Hon menar 
att det kan vara bra om man är försiktigt när man analyser barns bilder. 
 

 ”Man får inte vara för snabb att döma bilderna för vad det ser ut som . Man kan se så mycket 
på små barns klotter, många barn ritar någonting sen målar de över det, det blev natten bara. 
Sitter man och tittar när barnen ritar och målar så berättar de gärna, speciellt små barn vad de 
gör” säger hon. 

 
 
Sammanfattning  
Samtliga pedagoger tycker att man ska skapa en dialog eller föra ett samtal med barnen me-
dan de ritar. Barnens bilder blir till ett språk när de har svårt att förklara ett fenomen med 
ord. Då förstår vi att barnens bilder blir till ett personligt språk för de olika fenomen som det 
har svårt att förklara.   
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Diskussion  
Nedan följer en redogörelse av våra egna tankar och reflektioner kring vår undersökning. Vi 
börjar med att diskutera vår metod. Sedan följer en resultatdiskussion där vi diskuterar vikti-
ga aspekter för språkutveckling genom bildskapande.  Vi diskuterar också de didaktiska 
konsekvenser som vi anser att vi pedagoger skulle kunna arbeta vidare med. Kapitlet avslu-
tas med förslag till fortsatt forskning.  
 
 
 
 
Resultatdiskussion  
Då vårt syfte har varit att ta reda på pedagogernas uppfattningar om språkutveckling genom 
bildskapande, diskuterar vi detta nedan. I vårt resultat kan vi se att det är viktigt att få kun-
skap om skapande verksamhet under sin utbildning. Vi kan också se att samtliga pedagoger i 
vår undersökning använder sig av bildskapande för att främja språket.  
 
 
 
Utbildningens betydelse för skapande verksamhet     
Pedagogerna i vår undersökning har alla fått någon form av utbildning om skapande verk-
samhet. Vi tycker liksom respondenterna i vår undersökning att det är en fördel att de fick 
baskunskaper om skapande i utbildningen. Vi anser att det är viktigt som pedagog att ha 
dessa kunskaper, då vi ska lära ut detta till barnen. Enligt Lpfö 98 och Lpo 94 ska vi peda-
goger lära barnen att utrycka sin kunskap genom en rad olika uttrycksformer bland annat då, 
genom skapande i bild. Men vi tycker att idag får man mycket lite kunskap om bildskapande 
i utbildningen. Vill man ha mer kunskap om detta får man välja specialiseringen bild. Vi 
anser att de inte ska behöva vara så. Då vi tycker att skapande verksamhet är mycket viktigt 
för barnen, skulle vi vilja ha mer av detta i utbildningen. Enligt Lindö (2009) är det inte 
många som är medvetna om att bildspråket borde finnas med i den dagliga undervisningen i 
förskolan och skolan. Hon menar att språkutvecklingen i allra högsta grad påverkas av bil-
der. Bilden blir till ett synligt språk och är ett mycket viktigt uttrycksmedel för både små och 
stora barn.  
 
Enligt Weissenrieder (2008) handlar alla de estetiska läroprocesserna om pedagogens närva-
ro, lyhördhet, och bekräftelse på det som barnen skapar. I Reggio Emilia pedagogiken kan 
man se att pedagogerna har ett aktiv och mycket viktig roll. De ska lära och stimulera barnen 
så att de lär sig använda alla sina sinnen. Pedagogerna ska kunna ge barnen många olika 
uppgifter att lösa. De ska också kunna ge barnen olika redskap att använda för att barnen ska 
kunna lösa och uttrycka sina tankar. Änggård (2006) menar att barnen behöver pedagogens 
stöd och kunnighet för att få tillgång till olika genrer och redskap för bildskapande som de 
inte annars skulle få tillgång till. Därför tycker vi att utbildning om skapande verksamhet är 
viktigt. Det framkommer i vårt resultat att Vygotskijs sociokulturella teori visar att samspe-
let mellan lärare och elev är det viktigaste redskapet för att utveckla elevers tänkande. Där-
för menar vi att pedagoger måste ha kunskap om hur och varför vi ska lära barn uttrycka sig 
genom olika skapande aktiviteter. När man talar om Vygotskij är ett nyckel begrepp den 
närmaste utvecklingszonen. Denna utvecklingszon innebär för barnens lärande och utveck-
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lings möjligheter att de barnen kan göra med lite hjälp från läraren idag, klarar barnen på 
egen hand i framtiden. Vidare menar han att de pedagogerna som ska stimulera barns ny-
fikenhet och väcka deras intresse. Genom att förklara för dem vilka material eller läromedel 
som man kan använda när man skapar konst (Vygotskij 1995).  
 
