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Sammanfattning 
 
Inledning 
Bildskapande är en vardaglig aktivitet som sker i den svenska förskolan. Den kan ske i 

aktiviteter som i förväg har planerats av pedagoger eller på barns initiativ under den fria leken. 

Barn kan uttrycka tankar och känslor genom sitt bildskapande (Karlsson Häikiö 2012, s. 104). 

Erfarenheter från utbildningen på förskollärarprogrammet tyder på att barns bildskapande 

synliggörs på olika sätt i förskolan. Erfarenheter tyder även på att barns eget spontana 

bildskapande inte alltid uppmärksammas i verksamheten. I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 

2010, s. 12) beskrivs hur förskolan skall sträva mot att barn utvecklar sin förmåga att genom 

sina uttryckta tankar påverka sin situation. Att synliggöra hur pedagoger agerar i mötet med 

barns spontana bildskapande kan vara ett viktigt motiv för att uppmärksamma mötet med barns 

röster i förskolans verksamhet. 

 
Syfte och frågeställningar 
Syftet var att undersöka hur barns spontana bildskapande på två förskolor bemöttes av 

pedagoger. Frågeställningarna, som utgår från syftet var följande: Hur skapas förutsättningar 

för det spontana bildskapandet? På vilket sätt tas barns spontana bildskapande tillvara i 

verksamheten? Hur öppnar pedagogerna upp för samtal i det spontana bildskapandet? 

 

Metod 
Genom en kvalitativ undersökningsform har studien genomförts med hjälp av observation och 

intervju. Dessa metoder har varit till hjälp för att undersöka hur pedagoger på två förskolor 

agerar och tänker kring sitt agerande i mötet med barns spontana bildskapande. Genom ett 

minietnografiskt perspektiv har målet varit att försöka förstå pedagogernas agerande genom 

deltagande observation. I observationerna har ett observationsschema använts för att 

observatörerna skulle dela samma fokus i undersökandet. Observationsschemat grundades i ett 

sociokulturellt perspektiv. Under den kvalitativa intervjun, som kunde vara till hjälp för att få 

en större insikt i hur pedagogerna tänker kring fenomenet, användes samma frågor som fanns i 

observationsschemat.  

 
Resultat 
I resultatet framkommer exempel på hur pedagoger agerar i mötet med barns spontana 

bildskapande och hur detta påverkar hur bilderna tas tillvara. I resultatet framkommer 

pedagogernas utformning av miljön som viktig för barns möjlighet att skapa egna bilder.  Olika 

konsekvenser av pedagogernas agerande i samtal kring bildskapande redogörs. Konsekvenser 

av agerandet i samtalet och utformningen av miljön kan vara att pedagoger ger utrymme för 

barns tankar och barns möjlighet till samarbete i sitt spontana bildskapande. 

 



 

 

Tack! 
 

Vi vill rikta ett stort tack till pedagoger och barn som har medverkat i studien.  

Tack vare er har vi uppnått en djupare förståelse för pedagogers agerande i mötet med barns 

spontana bildskapande. Det har varit spännande att följa både barn och pedagoger i den 

skapande processen.  

 

Ett stort tack vill vi också rikta till vår handledare Annalena Holm för en lärorik och 

inspirerande vägledning som har utmanat oss i våra tankar kring utformningen av studien.  

 

 

Vi vill tacka varandra för de lustfyllda och lärorika diskussionerna som har lett oss framåt i 

skrivandet och i vårt pedagogiska förhållningssätt.  

