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Sammanfattning 

 

Arbetets art: Lärarexamen avsedd för undervisning i förskola, förskoleklass och 

grundskolans första år - inriktning Lärande genom textil 210 hög-

skolepoäng. 

 

 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 högskole-

poäng i utbildningsvetenskap. 

 

Titel: Bildskapande i förskoleklass. Verktyg i barns läs- och skrivunder-

visning. 

 

Engelsk titel: How do nursery school-teachers use aesthetics in their teaching of 

reading and writing? 

 

Nyckelord: Läs- och skrivundervisning, bildskapande, lärare i förskoleklass. 

 

Författare: Maria Fridén & Christina Mårtensson 

 

Handledare: Marianne Strömberg 

 

Examinator:  Jörgen Larsson  

 

Bakgrund 
Många författare och forskare anser att teori bör kombineras med praktik för att skapa in-

tresse och motivation hos barn. En kombination av bildskapande och läs- och skrivundervis-

ning gör att skriftspråket utvecklas på ett lekfullt sätt. Även pedagogerna måste vara aktiva i 

barns lärande och veta vad bildskapandet gynnar för barnen. Många författare är eniga om 

att bildskapande är en viktig del i barns utveckling och lärande. Den här sortens skapande 

bör också kombineras med annan undervisning för att få ett djupare innehåll.  

 

Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka och beskriva hur pedagoger använder sig av 

bildskapande som ett verktyg i sin läs- och skrivundervisning i förskoleklass 

 

Metod 
Vi har valt ett hermeneutiskt förhållningssätt med en etnografisk kvalitativ forskningsansats. 

Studien gjordes i två olika skolor där sammanlagt fem öppna riktade intervjuer genomfördes 

av pedagoger i förskoleklass. Det gjordes även fyra observationer med hjälp av löpande pro-

tokoll med pedagogernas undervisning i fokus.  

 

Resultat 
Olika aktiviteter med bildskapande är en stor del av pedagogers vardag i förskoleklass. Vis-

sa pedagoger i studien ansåg att bildskapande går att kombinera med läs- och skrivundervis-

ning och använde en sådan kombination i sin undervisning. Andra pedagoger såg inte sam-

ma möjligheter, utan såg hellre en kombination med matematik. I samband med våra obser-

vationer såg vi både kombinationen bildskapande och läs- och skrivundervisning, men även 

en mer renodlad läs- och skrivundervisning utan bildskapande.  
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Inledning 
Under vår utbildning till lärare i förskola, förskoleklass och skolår 1-3 har vi ofta kommit i 

kontakt med bildskapande samt läs- och skrivundervisning. Då vi gått en kreativ och prak-

tisk inriktning fann vi det intressant att forska vidare på området. I förskoleklass har vi under 

vår verksamhetsförlagda utbildning (hädanefter benämns denna som VFU) sett att det är 

vanligt att lärarna använder olika typer av bildskapande då de introducerar läsning och 

skrivning för barn. Forskning pekar också på att det finns vissa fördelar att kombinera bild-

skapande med läs- och skrivundervisning (Knutsdotter Olofsson 2009). Exempelvis tränas 

barns fantasi och föreställningsförmåga vid bilskapande. Att kombinera läs- och skrivunder-

visning med bilskapande innebär vidare en lekfull start till skriftspråket (Liberg 2006). Syf-

tet med den här studien är att undersöka och beskriva hur pedagoger använder sig av bild-

skapande som ett verktyg i sin läs- och skrivundervisning i förskoleklass.  

 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 

nämns att förskoleklassen ska använda sig av bildskapande i undervisningen. Ett av uppnå-

endemålen för grundskolan är också att utveckla elevers möjligheter att uttrycka sig med 

hjälp av estetiska uttrycksformer. Elevers förmåga att uttrycka sig genom bild är ytterligare 

ett uppnåendemål. För förskoleklassens del nämns det däremot inget om att lärare i försko-

leklassen ska kombinera läs- och skrivundervisning och bildskapande. 

 

Vår förhoppning är att den här studien är intressant och kan vidga synen på bildskapande 

och hur ämnet kan användas som ett verktyg i läs- och skrivundervisningen. Kanske kan 

också studien ge inspiration till verksamma pedagoger i förskoleklass.   
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Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka och beskriva hur pedagoger använder sig av 

bildskapande som ett verktyg i sin läs- och skrivundervisning i förskoleklass.  

Frågeställningar 

Hur använder pedagoger bildskapande i barns läs- och skrivundervisning i förskoleklass? 

 

Varför ska bildskapande kombineras med läs- och skrivundervisning? 

 

Vilka moment innehåller de olika bildskapande aktiviteterna?  

Begreppsdefinition 

Bildskapande: Bildskapande är ett begrepp vi ofta använder i studien.  Då begreppet ska-

pande är ett väldigt stort begrepp avser vi endast teknikerna i bild. Det vill säga exempelvis 

måleri med akvarell, vattenfärg, akryl, krita samt papier maché och collage. Vid ett tillfälle 

tar vi också upp lek och anledningen till det är för att vi anser att skapande även kan ses som 

lek.  

 

Läs- och skrivundervisning: Ämnet Svenska är så mycket mer än läsa och skriva. Därtill 

handlar ämnet om att till exempel tala, lyssna och ha en förståelse för språket. Men för att 

inte den här studien ska bli allt för stor begränsar vi oss till att endast behandla undervisning 

i läsning och skrivning. 

 

Bornholmsmodellen: Bornholmsmodellen utarbetades på en förskola/skola på Bornholm. 

Modellen handlar om att utveckla språket och språkförståelsen. Det är språkets formsida 

som är i fokus (Lundberg 2009). Till Bornholmsmodellen hör en tydlig handledning och ram 

att utgå från. Arbetet sker vecka för vecka och steg för steg. Pedagogerna gör språklekar i 

form av rim och ramsor samt fonemklapplekar, där barnen klappar vokalerna i sitt namn. 

Detta gör att barnens språkliga medvetenhet utvecklas. Modellen är uppdelad i fem steg där 

barnen bland annat tränas i att ta instruktioner, undersöker vad som kännetecknar meningar, 

undersöker fonem och kopplar dessa till bokstäver.  

 

Trageton: Metoden Trageton (Trageton 2005) handlar om att skriva sig till läsning med 

datorns hjälp. Metoden utvecklades i Norge av Arne Trageton och har spridits till Sverige.  

 

Barnen får lära sig hur datorer fungerar och börjar med att skriva bokstavsräckor. Det vill 

säga att barnen ”spökskriver” på en dator och tränar sig i att använda alla fingrar och båda 

händerna. För att underlätta detta hjälper pedagogen till att dela tangentbordet genom att de 

markerar hälften av tangenterna med en färg och andra hälften med en annan färg. Det är 

också vanligt att man köper ett tangentbord som redan är uppdelat. Barnen sitter parvis vid 

datorerna och ”spökskriver” tillsammans och det är här viktigt att barnen ofta byter plats så 

att inte intresset tappas hos den som inte är aktiv menar Trageton (2005, s. 66). Målet är att 

skriva så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. De skriver ut papprena de har skri-

vit och räknar sedan hur många likadana bokstäver de hittar på pappret/papprena. Därefter 

väljer de ut en bokstav de vill arbeta med som de ringar de in i olika färger samtidigt som de 

får ljuda bokstaven högt och tydligt. Om det skulle vara så att barnen har skrivit både geme-

ner och versaler (stora och små bokstäver) så är det i första hand de stora bokstäverna som 

barnen fokuserar på. Men alt eftersom lär sig barnen även de små.  
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Längre fram i utvecklingen så lär sig barnen att bilda ord av bokstäverna och intresserar sig 

för stavning. Till en början hittar barnet på en egen logisk stavning för att sedan fråga kam-

rater och pedagoger hur något stavas. De lär sig skriva isär orden men hjälp av mellan rum 

och när barnen lärt sig detta utvecklar de sin förmåga att skriva olika texter som tillexempel 

temaorienterade texter och beskrivande texter. De temaorienterade handlar om att skriva om 

de projekt som klassen arbetar med och i de berättande texterna skriver barnen om tillexem-

pel ett djur.  
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Bakgrund 
I följande kapitel beskrivs teorier och tidigare forskning som berör läs- och skrivundervis-

ning, samt hur bildskapande används i den sortens undervisning. Därför valde vi litteratur 

utifrån olika aspekter. Dels utgick litteratursökningen från skapande verksamhet och hur 

pedagoger i förskoleklass använder bildskapande som ett verktyg i läs- och skrivundervis-

ning. Dels utgick sökningen också från barns läs- och skrivundervisning samt hur barn lär.  

Styrdokument 

Enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lpo 94) ska barn ges självförtroende i sin språk- och skrivutveckling. Bildskapande ska 

också vara ett inslag i förskoleklassen. Det står dock inget i styrdokumentet att pedagogerna 

skall kombinera bildskapande med läs- och skrivundervisningen. Ett av uppnåendemålen i 

Lpo 94 är att eleven ska kunna ”utveckla och använda kunskaper i så många olika uttrycks-

former som möjligt som språk, bild, musik, drama, dans” (Lpo 94, s. 10). Här framgår det att 

eleven/barnet ska ha fått kunskap i olika ämnen genom estetiska uttrycksformer som tillex-

empel det vi vill kalla för bildskapande verksamhet. Ännu ett uppnåendemål där paralleller 

kan dras till bildskapande är att ”eleven har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och 

fått ett ökat intresse att ta del av samhällets kulturutbud” (Lpo 94, s. 10). Skolan ska med 

andra ord erbjuda eleverna/barnen ett brett utbud av olika estetiska uttrycksformer som in-

spirerar eleverna/barnen att ta del av den kultur och estetiska uttrycksformer som finns i 

samhället.  