Piaget (2008) menar att barns språkliga utveckling till stors del styrs av den kognitiva ut-
vecklingen. Författaren förklarar att om man jämför barnet före och efter språktillägnandet 
kan man säga att språket är tänkandets källa. Genom att barnen har lärt sig språket få de lät-
tare att ta till sig saker och ting i sin omvärld. När barnen har tillägnat sig språket blir tän-
kandet annorlunda. När tänkandet blir annorlunda syns det också i barns bilder. Vidare be-
skriver Piaget att barnen tecknar utifrån sina erfarenheter om omvärlden. Därför anser vi 
liksom Piagets teori säger att bilderna blir uttryck för olika kognitiva processer.    
 
 
 
Fritt eller styrt skapande  
I vår undersökning fick vi veta att barnen fick prova på olika sätt och olika material för att se 
vad och hur de blir som Kajsa uttrycker det. Vi anser att både det fria och det styrda skapan-
det är bra för barnen. Vi anser att de fria skapandet utvecklar tänkandet, självkänslan, själv-
förtroendet och kreativiteten. Ibland kan de vara bra med färdiga mallar och att en vuxen 
styr aktiviteten. De finns barn som har mycket svårt att skapa fritt och därför har svårt att 
komma i gång. Det är då viktigt att hjälpa dessa barn, genom exempelvis styrt skapande eller 
att ge dem mallar precis som vissa pedagoger i vår undersökning påpekar. Vi håller med 
Malin när hon säger, ” Det spelar ingen roll hur det ser ut, det viktigaste är att skapa”. Det 
fria skapandet och den fria leken är viktiga delar i verksamheten idag, och har fått stort ut-
rymme i undervisningen, detta är något vi också sett under vår verksamhetsförlagda utbild-
ning.  

Bendroth Karlsson (1998) förklarar att konstfilosofen Herbert Reads idéer, om hur barnen 
ska uttrycka sig genom konst är upphovet till det ”fria skapandet”. Read ansåg att den vuxna 
ska låta barnen vara i fred när de skapar, eftersom de är endast då de helt fria, självständiga 
skapandet kan uppnås. Den österrikiska psykologen och pedagogen Elsa Köhler menade 
också att barnen lär sig genom att skapa fritt utan modeller och mallar enligt Bendroth 
Karlsson (1998). Fröbelpedagogiken talar i stället för det mer styrda skapandet menar Bend-
roth Karlsson. Fröbel ansåg att pedagogerna skulle rita före och berätta och visa för barnen 
hur hon gjorde, sedan skulle barnen göra samma sak för att på så vis lära sig. I de förskolor 
vi har varit och intervjuat på jobbar de med både fritt och vuxenstyrt skapande. Ibland be-
stämmer pedagogen i förväg vad barnen ska göra och ibland lägger de fram olika material 
samt att de låter barnen skapa fritt. Traditioner från Fröbelpedagogiken lever således kvar än 
idag.  

 
 
Bildskapande främjar språket  
Läroplanerna Lpfö 98 och Lpo 94 menar att språk och lärande oskiljaktig hänger samman. 
Vidare står det att vi pedagoger ska hjälpa barnen att lära sig skapa och kommunicera genom 
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olika uttrycksformer som till exempel genom bild. Vi anser precis som författarna nedan att 
bilder är ett av barnens första sätt försöka kommunicera med andra.  
Symbolspråket och bilder blir barns första sätt att kommunicera enligt pedagogikforskaren 
Knutsdotter (1992). Hon menar att alla människor har behov av att uttrycka sig och att 
kommunicera med andra. Enligt Frid (2005) har bildskapandet en stor och viktig funktion i 
språkutvecklingen då det är ett sätt att kommunicera. Karlsson och Lövgren (2001) beskriver 
att när barnen tillverkar bilder ger det ofta budskap om hur de ser på sociala förhållanden, 
miljön och på sig själva.   
 