 

 

Senadina Grozdanic och Maja Johansson 

Högskolan i Borås 
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1 Inledning 
I läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s.10) beskrivs att varje barn ska få möjlighet att 

utveckla sitt intresse för bland annat bilder. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

en förmåga att kunna tolka och samtala kring dessa. Vid ett besök på en svensk förskola kan 

besökaren mötas av barn som skapar bilder. Bildskapandet kan ske under aktiviteter som i 

förväg har planerats av pedagoger eller under den fria leken på barns eget initiativ. Einarsdottir, 

Dockett och Perry (2009) beskriver bildskapande som ett sätt att uttrycka känslor, erfarenheter 

och tankar. Änggård (2005) menar att pedagoger ofta använder bildskapande i ett tema eller för 

att följa barnens utveckling inom bild. När barn på eget initiativ startar upp en spontan 

bildaktivitet skapar de något som är intressant och aktuellt för dem, barns intressen blir synliga 

i de spontana bilderna (Änggård 2005). Barns spontana bildskapande på förskolan ger dem en 

möjlighet att uttrycka vad de tycker är viktigt för dem just då (Änggård 2005). Även Karlsson 

Häikiö (2012, s.104) beskriver att barn via sina bilder kan uttrycka och bearbeta sina tankar och 

känslor.  

 

Erfarenheter från utbildningen på förskollärarprogrammet har visat att några verksamheter 

inom förskolan fångar upp barns bildskapande genom att synliggöra bilderna på olika sätt. 

Erfarenheter har också visat att barns bildskapande som är initierat av dem själva inte alltid blir 

synliga i förskolans verksamheter. Bendroth Karlsson (1998, s. 208) beskriver hur dessa bilder 

kan bli undanskymda i förskolans värld. Bendroth Karlsson (1998, s. 208) poängterar att ”bilder 

som barnen gör på egen hand kommenteras sällan och hängs sällan upp på väggen”. Detta citat 

väckte ett intresse för att närmare studera hur några pedagoger bemöter barns spontana 

bildskapande, och en önskan om att få studera pedagogernas agerande ur olika perspektiv för 

att nå en djupare förståelse för deras agerande. 

 

I Barnkonventionen (2009, § 13, s.18) står det skrivet att ”barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. 

Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida 

information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat 

uttrycksmedel som barnet väljer”. Barns rätt att uttrycka sig skildras också i läroplan för 

förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s.12). Där beskrivs att ”förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka 

sin situation”. Det beskrivs även att ett av förskollärarens uppdrag är att inta ett förhållningssätt 

där barn ges goda förutsättningar för lärande och social utveckling (Lpfö 98 rev. 2010, s.11). 

Pedagoger kan agera på olika sätt i mötet med barns spontana bildskapande som kan ha 

betydelse för hur barn kan uttrycka sig via sina bilder. Att synliggöra hur pedagoger kan agera 

i mötet med barns bildskapande kan vara ett viktigt motiv för att verksamheten ska kunna 

synliggöra barns spontana bildskapande och uppmärksamma deras röster. 
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2 Syfte  
Studiens syfte var att undersöka hur barns spontana bildskapande på två förskolor bemöts av 

pedagoger.  

 

2.1 Frågeställningar 

Frågeställningar som undersökts i studien är följande: 

 Hur skapas förutsättningar för det spontana bildskapandet? 

 På vilket sätt tas barns spontana bildskapande tillvara i verksamheten? 

 Hur öppnar pedagogerna upp för samtal i det spontana bildskapandet? 

 

2.2 Begreppsdefinition  

Nedan beskrivs några begrepp som är centrala i studien och som har definierats av oss med 

hjälp av relevant litteratur för studien. 

2.2.1 Spontant bildskapande 

Spontant bildskapande innebär i den här studien ett skapande som sker på barns eget initiativ i 

den fria leken. Bildskapandet innebär i studien skapande med hjälp av papper, pennor, lim, sax 

och tejp. Änggård (2005) beskriver bildskapande som en föränderlig process där ett 

experimenterande med både material och språk är ständigt närvarande för barnen. 

2.2.2 Agerande 

Braxell (2010, s. 74) beskriver hur pedagogers agerande och sätt att bemöta barns skapande 

frambringar ett klimat som i sin tur gör intryck på skapandet.  

2.2.3 Handledare 

I studien benämns handledaren som en person som i samspel med barnet kan leda barnet mot 

vidare utveckling. Vygotskij menar att barn med hjälp av en samspelande, mer erfaren individ 

kan åstadkomma mer än barnet skulle kunna klara på egen hand. På så vis genererar samspelet 

ett lärande för barnet (Bråten & Thurman Moe 1998, s. 105). 