Läs- och skrivundervisning 

Här görs en sammanfattning av den litteratur som behandlar bildskapande och läs- och 

skrivundervisning i kombination. Vi tar även upp hur läs- och skrivinlärning för barn ser ut 

enligt Liberg (2006).  

 

I läs- och skrivinlärning finns olika stadier som namngetts olika av olika forskare. Liberg 

(2006, ss. 43-48) väljer emellertid att kalla de första stadierna för ”Begränsat effektivt läsan-

de och skrivande”. Detta stadium, delades i sin tur in i tre nivåer – ”preläsande och preskri-

vande”, ”situationsläsande och situationsskrivande” och ”tidig form av helordsläsande” och 

”tidig form av helordsskrivande”.  

 

”Preläsning” och ”preskrivning” innebär att individen låtsas skriva eller läsa. Till exempel 

kan de hitta på berättelser med hjälp av bilder i bilderböcker eller återberätta en handling 

samt skriva med påhittade krumelurer (Liberg 2006, ss. 43-45).  

 

”Situationsläsande” och ”situationsskrivande” innebär att barn läser ordbilder som till ex-

empel M:et på McDonalds-logotypen och med hjälp av det läser ordet McDonalds (Liberg 

2006, ss. 46-48). I det stadiet kan individen även skriva av texter eller ordbilder.  

 

Tidig form av ”helordsläsande” och ”helordsskrivande” innebär enligt Liberg (2006, ss. 48-

51) att orden ses som en helhet, som ordbilder. Barnet kan exempelvis se sitt namn och veta 

vad det står även om barnet inte känner till de enskilda bokstäverna.  

 

För att gynna läs- och skrivinlärning skriver Liberg (2006, s. 12) att det är viktigt att det 

finns rikligt med material i omgivningen. Att skrivinlärningen även kan kombineras med 

barns målande och att leka med språket på olika sätt är också en viktiga delar i läs- och 

skrivinlärningen, menar Liberg. Att även bildskapande är en form av språk är något som 



 7 

Gustafsson och Mellgren (2005, s. 82) skriver om. De anser att bildskapande och skriftska-

pande ligger nära varandra eftersom även bildskapande handlar om att kommunicera med 

omgivningen. 

 

Att bildskapande går att kombinera med läs- och skrivundervisning är något som också 

Erikssen Hagtvet och Pálsdóttir (1993, ss. 88-91) tar upp. I Lek med språket ger författarna 

en mängd exempel på sådana aktiviteter. De beskriver bland annat hur lärarna tillsammans 

med eleverna i en förskoleklass skrev en ”Jag-bok”. I denna kombinerades skriftspråket med 

teckningar. Eleverna fick bland annat rita i boken vad som gjorde dem glada och ordet 

”glad” fanns då med som överskrift på teckningen. Lärarna skrev också förklarande mening-

ar till det som eleverna ritade.  

 

I ett annat kapitel beskriver författarna hur de ritade ett stort fabeldjur på vilket de klistrade 

upp händelser i en saga de läst tillsammans med barnen (Erikssen Hagtvet & Pálsdóttir 

1993, s. 101). Beroende på när händelserna inträffade, klistrades de upp antingen i början, i 

mitten eller i slutet av fabeldjuret. Detta gjordes för att synliggöra hur berättelserna byggs 

upp. Syftet med de aktiviteter som författarna beskriver är att eleverna ska få utrymme att 

utveckla skriftspråket på ett lekfullt sätt och samtidigt göra detta till en naturlig del av var-

dagen (1993, s. 264). 

Olika former av skapande 

Malmström (1991, s. 11) ser bildspråket som en koppling mellan kroppsspråk och talspråk 

och att det fyller två funktioner. Dess ena funktion är att utgöra ett substitut för talspråk när 

barn befinner sig i en ålder där talspråket ännu inte är helt utvecklat. Bildspråkets andra 

funktion är att vara ett komplement till talspråket eftersom det kan ”öka vidden av kommu-

nikationen” skriver Malmström. Ju bättre barn blir på att uttrycka sig med hjälp av olika 

språk, desto bättre kan de sedan kommunicera med andra (1991, s. 15). Malmström menar 

att enbart en användning av talspråket inte räcker fullt ut i undervisningen eftersom alla barn 

inte kan tillgodogöra sig den då.  

 

Bildskapande ger fler barn mer möjligheter att uttrycka sig. Att språk inte enbart utgörs av 

ord anser Malmström (1991, ss. 13-14) vara naturligt för barn. Malmström ger exempel på 

andra former av språk såsom kroppsspråk och bildframställande. Barn uttrycker sig gärna 

och ofta genom bild, menar författaren. En kombination av språkövningar och bildskapande 

gör att fler barn görs delaktiga än de barn som redan knäckt läskoden (1991, s. 98). Bildska-

pande bidrar också till en utveckling av tänkandet, föreställningsförmågan och verklighets-

uppfattningen. Bakom bildskapandet finns också en speciell drivkraft, nämligen fantasin 

(Malmström 1991, s. 141). Med andra ord är utvecklar bildskapandet fantasin samtidigt som 

bildskapandet utvecklas av fantasin.  

 

Enligt Granberg (2001, ss.12-13) handlar inte bildskapande enbart om bildens process, alltså 

om hur bilden bearbetas från idé till färdig form, utan också om hur miljön runtomkring är 

utformade. Det är viktigt att rummen är inspirerande och lockar barnen till att viljan att ska-

pa. Men lika viktigt anser Granberg, är pedagogens förhållningssätt, hur pedagogen förhåller 

sig till barnet och barnets bildskapande.  

 

Granberg (2001) skriver att barns olika sinnen tränas i bildframställandet, Exempelvis syn-, 

känsel- och luktsinnet. Men bildskapandet gör också att barn får ytterligare möjligheter att ta 

till sig kunskap via andra sinnen (2001, s. 24). I och med detta är pedagogen en förebild för 

barnen eftersom pedagogens uppgift är att vägleda och inspirera till kunskap. Pedagogens 
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uppgift är också att ge barnen bekräftelse och föra en dialog med barnen. En pedagog som 

deltar i aktiviteterna måste också vara närvarande hela tiden för att barnen ska få ut mest av 

aktiviteten. Författaren menar med det här att pedagogen bör undvika att gå ifrån eftersom 

det kan störa barnens skapande och den dialog pedagogen för med barnet (2001, s. 34). 

 

Lööf Eriksson (1987, s. 35) ifrågasätter om pedagoger egentligen bör blanda sig i barns bild-

skapande för att skapandet i fråga ska utvecklas. Hon tar upp olika teorier, däribland person-

lighetsteorin och den kognitiva utvecklingsteorin. Personlighetsteorin innebär att barns bil-

der speglar deras personlighet och tankar. Enligt den kognitiva utvecklingsteorin tecknar 

barn ”vad de vet”. Pedagogens uppgift är enligt Lööf Eriksson (1993, s. 11) också att under-

söka och visa nya aspekter i omgivningen tillsammans med barnen. Författaren tar även upp 

olika delar i barns bildskapande som kan utvecklas om man som pedagog är närvarande och 

med i barens bildskapande (1993, s. 32). 

 

En kombination av praktiska och teoretiska kunskaper var något som Freinet (1896-1966) 

tog upp under sin tid (Nordheden 2007, s. 171). En sådan kombination gör det lättare för 

barnen att lära sig och det synliggör också vad de lär sig. Han ansåg även att den undervis-

ning som erbjöds måste vara meningsfull och ha ett syfte eftersom barnen först då kan till-

godogöra sig den. Lindqvist (1999, s. 73, 78) skriver att för Vygotskij (1896-1934) var det 

viktigt att skapa intresse, framförallt då det gäller introduktion av ny kunskap. Återigen är 

undervisningen tvungen till att vara meningsfull. För att det ska ske måste pedagogerna vara 

aktiva. Det teoretiska bör även kombineras med det praktiska för att barn ska få ut mest av 

undervisningen. 

 

Enligt Knutsdotter Olofsson (2009, ss. 79-80) kan även bildskapande ses som en form av 

lek. Författaren skriver att lek är ett bra verktyg för motivationen, eftersom vissa barn annars 

kan vara svåra att nå (2009, s. 77). Vidare finns det mycket som de lär sig via leken. Bland 

annat tränar lek barns föreställningsförmåga och fantasi. Knutsdotter Olofsson menar att 

mycket omedveten inlärning sker genom leken. Barnen får också öva språket eftersom de i 

rollek tvingas uttrycka och formulera sig för lekens utformning (2009, ss. 84-85). I det långa 

loppet tränas även läsförmågan eftersom de inre bilderna används när de läser. Oreck (2006, 

s. 4) skriver att det som krävs hos pedagogen emellertid är att undervisningen förhåller sig 

på ett kreativt sätt. Pedagogen ska också ha förståelse för vad i själva bildskapandet som går 

att användas i undervisningen och veta vilken form av lärande som gynnas. 