En pedagog i vår undersökning beskriver att barnen genom sitt bildskapande kan uttrycka 
sina intressen och fantasi. Vi håller med om detta och enligt Lindö (2009) blir då bilden ett 
synligt språk för att uttrycka sig då man har svårt att utrycka sig genom tal. Både Lindö 
(2009) och Arnqvist (1993) menar att barn använder sina bilder för att tolka och beskriva 
sina erfarenheter samt sina kunskaper om omvärlden, även Piaget (2008) beskriver att bar-
nen använder sina bilder för att reflektera om erfarenhet och kunskaper som de har, enligt 
Ahlner Malmström (1991). Detta är också något som Vygotskij menar att barnen uttrycker 
genom sina bilder. Vi tolkar att både Piaget och Vygotskij menar att barnen genom sina bil-
der kommunicerar utan att för den saken skull behöva kunna tala. Vi anser att på detta sätt 
lyfter man också de barnen som har svårt att uttrycka sig genom att kommunicera.  
 
Vi ser att samtliga pedagoger i vår undersökning använder sig av bildskapande för att främja 
språket. Vi kan också se att samtliga pedagoger beskriver många olika fördelar med bildska-
pandet för att främja språket. Det blir ingen konstgjord situation, barnen får till sig olika ord 
när man sitter tillsammans med andra och skapar.  
 
Samtliga pedagoger vi har intervjuat anser att bildskapandet främjar språkutvecklingen. De 
säger att när barnen skapar något, så pratar de gärna, berättar om hur och vad de gör. Språ-
kets grundläggande roll är att förmedla känslor, tankar, önskningar och behov. Barnet an-
vänder sig av bildspråket för att uttrycka vad som har hänt, till exempel under deras vistelse 
i skolan och förskolan enligt Arnqvist (1993). 
 
Barnes (1994) säger att när barnen får ägna sig åt kreativa aktiviteter kan de lättare hantera 
saker och ting, till exempel saker som de tycker är svårt att uttrycka i ord. Han menar att 
bildskapandet ger barnen ett personligt språk för at uttrycka sig i den världen de lever i ge-
nom former och symboler. Barnen får genom detta en uppfattning om sig själva i relation till 
sin omvärld. Piaget beskriver att barns bildskapande är uttryck för kognitiva processer. Han 
menar att barnen inte kan teckna något som de inte har kunskaper om. Han menar liksom 
Barnes, att bilderna reflekterar barnens erfarenheter, vetande och kunskaper om sin omgiv-
ning. Vi anser att medan barnen skapar, tränar de också sitt språk på ett lustfullt och roligt 
sätt. I vår undersökning framkommer att respondenterna säger att de ska vara roligt, lustfyllt 
och glädjande att skapa. Weissenrieder (2008) säger att skapandet är en källa till glädje. Vi-
dare menar hon att skapandet främjar barnens kommunikation med andra och hjälper dem på 
så sätt att skapa nya relationer. Samtliga pedagoger säger att skapandet ger samarbete och 
gemenskap med andra, då man oftast sitter tillsammans när man skapar, barnen pratar och 
hjälper varandra. Och precis som Weissenrieder (2008) också skriver främjar ju skapandet 
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språket och därmed kommunikationen. Enligt Arnqvist (1993) menar Vygotskij att språket 
är ett socialt fenomen som har utvecklats för att människor ska kunna kommunicera med 
varandra (Arnqvist 1993). 
 
Då vårt syfte är att ta reda på pedagogernas uppfattningar om språkutveckling genom bild-
skapande, kan vi genom vår undersökning se att språket verkligen stimuleras genom bild-
skapande. Vi tycker att man kan arbeta skapande genom alla ämnen, då skapande är så 
mycket mer än bara bilder. Lärandet ska ju enligt läroplanerna vara lustfyllt och vi har ge-
nom våra intervjuer hört att skapade verksamhet föder glädje.  
 