2.2.4 Samspel 

Samspel kan förstås genom George Herbert Mead och hans tankar om den betydelsefulle andre. 

Genom att försöka hålla kvar vid sitt eget perspektiv men samtidigt försöka sätta sig in i den 

andres perspektiv kan ett meningsfullt samspel ske. Då försöker en person förstå den andre 

personens perspektiv och anpassar sitt agerande efter denna förståelse (Arnér 2009, s. 28). 

2.2.5 Kommunikation 

För att kommunikation ska kunna ske behövs ett samspel mellan två individer som vill delge 

någonting. Kommunikation mellan individer kan ske på olika sätt som till exempel genom ett 

verbalt språk eller genom olika konstformer (Svensson 2009, s.11).  
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3 Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs vad läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010) skriver om estetiska 

uttrycksmedel. I bakgrunden redogörs också för pedagogers agerande som en påverkande faktor 

i barns bildskapande. Detta beskrivs i förhållande till följande begrepp: miljöns betydelse, olika 

bemötanden i förhållande till barns bildskapande och samtalets betydelse.  

 

3.1 Styrdokument  

I läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s.10) beskrivs att varje barn ska få möjlighet att 

utveckla sitt intresse för olika medier, texter och bilder. Förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar en förmåga att kunna tolka och samtala kring dessa. Ett annat strävansmål som nämns 

i läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010 ,s.12) är att varje barn ska få möjlighet att påverka 

sin situation genom att uttrycka sina tankar och sina åsikter. Barnkonventionen (2009, § 13) 

beskriver barns rätt till att få uttrycka sig, söka och motta information. Varje barn har rätt att 

sprida tankar i det uttrycksmedel barnet själv väljer. Det kan vara genom konstnärlig form, tal, 

tryck eller i skriftform (Barnkonventionen 2009, § 13).  

     

Det beskrivs i läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s.6) att fantasi, kommunikation, 

samarbetsförmåga och förmågan att lösa problem stimuleras i det lustfyllda lärandet i leken. 

Barnet får i den skapande leken en möjlighet att bearbeta och uttrycka känslor, erfarenheter och 

upplevelser. Förskolan ska erbjuda barnen en social miljö som utvecklar deras kommunikativa 

och sociala kompetens, de ska få möjlighet att söka svar och lösningar på frågor (s.6). Det är 

ett av förskollärarens uppdrag att genom sitt förhållningssätt skapa goda förutsättningar för 

barns sociala utveckling och för barns lärande (Lpfö 98 rev. 2010, s.11). 

 

3.2 Pedagogers agerande för att stimulera barns delaktighet i 
bildskapande 

Nedan beskrivs hur pedagoger kan agera för att ge utrymme för barns delaktighet i 

verksamheten. Här redogörs för miljöns betydelse för barns bildskapande samt hur pedagoger 

kan agera för att stimulera barns kommunikativa förmåga. 

3.2.1 Det relationella perspektivet 

Forskaren och författaren Arnér (2009) är en auktoritet inom förskole-debatten. Arnér (2009) 

har genomfört ett utvecklingsarbete där undersökningsområdet var hur barns inflytande kan öka 

i förskolans verksamhet.  I utvecklingsarbetet genomfördes seminarier med lärare där lärarnas 

iakttagelser och reflektioner låg till grund för en analys. I analyserna behandlades hur 

pedagogernas förhållningssätt kan ha uppfattats av barnen och påverkat barnens möjlighet till 

inflytande (2009, s. 11).  Arnér (2009, s.49) beskriver det relationella perspektivet som innebär 

att det inte på förhand är avgjort hur en aktivitet skall ske och utvecklas. Istället ser pedagoger 

möjligheter till utveckling när barn kommer med nya initiativ i aktiviteten. Arnér (2009) menar 

att då pedagoger agerar bejakande i mötet med barns initiativ kan pedagogerna ta tillvara på 

möjligheten till utveckling av samspel och lek. En tillåtande attityd kan enligt forskaren 

innebära att pedagoger ser möjligheter med att svara ja när barn visar intresse för en aktivitet, 

det kan leda till att en kreativ och inspirerad process startar. Ett viktigt verktyg för att inta ett 

relationellt perspektiv är att reflektera över processen och se möjligheter i olikheter. Det innebär 

att nya upptäckter av lärande kan ske i reflektionen, upptäckter som kanske inte hade 

synliggjorts utan en reflekterande process (Arnér, 2009). Forskaren (2009) beskriver även att 

det är vanligt i den svenska förskolan att pedagoger intar ett vuxenstyrt förhållningssätt där 