Sammanfattning 

Vi sökte litteratur i BADA, Libris och ERIC. Där fann vi litteratur med fokus på bildska-

pande och läs- och skrivundervisning. Sökningen delades upp och kom att gälla läs- och 

skrivundervisning samt bildskapande.  

Enligt läroplanen ska bildskapande ingå i förskoleklassens undervisning. Det framgår av 

litteraturen att bildskapande ses som ett viktigt verktyg i läs- och skrivundervisningen. Detta 

gör att det blir en lekfull start i läs- och skrivundervisningen, anser många författare (Hagt-

vet & Pálsdottír 1993, Liberg 2006). Det finns även kopplingar mellan skapande i bild och 

skrift eftersom båda handlar om kommunikation med omgivningen. Bildskapande är en ut-

trycksform och en form av språk. Framställande genom bild tränar även olika sinnen och 

barns föreställningsförmåga (Granberg 2001, Gustafsson & Mellgren 2005, Knutsdotter 

Olofsson 2009, Malmström 1991). 
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Teoretisk utgångspunkt  
Det finns olika teorier om hur barn tillägnar sig det som ska läras och man kan se lärande 

utifrån flera aspekter. Vi väljer dock att utgå från Lev Vygotskijs och John Deweys teorier 

om utveckling och lärande. Både Vygotskij (1995) och Dewey (1980) ansåg att kommunika-

tion och samspel är viktiga i barns lärande. I bildskapande är också kommunikation och 

samspel en stor del av processen i skapandet då det handlar om att kommunicera och sam-

spela med omgivningen.  

Vygotskij och Dewey 

Lev Vygotskij (1896-1934) var en rysk pedagog, psykolog och filosof.  Han utvecklade idén 

om att barn utvecklas tillsammans med andra i den så kallade ”närmaste utvecklingszonen”. 

Det är i den närmaste utvecklingszonen som barn lär inom och kortfattat handlar det om vad 

barn klarar på egen hand eller vad de behöver en vuxens hjälp med. Vygotskijs teorier bru-

kar sammanfattningsvis kallas för det sociokulturella perspektivet (Bråten 1996). Men bland 

Vygotskijs (1995) teorier om barns utvecklings nämns också kreativitet/fantasi som en vik-

tig del. Enligt honom är kreativiteten grundläggande inom alla former av skapande oavsett 

område.  

 

Dewey (1859-1952) var en reformpedagog, psykolog och filosof och verksam i USA. De-

wey använde begreppet ”learning by doing” där han avsåg att pedagogiska handlingar måste 

ha en avsikt. Det vill säga att barn lär sig genom att pröva och testa olika teorier och komma 

fram till egna lösningar (Sundgren 2005, ss. 79-90). 

 

Lärande 
För Vygotskij (Bråten 1996, ss. 20-25) var utbildning och skola en viktig del i barns kogni-

tiva utveckling eftersom de ingick i sociala sammanhang som omformade individens tän-

kande. Vygotskij var vidare känd för sin beskrivning av den närmaste utvecklingszonen som 

barn lär inom. I den närmaste utvecklingszonen ingår sådant som kan klaras av. Även sådant 

som  kan avklaras med hjälp av en vuxens stöttning ingår. Skriftspråket är dessutom en an-

nan del av språkets användningsområden. I Fantasi och kreativitet i barndomen gör Vygots-

kij (1995) inte många kopplingar mellan hur bildskapande kan användas i det litterära ska-

pandet. Däremot tas de båda begreppen upp i Vygotskijs teori om barns utveckling då bild-

skapande efterhand övergår till litterärt skapande som ett led i barns utveckling.  

 

Även för Dewey var kommunikation och samspel viktiga i barns lärande (Dewey 1980, s. 

15). Utbildning måste också ge rum för barns spontana kreativitet och nyfikenhet, menar 

Dewey. Pedagogiska aktiviteter är även tvungna till att knyta an till dessa spontana aktivite-

ter eftersom det är först då som barn motiveras till att ta del i undervisningen. Dewey skriver 

om undervisningsprocessen: 

 
Om den råkar sammanfalla med barnets aktiviteter får den en positiv 

effekt, om den inte gör det, leder den till att barnets natur störs, splittras 

eller hämmas (Dewey 1980, s. 39). 

 

Spontana aktiviteter hör också samman med barns intressen. Dewey (1980) menar att peda-

gogerna även måste vara medvetna om vilka intressen barnen har, i synnerhet om det hand-

lar om läs- och skrivundervisning (1980, ss. 43, 47). Intresset visar nämligen var barn befin-

ner sig i sin utveckling. Dewey skriver att pedagoger varken ska sporra eller nonchalera 

barns intressen, eftersom detta kan skada intresset som sådant. Pedagogens uppgift ska där-

emot vara att veta vad intresset är och ta vara på barns spontana aktiviteter och medvetet ge 
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dessa ett innehåll. Dewey (1980, ss. 69-70) motiverar detta med att aktiviteterna annars bara 

blir ett roligt tidsfördriv, och utveckling i exempelvis konstnärligt skapande sker endast ge-

nom slumpen. Ett steg i att ge aktiviteterna ett innehåll ska vara att medvetandegöra barnen 

om vad de gör (1980, ss. 72-73).  

 

Då pedagoger ger barnen uppgifter  i undervisningen måste dessa ha ett bestämt syfte oav-

sett om det handlar om bildskapande eller läsning och skrivning. Det här syftet måste också 

medvetandegöras till barnen. Det är viktigt att barnen vet varför de ska göra något så att 

undervisningen får ett mål (Vygotskij 1995, s. 85).  

 

Skapande i bild och skrift 
Bildskapande är den form som fantasin uttrycks genom i barns tidiga åldrar (Vygotskij 

1995, ss. 87-91). Barnet ritar hur det minns att ett visst föremål ser ut, det är inte ofta barnet 

ritar av föremålet även om föremålet ligger bredvid barnet. Vygotskij (Thurmann-Moe 

1996) menade också att skapande är en stor del i barns läs- och skrivinlärning. Barns teck-

nande innebär vidare att de tar sina första steg mot skriftspråkets symbolik: 

 

Barns symbolspråk i teckningar, enligt Vygotskij de första stegen 

på vägen mot utveckling och behärskning av skriftspråkets sym-

bolik, är inte olik det symbolbruk som utmärker målningar och 

inskrifter från tidigare stadier i mänsklighetens utveckling. Enligt 

Vygotskij är förståelsen av dessa grundläggande former av 

mänskligt symbolbeteende viktig, för vid sidan av att knyta psy-

kologisk utveckling till kulturell utveckling representerar de ock-

så rötterna till mer avancerade färdigheter (Thurmann-Moe 1996, 

s. 127). 

 

Vygotskij menar att estetiska ämnen i skolan ger en kreativ ny sida där självbehärskningen 

tränas och utvecklas (Thurmann-Moe 1996). Barns bildskapande eller annat skapande får 

heller aldrig vara påtvingat, utan måste komma ur barnens egna intressen (Vygotskij 1995, 

ss. 96-99). Däremot måste barnen utveckla sitt bild- och skriftmässiga skapande eftersom 

det har en utvecklande aspekt hos barnen. Då barnens skapande utvecklas får barnen dessut-

om fler erfarenheter inom området då det gäller just den tekniska delen av skapandet. 

 

Vygotskij (1995, ss. 51-52) anser att skapandet i skriftspråk mest hör samman med barn i 

skolåldern medan bildskapandet istället mestadels hör till förskolebarn. Förskolebarnen be-

höver ytterst lite inspiration för att rita, de tar ofta initiativ till detta själva. När barnen se-

dermera gör fler erfarenheter, övergår det mer och mer till litterärt skapande.  

 

Dewey (Sundgren 2007, s. 91) menar att bakom barns lärande finns vissa drivkrafter som till 

viss del grundar sig i viljan att kommunicera och samspela med omgivningen. En av driv-

krafterna som Dewey nämnde är den konstnärliga instinkten. Men liksom de övriga så kal-

lade instinkterna får den användas i lärandet på ett aktivt sätt.  Den konstnärliga instinkten 

menade Dewey (1980, s. 73), kommer från viljan att kommunicera och konstruera.  

Sammanfattning 

Både Vygotskij och Dewey anser att barn lär tillsammans med andra, både vuxna och barn. 

Vygotskij menar att fantasin eller kreativiteten (dessa används av Vygotskij som synony-

mer) är drivkraften i alla former av skapande. Två former av skapande är det litterära och 

bildmässiga skapandet, dessa är olika utvecklingssteg i barns utveckling.  
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Estetiska verksamheter är betydelsefulla i undervisningen och Vygotskij menar att bildska-

pande innebär att barn tar sina första steg mot skriftspråket (Thurmann-Moe 1996, s. 127). 

Vygotskij (1995) ser skriften som mest tillhörande och omfattande för barn i skolåldern ef-

tersom barn efter hand övergår från bildskapande till ett mer litterärt skapande. Bildskapan-

de är däremot den form som fantasin antar hos barn i förskoleåldern. För Deweys (1980) del 

handlar bildskapande om att kommunicera med omgivningen, det är en form av språk som 

kommer ur den så kallade konstnärliga instinkten.  