 
 
Metoddiskussion  
Eftersom vi i vår undersökning vill ta reda på pedagogernas uppfattningar om språkutveck-
ling genom bildskapande valde vi kvalitativ intervju som metod. Kihlström (2006) menar att 
detta är ett mycket bra sätt om man vill ta reda på vad människor har för uppfattning av oli-
ka fenomen i sin omvärld, som till exempel det vi vill ta reda på. Genom enskilda intervjuer 
anser vi att man får personliga svar från var och en av respondenterna. I våra intervjuer har 
vi fått fram relevanta svar på de frågor vi har ställt. Då det flesta intervjuer tog cirka en tim-
ma fick vi väldigt långa och utförliga svar från respondenterna. Vi anser att vårt val av me-
tod verkligen har gynnat vår undersökning, då vi upplever att vi har fått fram respondenter-
nas uppfattningar om de frågor vi har ställt. Därför anser vi att kvalitativ intervju är en bra 
metod i vår undersökning. Vi tycker att vi har fått svar på vårt syfte.  

 

Didaktiska konsekvenser  
I vår undersökning har vi hört att samtliga pedagoger använder sig av bildskapande som 
redskap för att främja språket. Alla pedagogerna arbetar på olika sätt med att lära ut språket 
på detta sätt. Pedagogerna låter barnen prova på att använde olika material när de skapar. Vi 
har förstått genom vår undersökning att barnen på detta sätt tränar sitt språk, då de får ord 
för vad de olika materialen heter och genom att de pratar medans de skapar. Vi anser att det-
ta är ett bra sätt att arbeta på. Samtliga pedagoger i vår undersökning sa att det har använt sig 
av bildskapande för att främja språket. Men eftersom vi inte har observerat ute i verksamhe-
ten så vet vi inte om de verkligen arbetar med bildskapande på det sättet som har framkom-
mit under våra intervjuer.  
 
Vi har genom vår undersökning förstått att bildskapande blir till en uttrycksform för barnen. 
De kan genom sina bilder sätta ord och uttrycka sina idéer, fantasier, behov och intresse utan 
att ha språket. Men vi undrar om pedagogerna verkligen tar sig tid att reflektera och diskute-
ra bilderna tillsammans med barnen. Vi menar att pedagogerna inte tar sig tid att diskutera 
bilderna på djupet tillsammans med barnen. Vi anser att pedagogerna borde lägga mer tid till 
detta, om de inte gör på detta vis menar vi att de missar det viktiga budskapet och uttrycken i 
barnens bilder. Vi anser att i vår yrkesroll som pedagog är det viktigt att ta sig tid att samtala 
om bilderna tillsammans med barnen. Därför anser vi att pedagogerna borde lägga lite mer 
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av sin värdefulla tid på just detta. När skapandet pågar är det därför viktigt att pedagogerna 
är uppmärksamma och samtalar med barnen. Vi anser att på detta sätt främjas språkutveck-
lingen och pedagogen får också reda hur barnen tänker, tycker och gör när de skapar.     
 
I vår undersökning har alla våra respondenter uttryck att alla barnen är med och tycker att 
det är roligt att skapa. Enligt Vygotskij (1995) ska barnen ha lust att utrycka sina fantasier i 
bilder utan tvång. Vi anser att de barnen som verkligen tycker om att skapa ska vi pedagoger 
uppmuntra, de barnen som inte tycker om det ska slippa göra det över huvudtaget. Men ty-
värr har vi sett att det styrda skapandet ibland kan ske under tvång. Pedagogerna bestämmer 
vad barnen ska skapa, och alla ska göra samma sak som alla andra. Vi menar att det kanske 
inte är så viktigt att alla barnen har gjort till exempel en ”tomte till jul” bara för att det ska 
göras.  
 
Vi anser själva att det viktigaste är att barnen skapar, det spelar ingen roll hur, eller vad de 
skapar. Det är själva processen som är viktigare än den färdiga produkten. Vi tycker att bar-
nen får kunskaper på ett mycket lustfyllt sätt genom skapande verksamhet.   