Som pedagog bör man använda sig av barnens intressen och erfarenheter när man utformar 

och planerar sin undervisning. Pedagogers uppgift att göra barn medvetna om sitt lärande 

och pedagoger ska ha ett syfte med sin undervisning. Detta anser både Dewey (1980) och 

Vygotskij (1995). 
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Metod 
I detta avsnitt framgår vilken vetenskapsteoretisk utgångspunkt och forskningsansats som 

valts inför den här studien. Vi skriver också om vårt urval och vilka redskap som använt oss 

av i studien. Även etik och tillförlitlighet samt giltighet tas upp i relation till studien. 

Sökning av litteratur 

Olika databaser användes för att söka litteratur som var relevant för studien. Dessa databaser 

var BADA, Libris och ERIC. Anledningen till valet av att söka i de databaserna var att de 

gav en relativt bred sökning. Libris och ERIC är databaser som söker efter både artiklar och 

böcker. Medvetenheten fanns att det inte enbart fanns litteratur om det valda problemområ-

det, därför valde vi att vidga synen och se lärandet utifrån fler aspekter. Därför har också de 

för oss aktuella sökorden varit ”läs- och skrivundervisning”, ”språkinlärning och språkut-

veckling”, samt ”bildskapande”. Anledningen till valet att ändå använda sökorden språkin-

lärning och språkutveckling var att de flesta av dessa böcker och artiklar även tog upp läs- 

och skrivinlärning och undervisning. Dessa sökord gav oss möjlighet att hitta litteratur och 

artiklar som tar upp vårt undersökningsområde. När det gäller litteratur på engelska gjordes 

valet att enbart söka i databasen ERIC. Där använde vi sökorden ”Education and creativity”, 

”Teaching and creativity” och “Reading and creativity”. Sökresultatet har vi sedan begränsat 

till “teaching methods”.  

Vetenskapsteoretisk ansats 

Etnografi är den forskningsansats vi använt oss av och den passar den här studien eftersom 

studien utgår ifrån hur det förhåller sig med bildskapande kontra läs- och skrivundervisning. 

Vi har genomfört observationer om hur det förhåller sig med kombinationen bildskapande 

och läs- och skrivundervisning i de förskoleklasser som ingick i studien.  

 

Vi valde intervju och observation som redskap för vår studie. I första hand var vi intressera-

de av att höra pedagogernas tankar och reflektioner kring arbetet och därför gjordes valet att 

göra öppna intervjuer. Intervjuerna kompletterades sedan med observationer för att se hur 

pedagogerna egentligen arbetar med bildskapande och läs- och skrivundervisning. 

 

För att få en inblick i hur intervjuer förbereds och läggs upp, läste vi Lantz  Intervjumetodik. 

Lantz (2007, s. 33) nämner olika typer av intervjuer: ”den öppna”, ”den riktat öppna”, ”den 

halvstrukturerade” och ”den strukturerade”. Dessa har olika utgångspunkter när det gäller 

vilken typ av svar som intervjuaren vill ha. Ju mer kvalitativ analysen är, desto mer ”öppen” 

är intervjun. Efterfrågar intervjuaren däremot svar som kopplas till en kvantitativ studie är 

intervjun mer strukturerad (Lantz 2007). 

 

Inför observationerna läste vi Observera mera! (Rubinstein Reich & Wesén 1986, ss. 15-16) 

för att få en inblick i hur observationer bör genomföras. Författarna nämner olika sätt för 

observationer, exempelvis löpande protokoll, loggbok och så kallat kategorischema. Vi be-

stämde oss emellertid för att skriva löpande protokoll. Metoden går ut på att vi under en viss 

tid skriver ner med egna ord vad vi ser och hör. Rubinstein Reich och Wesén ger egna för-

slag på förkortningar. 
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Urval 

I studien gjordes fyra observationer och fem intervjuer av pedagoger i förskoleklass. Skolor 

för vår studie valdes genom att i första hand tillfråga pedagoger på våra VFU platser (verk-

samhetsförlagd utbildning). En av VFU platserna valde att inte delta i undersökningen så vi 

tillfrågade en annan närliggande skola som valde att medverka, motivation till att medverka 

var intresset för vårt undersökningsområde. I förväg delades ett missivbrev (se Bilaga I) ut 

som pedagogerna fick ta del av innan de tackade ja till sin medverkan. I detta skede hade vi 

funderingar om att ge respondenterna intervjufrågorna i förväg för att de skulle känna sig 

mer förberedda. Detta gjordes dock inte eftersom mer spontana svar önskades.  

 

Observationerna och intervjuerna ägde rum på två skilda skolor i en större stad i Västsveri-

ge. Den första skolan (Himmelskolan) ligger nära centrum och har ca 700 elever i åldrarna 

6-16 år. Skolan har två förskoleklasser med 24 barn i varje klass. I varje förskoleklass arbe-

tar två heltidsanställda pedagoger. Den andra skolan (Havskolan) ligger en bit utanför cent-

rum och har cirka 150 elever i åldrarna 4-9 år. Klasserna är integrerade och i varje klass går 

en handfull sexåringar. I varje klass arbetar tre pedagoger där två av dessa ansvarar för för-

skolebarnen. Pedagogerna som intervjuas på Himmelskolan arbetar på samma avdelning. De 

pedagoger som intervjuas på Havskolan arbetar däremot på tre skilda avdelningar.  

 

I förväg tog vi kontakt med pedagogerna och vi bad om att få observera då pedagogerna 

skulle arbeta med språk. På båda skolorna arbetar pedagogerna enligt Bornholmsmodellen. I 

Himmelskolan arbetar pedagogerna växelvis också med Trageton. 

Genomförande 

Vi började med att ta kontakt med våra VFU-platser och tillfrågade pedagogerna i förskole-

klass om de ville delta i vår studie. Information förtydligades via missivbrev (se Bilaga I). 

När vi fått godkännande avtalades tider då observationer och intervjuer skulle genomföras. 

Vi utgick från att ha en ”riktad öppen intervju” eftersom vi ville se vad pedagogerna ansåg 

om bildskapande verksamhet kopplad till läs- och skrivundervisning. De frågor vi i förväg 

konstruerat efterfrågade kvalitativa svar där vi försöker leda in respondenten i våra frågeom-

råden. Innan intervjun funderade vi över vår förförståelse och hur denna kunde inverka på 

våra frågor och på respondentens svar. Vi skrev också ett intervjumanus där vi lade till in-

fallsvinklar på eventuella följdfrågor.  

 

Intervjuerna var beräknade att ta cirka 20 minuter, men i vissa fall pågick de längre än så. 

Dessa skedde också avskilt från verksamheterna för att undvika störande moment. I sam-

band med intervjuerna informerade vi respondenterna om vilken typ av skapande verksam-

het vi avsåg alltså olika former av bildskapande. Vi informerade också respondenterna om 

vetenskapsrådets fyra huvudkrav och hur lång tid som intervjun beräknades ta. 

 

Sammanlagt intervjuades 5 pedagoger och vi genomförde dessa på egen hand. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av mobiltelefoner och transkriberades sedan ordagrant. För att peda-

gogerna ska vara anonyma kallar vi dem istället för Anna, Bella, Camilla, Diana och Elin. 

Anna och Bella arbetar på Himmelskolan och Camilla, Diana och Elin arbetar på Havskolan. 
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Innan observationerna skrev vi ner vissa punkter angående tid, plats, närvarande personer 

och barngruppens tidigare aktiviteter. Observationerna ägde rum inne i verksamheterna och 

under observationen skrev vi så mycket som möjligt utan att värdera och tolka. Då mycket 

sker under kort tid menar författarna att det är bra att ha egna förkortningar för att hinna med 

att skriva. Vi valde dock att klottra ner inledningar på ord för att snarast renskriva dessa. 

Observationerna tog runt 30-60 minuter, varierande beroende på aktivitet. Observationerna 

genomfördes på egen hand och vid olika tillfällen. Vi avsåg att var med vid två tillfällen var 

då pedagogerna arbetade med läs- och skrivundervisning. I observationerna avsågs att titta 

på hur pedagogerna arbetade, om bilskapande fanns med bland aktiviteterna, vilka tekniker 

de i så fall använde och avslutningsvis frågade vi pedagogerna vad syftet med aktiviteterna 

var. 
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Etik 

I samband med intervjuer och observationer finns vissa etiska regler som vi är tvungna att 

följa och informera respondenterna om. Vetenskapsrådets (2002, s. 6) fyra huvudkrav är 

krav om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 

 

Informationskravet innebär att vi måste informera respondenten om vårt syfte och vad deras 

deltagande innebär (Vetenskapsrådet 2002, s.7). Detta gjordes genom vårt missivbrev (se 

Bilaga I) samt muntligt i inledningen av intervjuerna.  

 

Samtyckekravet innebär att respondenten ger sitt samtycke till att medverka och när som 

helst har rätt att avbryta intervjun utan att detta får följder för respondenten (Vetenskapsrå-

det 2002,  s. 9). Det här informerade vi respondenterna om innan vi ställde våra intervjufrå-

gor. 

 

Konfidentialitetskravets innebörd är att respondenten och verksamheten är anonyma (Veten-

skapsrådet 2002, s. 12). Även detta följde då vi informerade respondenterna om anonymitet i 

både missivbrev och muntlig framställan. 

 

Nyttjandekravet är hur respondenternas svar används i studien (Vetenskapsrådet 2002, s. 

14). Även nyttjandekravet informerade vi respondenterna om muntligt innan intervjuerna 

genomfördes.  

Tillförlitlighet och giltighet 

Giltigheten handlar om hur giltig den här studien kommer att vara och hur relevant det un-

dersökta är i förhållande till syftet (Backman 2008). Läsaren ska kunna förstå vårt resultat 

och det vi har skrivit, det vill säga förstå och kunna göra en likadan studie som vi (Kihlström 

2007, s. 164). Även så aktuell litteratur som möjligt har behandlats. Vi har försökt tillämpa 

ett neutralt förhållningssätt i samband med observationerna och intervjuerna samt transkri-

beringen av dessa. Det här gjordes i ett försök att undvika påverka tolkningen.  

 

Tillförlitligheten handlar om hur precis och trovärdig vår studie är. För att öka tillförlitlighe-

ten finns en så kallad medbedömare med som är inläst på området. Den personens uppgift är 

att se om svaren som framkommit i undersökningen går att tolka på fler än ett sätt. Med 

andra ord handlar reliabiliteten om hur trovärdiga slutsatserna är (Kihlström 2007, s. 164). 

Vi har emellertid inte haft någon medbedömare annat än vår handledare då vi ansåg att stu-

dien är liten. Däremot har vi försökt diskutera resultatet med varandra för att kompensera 

frånvaron av en ”riktig” medbedömare. Istället för medbedömare har vi haft vår handledare 

som läst igenom frågor och missivbrev innan de användes. Detta för att se om frågorna var 

riktigt ställda och om de var relevanta till vårt syfte. 

Analys och bearbetning 

Vi träffades efter genomförda intervjuer och observationer. Vi genomförde två respektive tre 

intervjuer två observationer var och den andra var inte närvarande. Intervjuerna transkribe-

rades ordagrant och på egen hand sållades ovidkommande svar bort. Vad gäller observatio-

nerna sammanfattade vi våra stödanteckningar också på egen hand. Tillsammans skrev vi 

sedan ihop vad vi kommit fram till och formade rubriker utefter vad vi ansåg kunde kopplas 

till syftet och vår undersökning. Anteckningarna från observationerna granskades noga och 

det material som var relevant för vår studie valdes ut.   
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Resultat 
Vi kommer här beskriva vad som framkommit i våra observationer och intervjuer i relation 

till vårt syfte. Syftet med den här studien är att undersöka och beskriva hur pedagoger an-

vänder sig av bildskapande som ett verktyg i sin läs- och skrivundervisning i förskoleklass.  

Observationerna delar vi upp under två rubriker där vi skiljer på Himmelskolan och Havsko-

lan. Detta för att det ska vara så lätt som möjligt att förstå vad vi har sett.  

 

Under de följande rubrikerna kategoriserar och sammanfattar vi intervjusvaren (se intervju-

frågor Bilaga II). För att se hur pedagogerna i de båda skolorna anser om kombinationen 

skapande och läs- och skrivinlärning har vi valt att sammanställa detta under rubriken ska-

pande och läs- och skrivundervisning. Det var vidare viktigt för vår studie att se hur peda-

gogerna använder bildskapande som verktyg i lärandet och detta har sammanställts under 

rubriken syn på bildskapande som verktyg i lärandet. Under rubriken aktiviteter för vi sam-

man pedagogernas svar på vilka bildskapande aktiviteter de använder och hur. Rubriken 

begränsningar redovisar svaren där pedagogerna uttrycker svårigheter att arbeta med bild-

skapande. Den sista rubriken skapa motivation hos barnen sammanfattas pedagogernas svar 

på hur de skapar motivation till lärande via bildskapande aktiviteter men också hur de moti-

verar barnen till att skapa själva. För att bättre få en förståelse för vad rubrikerna handlar 

om, inleds varje avsnitt med en kort förklaring. Skolorna vi varit i kontakt med har använt 

sig av Bornholmsmodellen och Trageton (se Begreppsdefinition s. 5-6). Under varje rubrik 

beskriver vi hur pedagogernas arbetssätt på Havskolan och Himmelskolan ser ut. Detta för 

att ge en tydligare bild av skillnaderna mellan skolorna. 

Bildskapande och läs- och skrivundervisning 

I det här avsnittet sammanfattar vi vad som framkommit under intervjuerna och som har 

både med skapande och läs- och skrivundervisning att göra, där bildskapande används som 

ett verktyg i läs- och skriv undervisningen. 

 

Himmelskolan 
På Himmelskolan berättar pedagogerna att de inte arbetar med skapande som ett verktyg i 

läs- och skrivundervisningen. Dock förekommer det bildskapande aktiviteter där barnen 

övar sitt berättande, vilket är en stor del av Bornholmsmodellen. Ett exempel på en sådan 

aktivitet är  Nalledagen som beskrivs i en av observationerna. 

 

Anna och Bella uttrycker att det är lättare att kombinera bildskapande med matematik än 

bildskapande och läs- och skrivundervisning. Det finns inget skapande med i ramen för 

Bornholm utan det får vi lägga in själva (Bella, Himmelskolan). I citatet nedan beskriver en 

av pedagogerna hur de brukar arbeta och dela upp barngruppen i aktiviteten. 

 
Det kan vara både Bornholm och Trageton kontra matteinlärning, se-

dan byter vi så alla får göra allt.  Ett exempel när vi arbetade med 

symmetri är att vi vid ett tillfälle målade ett halvt äpple och frågade vad 

det ska vara på andra sidan (Anna, Himmelskolan). 

 

Här är det framförallt matematik som pedagogerna tycker ska kombineras med bildskapan-

de. Det är heller inget fritt skapande i bild för barnen utan pedagogerna styr vad barnen ska 

måla i aktiviteterna. Pedagogerna menar också att de inte medvetet återkopplar bildskapande 

med det som de arbetar med i Bornholm eller Trageton. Däremot arbetar de medvetet med 

bildskapande för sig och läs- och skrivundervisning för sig då de anser att Bornholm är en 

styrd plattform.  
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Havskolan 
Enligt pedagogerna går det emellertid att hitta kopplingar mellan bildskapande och arbete 

med Bornholmsmodellen om man vill. De menar att arbetet kan komma tillbaka i en bildak-

tivitet någon dag efter men de påpekar också att den bildskapande aktiviteten sällan sker i 

samband med arbetet i Bornholm. Det gäller bara att hitta något lämpligt område att arbeta 

med, menar de. I Trageton är det tydligare att bildskapande kombineras med läs- och skriv-

undervisning, barnen målar ofta efter att de har spökskrivit på datorn. Camilla påpekar också 

att det är betydelsefullt att ha ett syfte med de aktiviteter man arbetar med för att barnen ska 

få ut något av det. Diana instämmer i detta och säger: 

 
Du kan få in så mycket. Det gäller ju bara att vi som pedagoger är 

medvetna och tänker till innan vi gör det så att vi inte bara sätter oss 

och ritar eller hur? (Diana, Havskolan). 

 

Självklart beror det på vad de arbetar med och hur de kan få in bildskapande i aktiviteterna, 

menar pedagogerna. Bella berättar om en aktivitet där barnen får måla bilder till ramsor. 

Ibland är det ramsor som de har hittat på själva. Att bilder har en stor del i barnens läs- och 

skrivinlärning är något som Elin ofta pratar om. Hon menar att de medvetet försöker utveck-

la bilderna och ibland till och med låter barnen skriva sammanhängande sagor till de bilder 

de målar. 

 

Diana pratar om hur viktig miljön är i läs- och skrivundervisningen. Hon menar att de små 

barnen inspireras av de större barnen som skriver eftersom verksamheten  är integrerad. Vi-

dare menar pedagogen att även pedagoger har en ytterst stor del i barnens läs- och skrivin-

lärning. 

 

Alla tre pedagoger på Havskolan pratar om en så kallad ”händelsebok” (en skrivbok där 

barnen får måla bilder om exempelvis vad de gjort under helgen och därefter skriva till). 

Detta gör de regelbundet minst en gång i veckan. Camilla menar att läs- och skrivning ofta 

används ihop med någonting annat, framförallt då bildskapande.  

 

Under en av observationerna i Havskolan arbetade pedagogerna med läs- och skrivundervis-

ning i kombination med bildskapande. I aktiviteten skulle barnen, både genom text och bild, 

återberätta handlingen i boken Ensammast i världen (Eggens & Nygren 2003).  

 

Vid ett observationstillfälle var det så kallad Nalledag på Himmelskolan och pedagogerna 

berättade en saga om en nalle som blivit borttappad. Barnens uppgift var att måla hur nallen 

skulle ta sig till familjen igen. Tekniken som användes var målning med kritor och barnen 

fick tilldelat sig ett kvadratdecimeter stort papper att måla på. Enligt pedagogerna fokusera-

de aktiviteten på berättande. 