 

 

Förslag på vidare forskning  
Vår undersökning visar att bildskapandet främjar språkutvecklingen och att pedagogerna 
tycker att detta är ett bra sätt att träna språket på. Vårt förslag till vidare forskning är att ta 
reda på om bildskapande är lika viktigt i skolan som vi har förstått att det är i förskolan. Vi 
skulle vilja ta reda på varför de estetiska ämnena inte är kärnämnen i skolan?   
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Tack   
 
Vi vill först och främst tacka vår handledare Susanne Björkdahl- Ordell för all hjälp och 
handledning genom arbetets gång. Vi vill också tacka våra studiekamrater för alla bra åsikter 
om hur vi har kunnat förbättra vårt arbete.  
 
Ett varm tack till specialpedagogerna Anna – Carin Johansson och Ingrid Hantelius för att vi 
fick hjälp med bra litteratur till vårt arbete.   
  
Ännu ett stort tack till alla pedagogerna som ställt upp på vår intervju. Utan er hade vi inte 
kunnat genomföra vår undersökning.  
  
Vi vill också tacka våra familjer för allt stöd och support under arbetets gång. Och till sist 
vill vi tacka civilingenjör, Marcus Svensson för hjälp med arbetets format.    
 
Utan er allihop hade detta arbetet blivit svårt att genomföra. 
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Bilagor  
 

Bilaga 1  

 
Missiv brev  
 
Högskolan i Borås 
Institution för Pedagogik 
Examensarbete ht 09 
Jessica Nilsson och Jeanette Persson  
 
 
 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter vid Högskolan i Borås, Campus Varberg och vi ska skriva vårt exa-
mensarbete om bild och skapande i verksamhet i förskolan och skolan.  
 
I vårt arbete vill vi veta hur ni arbetar med bildskapande i er verksamhet. Vi har tänkt an-
vända oss av intervju som metod. Därför undrar vi om ni kan tänka er att besvara våra frågor 
inom detta område? Det är frivilligt att delta och ni som respondenter anonyma. Era svar 
kommer vi att använda enbart i vårt arbete och inte något annat syfte. Vi önskar genomföra 
våra intervjuer under kommande veckorna 46-47 och intervjun tar ungefär en timma. Platsen 
kan vi bestämma den dagen som intervjun sker.  
 
 
Hoppas på ert samtycke och tack på förhand. 
 
 
 
Med vänlig hälsning: 
 
Jessica Nilsson tel: xxx-xxx xx xx  
Jeanette Persson tel: xxx-xxx-xx-xx 
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Bilaga 2  

Intervju frågor  
 
Högskolan i Borås 
Institution för Pedagogik 
Examensarbete ht 09 
Jessica Nilsson och Jeanette Persson 
 
Förhållningssätt till utbildning om bild och skapande 

1. Hur länge har du jobbat som förskollärare/lärare? 
 

2. När var du klar med din utbildning? 
 

3. Upplevde du under din utbildning att du fick tillräckligt med information om ska-
pande verksamhet i förskolan/skolan? 
 

4. Hur har din utbildning påverkat dina tankar när du jobbar med bild och skapande 
verksamhet i förskolan eller skolan? 

 i verksamheten  

5. Hur ofta jobbar ni med bild och skapande? 
 

6. På vilka sätt lär ni ut till barnen?   

Pedagogernas åsikter om språkutveckling genom  

7. Vad är för dig? Kan du ett ge exempel?  
 

8. Använder ni er av för att främja barns språkutveckling och vad är syftet med detta?  
 

9. Upplever du att det finns några fördelar/nackdelar med att använda i samband med 
språkutveckling? 
 

10. Vilka erfarenheter har du av barnens syn och språkutveckling genom bild och ska-
pande?  
 

11. Hur analyserar ni barnens bilder?  
 

12. Vad berättar barnen genom sina bilder?   
 

13.  Kan man få ut något annat genom att använda bildskapandet i verksamheten?  
Kan du ge exempel?  