Aktiviteter 

Det här avsnittet behandlar exempel på aktiviteter som pedagogerna beskriver under inter-

vjuerna. Det är aktiviteter som ofta återkommer när de kombinerar bildskapande med läs- 

och skrivundervisning. Det flesta av aktiviteterna handlar om bildskapande och inte om läs- 

ock skrivinlärning. 
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Himmelskolan 
På Himmelskolan arbetar man med Bornholmsmodellen och Trageton. Bornholmsmodellen 

är väldigt styrd av pedagogerna och de arbetar sällan med bildskapande verksamhet ihop 

med detta, menar pedagogerna. När det kommer till att arbeta med bildskapande aktiviteter 

är det, enligt pedagogerna vanligast med akvarell och vattenfärg. Bella anser att hon gillar 

dessa aktiviteter själv och därför blir det att barnen får ”gilla detta med”  (Bella, himmelsko-

lan). 

 

När de arbetar med Trageton på Himmelskolan delar pedagogerna in barnen två och två. De 

får sedan sitta och spökskriva och leka med tangenterna. När de är klara skriver de ut papp-

ret och väljer en bokstav som de sedan ringar in. De målar därefter en bild föreställande nå-

got som börjar på den bokstaven de valt. Enligt Bella är bilden i det sammanhanget ett vik-

tigt moment där barnen får lägga ner mycket tid på att fylla hela pappret med färg och göra 

bilden noggrann så att det inte ”bara blir en kludd i mitten” (Bella, Himmelskolan). 

 

Havskolan 
På Havskolan beskriver Camilla en aktivitet där de har en korg med mjukisdjur av varieran-

de slag. I samband med det här pratar de om djuren och fokuserar mycket på talspråk, etik 

och moral. Vidare arbetar de mycket med kollage och låter barnen klippa och klistra, bland 

annat med syftet att träna motoriken. Barnen får också måla vid staffli för att antingen måla 

av sig själva och/eller sin bostad. För att synliggöra deras alster planeras en utställning för 

föräldrarna. 

 

Aktiviteten där barnen får måla början, mitt, och slut på en saga de läst beskrivs av Diana. 

Aktiviteten börjar med att pedagogen läser en saga, exempelvis Ensammast i världen (Eg-

gens & Nygren 2003) eller Sagan om den lilla lilla gumman (Beskow 1997). Därefter får de 

måla och skriva/diktera vad de målat på bilderna.  

 

Elin beskriver den så kallade ”levandeverkstadsmetoden” som innebär att barnen får måla 

varsin del av ett stort papper. Efter en stund får de gå vidare till kompisens plats och måla 

lite där. Bilden sätts sedan upp på väggen varpå barnen får en ”bildsökare” (ett A-4 papper 

med ett hål i) genom vilken de får titta på bilden och se om de hittar en bild i bilden. Den 

klipps sedan ut, sätts upp på kartong och barnen får skriva en saga om bilden. Syftet är att få 

i gång ett sagoberättande.  

Syn på bildskapande som verktyg i lärandet 

Den här rubriken avser att förklara hur pedagogerna vi intervjuat ser på bildskapande och 

estetiska aktiviteter. Rubriken avser också att ge en bild av hur bildskapande kan användas 

som ett redskap i undervisningen. 

 

Himmelskolan 
Att bildskapande är en mycket viktig del i verksamheten och att den borde få mer plats än 

vad den har i nuläget eftersom det gynnar elevernas lärande menar Anna. ”Många elever 

kommer till sin rätt i det” (Anna, Himmelskolan). Båda pedagogerna på Himmelskolan me-

nar att barnen utvecklar sin konstnärliga förmåga och fantasi mer än vad de utvecklar sin 

läsning och skrivning. När vi frågar hur pedagogen ser på ämnet bildskapande och vad det 

finns för möjligheter för lärandet generellt svarar Bella att hon ser stora möjligheter men 

främst inom ämnet matematik. 
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Havskolan 
Camilla anser att det är viktigt för barnen att möta skriftspråket i andra mer konkreta materi-

al än bara på papper, till exempel att de får känna på tredimensionella bokstäver. Elin anser 

att det mer är pedagogerna själva som sätter gränserna och hon ser det som en fördel att utgå 

från bildskapandet i lärandet. Hon menar, för att kunna utveckla berättarkonst måste de ha 

bildspråket med sig och bildspråket kommer enligt henne först. Vidare menar hon att man 

som pedagog måste veta hur barn lär och ta in relevant forskning. 

Begränsningar 

Här beskrivs de begränsningar som pedagogerna eventuellt upplever när det gäller att kom-

binera bildskapande med annan undervisning. 

 

Himmelskolan 
På Himmelskolan är pedagogerna överens om att det går att kombinera bildskapande med 

vilka ämnen som helst. Det gäller att man som pedagog bara har kunskap och är medveten 

om hur man kan anknyta bildskapande till ämnet. Anna anser att pedagoger är väldigt utsatta 

för föräldrars frågor och därför måste de tydligt kunna motivera varför bildskapande an-

vänds som ett verktyg i undervisningen.  

 
Skapande har fått mycket mothugg. Det har funnits länge men är svårt 

att få komma in i andra ämnen utan att bli ifrågasatt av föräldrar. Man 

måste ha en tanke man kan visa. Barnen kan hitta sig själva i skapandet 

även om de inte är medvetna om det. Jag tror absolut att det har me-

ning. (Anna, Himmelskolan). 

 

Hon anser vidare att det är främst när barnen börjar i år 4 som möjligheten finns att kombi-

nera bildskapande med andra ämnen. I förskoleklassen är verksamheten nästan enbart foku-

serad på språkutveckling och matematik. Ibland finns också ämnet NO (naturorienterade 

ämnen) med, lägger hon till.  

 

Havskolan 
Camilla tycker att det tar lång tid att förbereda aktiviteter som har med bildskapande att 

göra. Delvis på grund av att Havskolan äter lunch inne på avdelningen och därmed också 

måste städa undan innan vilket gör att det inte blir så mycket tid över till själva aktiviteten. 

Framförallt gäller detta aktiviteter som har med lera, akrylfärg eller vattenfärg att göra efter-

som dessa teckningar måste hinna torka. Även Elin anser att tid och andra sysslor gör det 

svårt att hinna med längre projekt. Att tid innebär begränsningar menar även Anna är ett 

problem. Framförallt gäller det när hon känner sig pressad och har svårt att vara inspirerad 

och därmed också att inspirera barngruppen. Diana anser däremot att begränsningarna ligger 

hos pedagogerna själva, eftersom de till skillnad från klasslärare friare kan disponera tiden. 

Tid, enligt henne, måste inte sätta käppar i hjulet. 

Skapa motivation till läs- och skrivinlärning 

Detta avsnitt innehåller hur pedagogerna genom sitt arbetssätt försöker motivera och inspire-

ra barngruppen.  

 

Himmelskolan 
På Himmelskolan arbetar pedagogerna med leken i centrum när man motiverar och inspire-

rar till lärande. Anna menar att leken genomsyrar allt och barnen är förmodligen inte med-
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vetna om att de lär sig saker när de under arbetstimmarna leker olika språklekar eller när de 

får leka med datorn. Bella påpekar att det måste finnas ett syfte bakom bildskapandet. Det 

syftet behöver inte barnen känna till utan de ser bara aktiviteten som en rolig lek. 

 

Havskolan 
Vidare anser Diana att miljön är en stor del i att inspirera barnen. Inte bara att de inspireras 

av varandra utan även av pedagogernas förhållningssätt. Det gäller att få lärandet lustfyllt, 

menar hon. I de fall där individerna inte visar intresse för skriftspråket gäller det att hitta 

intresseområden som intresserar barnen, till exempel dinosaurier eller sport. Men återigen 

gäller det att barnen upplever aktiviteterna som roliga. Elin har en annan strategi för att hjäl-

pa de barn som inte känner motivation för läs- och skrivinlärning. I det fallet går det ut på att 

skriva åt dem och på olika sätt visa att det är bra att lära sig läsa och skriva. För henne gäller 

det också att hela tiden försöka pusha barnet. Även hon tar upp den fria leken och olika sätt 

som de försöker få in läs- och skrivundervisning i det. 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka och beskriva hur pedagoger använder sig av bildska-

pande verksamhet som ett verktyg i sin läs- och skrivundervisning. Då studien gjordes på två 

olika skolor såg vi vissa skillnader i arbetssätt och syn på hur bildskapande kombineras och 

kan med andra ämnen.  

 

Pedagogerna använde bildskapande i vissa fall tillsammans med läs- och skrivundervisning-

en. De brukade främst färgpennor och vattenfärger då dessa upplevdes som lättare att an-

vända. Det var många olika aktiviteter som beskrevs i intervjuerna, som exempelvis aktivite-

ten där barnen fick måla början mitt och slut på en saga samt skriva till. Pedagogerna tyckte 

att intresset för kunskapsinlärning fås bäst via lek och i detta fallet bildskapande. De använ-

de bildskapande för att motivera barnen och inspirera till att barnen själva blir nyfikna och 

vill lära sig mer. En av pedagogerna menade att bildspråket är något som barnen måste ha 

med sig för att senare kunna utveckla berättarkonst. Att även få möta språket i konkreta ma-

terial var en tankegång som uttrycktes.  

 

Resultatet visar att pedagogerna på Himmelskolan inte arbetar medvetet med bildskapande 

och läs- och skrivundervisning i samband med Bornholmsmodellen. Däremot arbetar Him-

melskolan växelvis också med Trageton där bildskapande är en del av läs- och skrivunder-

visningen.  

 

I undersökningen gjordes sammanlagt fyra observationer, och i en av dessa kombinerades 

läs- och skrivundervisning med bildskapande. Detta skedde under den aktivitet då barnen i 

bild skulle återberätta sagan Ensammast i världen (Eggens & Nygren 2003). Vid det tillfället 

fick de även så gott de kunde skriva vad som hände på bilderna.  

 

I intervjuerna framkom att också att pedagogerna på Himmelskolan hade lättare att se 

kopplingar mellan bildskapande och matematikundervisning. De styrde också de bildska-

pande aktiviteterna och ansåg att det går att kombinera bildskapande och läs- och skrivun-

dervisning om viljan finns. På Havskolan påpekades betydelsen av att ha ett syfte med akti-

viteterna så att bildskapandet utvecklas. Det framgick vidare i intervjuerna att bildskapande 

på Havskolan har betydelse för lärandet och att miljön är viktig då barnen ges möjlighet att 

inspireras av varandra. Flertalet pedagoger ansåg att det finns begränsningar när det gäller 

bildskapande, främst när det gäller tid och plats. Att pedagogerna själva begränsar sig är en 

tankegång som uttrycktes.  
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Diskussion 
I resultatdiskussionen drar vi paralleller till tidigare forskning av bland andra Vygotskij, 

Dewey, Erikssen Hagtvét och Pálsdóttir samt Knutsdotter Olofsson. De metoder vi använt 

oss av granskar vi kritiskt under rubriken Metoddiskussion. Under studiens genomförande 

väcktes även tankar kring en fortsattforskning inom området. Detta beskriver vi under rubri-

ken Vidare forskning. 

Metoddiskussion 

När det gäller observationerna tittade vi på fyra olika aktiviteter. Löpande protokoll skrevs 

och vi satt en bit ifrån och observerade. En del barn brydde sig inte om vår närvaro medan 

andra kommenterade den och undrade vad vi gjorde. När vi i efterhand gick igenom obser-

vationerna fann vi att det var inte mycket som vi kunde använda då det inte var relevant till 

vår studie. Det är svårt att på en så kort stund som observationerna pågick, se relevanta sa-

ker. Kanske berodde detta på att vi inte var tillräckligt förbereda på vad det var vi ville ob-

servera. 

 

Observationerna delades upp och genomfördes på egen hand. Tid för observationerna var 

cirka 30-60 minuter. Vi sammanställde på egen hand det vi sett under observationerna för att 

sedan träffas och jämföra våra iakttagelser. Därefter skedde ännu en sammanställning då vi 

förde samman våra observationer i detta dokument. I efterhand fanns känslan av att vi kan-

ske skulle kunnat se olika saker om vi varit två som observerat samma aktivitet vid samma 

tillfälle. Å andra sidan var endast tre barn och en pedagog med vid ett observationstillfälle. 

Hade vi då varit två som observerade hade det för vår del känts överflödigt. Kanske är det 

möjligt att också barnen reagerat starkare på vår närvaro. Möjligen hade det också inneburit 

stress för pedagogen då det kan kännas pressat att ha två som observerar ens handlingar. 

 

Två av intervjuerna ägde rum på samma dag medan de resterande tre intervjuerna var upp-

delade på olika dagar. Intervjuerna var beräknade att ta 20 minuter men i en del fall tog det 

betydligt längre tid. Det var och är svårt att konstruera bra och öppna frågor som kan ställas 

och förstås på samma sätt av både respondenten och intervjuaren. 

 

I en av observationerna kombinerade pedagogerna bildskapande med läs- och skrivunder-

visningen. Det var under aktiviteten ”Ensammast i världen” i Havskolan. Bildskapandet an-

vänds i de aktiviteterna på ett medvetet sätt, det vill säga att pedagogerna hade ett bestämt 

syfte med att använda bildskapande i aktiviteterna. Genom enbart att titta på observationer-

na, var det svårt att egentligen se hur de arbetar. Visst såg vi att de både arbetar med bild-

skapande och läs- och skrivundervisning. Men i studien framgår också  att pedagogerna ar-

betar enbart med språk för sig och bildskapande för sig. Hur ofta pedagogerna arbetar med 

aktiviteterna är svårt att fastställa eftersom studien begränsades till fyra observationstillfäl-

len. Observationerna kan därmed enbart användas som exempel på aktiviteter.  

 

Intervjuerna å andra sidan gav betydligt mer eftersom det gav oss en inblick i både pedago-

gernas arbete, men även deras tankar kring ämnet. Här fick pedagogerna berätta om deras 

arbetssätt och syn på kombinationen bildskapande och läs- och skrivundervisning. Det 

framgick att pedagogerna visserligen arbetade mycket med bildskapande och läs- och skriv-

undervisning, men hade olika syn på vad bildskapandet har för möjligheter. Vissa pedagoger 

framhävde också att de inte arbetar medvetet med kombinationen bildskapande och läs- och 

skrivundervisning. Det bildmässiga skapandet användes med andra ord som ett eget ämne 

och komplement till annan undervisning. 
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Vi anser att det har varit svår för oss att vara neutrala och objektiva i samband med observa-

tionerna och framförallt under intervjuerna. Till viss del ser vi det vi väljer att se på ett 

omedvetet plan. Via kroppsspråket kan det vara lättare för respondenten att se vilka svar 

intervjuaren söker efter. 

Resultatdiskussion 

Pedagogernas arbete och aktiviteter skulle kunna utvecklas mer. Detta genom att till exem-

pel låta barn bli medvetna om det som de lär sig exempelvis genom att återberätta vad det är 

de har målat och om de har lärt sig något de inte kunde förut. Som pedagog bör man vara 

närvarande och föra en dialog med barnen under deras arbete med bildskapande aktiviteter. 

Vi tror att detta gynnar barnen i deras lärande, om inte annat för språkets del då språket trä-

nas i dialog med barnen 

Bildskapande och läs- och skrivundervisning 
Kunskap om hur barn lär sig var för pedagogerna en viktig del av yrket. Men det finns emel-

lertid många olika teorier om hur lärandet går till. Vi väljer att utgå från Vygotskij och hans 

tankar om den närmaste utvecklingszonen. Men den pedagogiska undervisningen måste för-

utom att den ligger i den närmaste utvecklingszonen också vara lustfylld och ge utrymme för 

kreativitet. Vygotskij (1995) menade att bildskapande är en del i barns utveckling som inne-

bär att barnen ger utlopp för sin fantasi. En kombination av teori och praktik är även det en 

fördel i lärandet (Lindqvist 1999, Nordheden 2007). Nordheden (2007) har tolkat Freinets 

teorier kring undervisning. För Freinet var det relevant att undervisningen blev meningsfull 

för barnen. Ett exempel som Nordheden tar upp angående Freinets arbete var att eleverna 

skrev tidningar. Enligt pedagogerna i undersökningen skriver de dock inte tidningar till-

sammans med sexåringarna, men däremot får barnen hitta på sagor utifrån bilder de målat.  

 

I en av våra intervjuer framgick att pedagogen ser barns bildbildskapande som ett första steg 

i skriftspråket. Pedagogen menade också att bildskapande övar barns berättande och att det 

därmed är en fördel i läs- och skrivinlärning. Hon menar att det är betydelsefullt i undervis-

ningen att skapa intresse, var samtliga pedagoger ense om. Pedagogerna måste även vara 

aktiva i barnens lärande för att stötta. Det är även något som Vygotskij ansåg under sin tid 

(Lindqvist, 1999). Hans åsikt var att undervisning måste vara intressant och meningsfull för 

barnen. Undervisningen måste också ha ett syfte och en av pedagogernas uppgifter är att 

medvetandegöra barnen om vad syftet med undervisningen är. Detta ansåg både Dewey 

(1980) och Vygotskij (1995). För att som pedagog kunna åstadkomma detta måste pedago-

gen också vara aktiv och kombinera praktik och teori. 

 

I bakgrunden tas även läs- och skrivinlärningen upp. Endast de första stadierna behandlas 

eftersom det är någonstans här som de flesta sexåringarna verkar befinna sig i sin läs- och 

skrivutveckling. Det är viktigt att man som pedagog ger barn möjligheter att leka med språ-

ket och att man varierar materialen i undervisningen (Liberg 2006). Det blir uppenbart i re-

sultatet att pedagogerna använde olika sätt att leka med språket och utforma läs- och skriv-

undervisningen på ett lekfullt sätt. Materialen varierades inte i så stor utsträckning som vi 

först trott. Vanligast var vattenfärg, färgpennor och papper.  

 

Aktiviteter 
I resultatet visar det sig att några pedagoger arbetade med bildskapande aktiviteter i kombi-

nation med läs- och skrivundervisning. Men i vissa fall gjorde inte pedagogerna några med-

vetna kopplingar när de hade bildskapande aktiviteter med barnen. Det vill säga att pedago-
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gerna använde bildskapande som en aktivitet i sig utan att koppla det till läs- och skrivun-

dervisning och tvärt om. 

 

Innan studien genomfördes hade vi tanken om att flertalet pedagoger på ett mer medvetet 

plan skulle använda sig av bildskapande som ett verktyg i barns lärande. I vissa fall gjordes 

detta men ibland var de bildskapande aktiviteterna mer kopplade till matematik än till det 

som de höll på med i Bornholmsmodellen. Detta var givetvis olika på de två skolorna vi 

genomförde undersökningen på. Känslan fanns att bildskapande var mer som ett komple-

ment till läs och skrivundervisningen eller en helt egen aktivitet med mer bildmässiga mål. 

 

Syn på bildskapande som verktyg i lärandet 
Hur pedagogerna i studien såg på bildskapande som ett verktyg i läs- och skrivundervisning-

en var för oss en viktig punkt när observationerna och intervjuerna genomfördes. Paralleller 

drogs mellan pedagogernas syn på bildskapande och hur bildskapande sedan används i un-

dervisningen.  

 

Enligt Knutsdotter Olofsson (2009) är bildskapande en form av lek då barn (och vuxna) går 

in i samma lustfyllda medvetandetillstånd. Hon menar att föreställningsförmågan tränas i 

leken och detta är en viktig del i läsningen då inre bilder skapas. Föreställningsförmågan kan 

då träna läs- och skrivförmågan eller åtminstone ge dem fördelar inför denna. Några aktivi-

teter som iakttogs under observationerna, samt framkom i intervjuerna, var att pedagogerna 

låter barnen skriva och måla i så kallade ”händelseböcker”. De målade också bilder för att 

synliggöra berättelsens uppbyggnad med början, mitt och slut. Detta är också något som tas 

upp i Lek med språket (Erikssen Hagtvet & Pálsdóttir 1993). De gör visserligen teckningar 

med känslor som utgångspunkt och använder fabeldjur för att synliggöra berättelsens upp-

byggnad. Syftet med aktiviteterna kan ändå anses vara det samma även om aktiviteterna 

skiljer sig åt.  

 

Begränsningar 
Enligt Granberg (2001) var pedagogerna tvungna att vara ständigt närvarande under aktivite-

terna. Vi anser dock att detta kan vara svårt att genomföra rent praktiskt med tanke på barn-

gruppernas storlek och arbetsuppgifter. I intervjuerna nämndes aldrig svårigheterna att stän-

digt behöva vara närvarande men däremot upplevde pedagogerna andra former av svårighe-

ter i undervisningen. Det gällde exempelvis att få in bildskapande i andra ämnen utan att 

behöva motivera sin undervisning inför föräldrarna. Vi anser dock att pedagoger bör vara 

professionella och alltid ha en mening med sin verksamhet.  

 

Även tid och plats ansågs vara begränsningar för hur verksamheten kunde utformas. Dock 

fanns tanken att förskoleklassen trots allt kan lägga upp sin verksamhet på ett friare sätt än 

skolan. Tid och plats anser vi inte borde vara ett hinder. Vi hoppas att pedagoger inte bara 

gör saker för sakens skull utan att de faktiskt har en mening med det de gör. Vi hoppas också 

att detta är en generell uppfattning bland föräldrar eftersom det känns svårt att ständigt som 

pedagog behöva motivera allt man gör.  

 

Skapa motivation hos barnen 
I en av intervjuerna framkom att pedagogerna använde leken och bildskapandet mycket 

medvetet som hjälp för motivationen. Pedagogen nämnde att det är viktigt att barnen upple-

ver lärandet som roligt, även om de inte vet eller förstår vad de för tillfället lär sig med en 

viss aktivitet. Det var fler pedagoger som ansåg att lärandet ska vara roligt eftersom barn 

annars kan bli omotiverade. 
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Några pedagoger anser att barnens intresse spelar stor roll för motivationen. Om pedagoger-

na kan hitta barnens intresseområden har de en möjlighet till att inspirera till lärande. Vi 

anser att detta är en viktig del i undervisningen. Men samtidigt ser vi det som en utmaning 

att hitta något som passar allas intresse. Enligt Dewey (1980) bör pedagogerna veta vilka 

intressen som barnen har för att på ett medvetet sätt kunna utveckla aktiviteterna. 
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Fortsatt forskning 
Om vi skulle fortsätta forska inom detta område så skulle vi vilja fördjupa oss i den pedago-

giska delen, det vill säga det bakomliggande syftet till valet av undervisningsmetod och 

verktyg i undervisningen. Det vore intressant att vidare se hur pedagogerna använder bild-

skapande ihop med annan undervisning till exempel matematik och naturorienterade ämnen. 

Även att undersöka hur pedagoger använder och har för tankar kring annan typ av bildska-

pande (till exempel drama, musik och dans) då vi har fokuserat på den rent bildmässiga i den 

här studien.  

 

Till sist vill vi ta upp att studien har gett oss många nya infallsvinklar om hur man som pe-

dagog kan lägga upp en inspirerande läs- och skrivundervisning i förskoleklass. Vi har också 

insett att bildskapande innebär så mycket för barnens motivation och inspiration. Det är allt-

så en viktig del i lärandet. 
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Tack 
Ett stort tack till de pedagoger som medverkat i studien och gett oss tid för intervjuer och 

observationer. Ett särskilt tack till den skola som ställde upp med så kort varsel. 

 

Tack till  vår handledare Marianne Strömberg som hjälpte oss att bearbeta texten och våra 

formuleringar samt kommit med givande respons. Detta har betytt mycket för oss och varit 

en stor hjälp i vårt arbete.  

 

Vi vill också tacka våra familjer och närstående som har stöttat oss längs vägen och varit 

förstående.
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Bilaga I - Missivbrev  
 

Vi är två studenter som går vår sista termin på lärarprogrammet vid Högskolan i Borås. Un-

der denna termin skriver vi ett examensarbete som i det här fallet handlar om bildskapande i 

relation till läs- och skrivinlärning. I samband med det här kommer vi att genomföra inter-

vjuer av pedagoger verksamma i förskoleklass. Intervjuerna kommer att kompletteras med 

observationer i barngrupperna. Intervjuerna kommer att spelas in digitalt och observationer-

na sker genom löpande protokoll. 

 

Syftet med intervjuerna är att se om och/eller hur pedagogerna använder sig av bildskapande 

verksamhet som ett verktyg i barns läs- och skrivinlärning. 

 

Under intervjuerna och observationerna följer vi de forskningsetiska principerna. Intervjuer-

na är frivilliga och kan när som helst avbrytas av respondenten. Uppgifterna kommer enbart 

att användas i examensarbetet. Respondenterna och deras verksamheter behandlas anonymt. 

Vi vill på förhand tacka för er medverkan. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Maria Fridén & Christina Mårtensson 

 

Högskolan i Borås, Vårterminen 2010. 
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Bilaga II - Intervjufrågor 
Information om syfte - Att undersöka hur skapande används i läs- och skrivundervis-

ning.   

 

Frågeområden – de områden jag kommer att beröra är framför allt skapande och läs- 

och skrivundervisning.  

 

Etik – Ditt namn och verksamheten kommer att behandlas anonymt och de slutsatser 

vi drar utifrån intervjuerna kommer att användas i vårt examensarbete. Du har när 

som helst rätt att avbryta intervjun och dra tillbaka ditt samtycke. Jag har beräknat 

att intervjun kommer att ta ca 20 minuter, jag kommer också att spela in vårt samtal.  

 

Begreppsförklaring: Skapande – aktiviteter där barnen arbetar antingen med bild, 

textil, trä, lera med mera.  

 

Bakgrundsvariabler: Utbildning? Verksamma år? 

 

När det gäller barns läs- och skrivinlärning, hur börjar du med det? Infallsvinklar/strategi? 

Intresseskapande? Motivering för barnen?  

 

Enligt Lpo94 ska bildskapande vara ett inslag i undervisningen, och jag har sett runt om-

kring att ni arbetar mycket med det. Tekniker, exempel på aktiviteter?   

 

Hur ser du på skapande verksamhet, det vill säga möjligheter för lärande?  

Eventuell följdfråga: Skapar det fördelar i barns läsning och skrivning?  

 

Hur tycker du att skapande kan göras mer meningsfull och inte enbart användas som kom-

plement eller tidsfördriv?  

 

Många författare och forskare skriver att estetiska ämnen/skapande ger barnen möjligheter 

att bearbeta erfarenheter och känslor, att det tränar föreställningsförmågan och detta är en 

fördel när barnen läser och skapar inre bilder. Hur ser du på det? Finns tanken att ”nu ska 

barnen också träna sitt konstnärliga skapande? 

 

Bortsett från läs- och skrivinlärning Ser du några möjligheter för barns lärande, generellt?  

 

Vad ser du för begränsningar? Finns det möjlighet att integrera med andra ämnen och är det 

betydelsefull för barnen att läsning och skrivning kombineras med andra ämnen? Använd-

bart även i skolan?  

 

Kombination skapande och läs- och skrivundervisning? Medvetetna/omedvetetna val? (Tan-

ken att nu arbetar vi både med skapande och läsning/skrivning?) Om skapande verksamhet i 

kombinationen läs- och skrivundervisning är ett bra arbetssätt, vad är det som gör det bra?  

Finns det några moment ni arbetar oftare med än både när det gäller svenska och bild? Skäl 

till valet av dessa?  

 

En uppfattning jag fått är att ”tid” och ”plats” ofta sätter ramar i verksamheten, men om du 

fick välja fritt, hur skulle du då lägga upp skapande verksamhet? Finns det saker du skulle 

vilja göra med barnen om vi nu återgår till syftet med intervjun, kombinationen skapande 

och läs- och skrivundervisning. 