 

- 6 - 

 

pedagogerna på förhand har organiserat verksamhetens innehåll och dagordning. En vuxenstyrd 

miljö kan påverka kreativitetens möjligheter negativt och istället borde en viss grad av ovisshet 

prägla verksamheten. Denna ovisshet ger utrymme för barns inflytande och kreativitet (Arnér 

2009, s.49). Bendroth Karlsson (1998, s. 218) beskriver hur pedagoger som känner trygghet 

inför bildämnet är mer tillåtande för barns initiativ i bildprocessen. Bendroth Karlsson (1998, 

s. 218) beskriver att de pedagoger som ger barn utrymme till eget deltagande kan frångå sin 

egen planering och se möjligheterna i det oväntade. 

 

3.2.2 Den samspelande miljön 

Änggård (2005) har utfört en kvalitativ forskningsstudie med hjälp av en etnografiskt inspirerad 

metod. Den etnografiska metoden innebär i den här studien att forskaren har samlat in 

bilddokument från verksamheten, utfört deltagande observationer samt utfört informella samtal 

med barn och pedagoger. Den etnografiska metoden kommer att beskrivas mer ingående i 

metodavsnittet. Syftet med studien var att resonera kring hur barn agerar och skapar mening i 

bildaktiviteter. I avhandlingen beskrivs barn som sociala aktörer ur ett sociokulturellt 

perspektiv. I avhandlingen beskrivs att barn skapar bilder som är en del av en kamratkultultur i 

förskolans verksamhet. I studien beskrivs även att pedagogers agerande i planering och 

utformning av förskolans miljö har inverkan på hur stor plats barns spontana skapande får ta i 

verksamheten. Barn är hänvisade till att använda det material som pedagoger köper in till 

förskolan. Änggård (2005, ss. 152-153) nämner att en förutsättning för att bildaktiviteter skall 

kunna ske är att det finns material som kan användas av många barn så att intresset kan 

stimuleras då barn vill skapa bilder. Änggård (2005, s.171) beskriver att om miljön är lockande 

kan barn ledas in i bildskapande aktiviteter.  Miljön kan även påverka språkutvecklingen genom 

dess utformning. En stimulerande utformning kan ge intryck som i sin tur kan ge upphov till 

språkutvecklande samtal (Svensson 2005, s. 27). 

 

I läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s.10) nämns att ”förskolan ska sträva efter att varje 

barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera”. Svensson (2005) 

beskriver att språket är ett socialt fenomen som utvecklar den kognitiva förmågan att tänka. 

Språket är ett verktyg som stimulerar problemlösningsförmåga och underlättar analysförmågan. 

Ett väl utvecklat språk fungerar som en tillgång eftersom då kan diskussioner ske i sociala 

sammanhang och insyn i andra människors perspektiv kan möjliggöras. För att barn skall få 

möjlighet att utveckla sitt ordförråd behövs en närvarande pedagog som kan hjälpa barnen att 

benämna det de erfar och upplever. Barn behöver uppmuntras till diskussion kring det de 

upplever, så att språkutvecklingen stimuleras (Svensson 2005, s. 27).  Att kommunicera innebär 

att en individ vill dela något med en annan individ. Ett sätt att dela något kan vara med hjälp av 

det verbala språket som beskrivits ovan. Ett annat sätt att kommunicera kan vara genom 

bildskapande (Svensson 2005, ss.11-12). 

 

3.3 Reggio Emilia och teckningen som redskap för att sprida och 
motta information 

Nedan beskrivs hur Reggio Emilias filosofi kan ge pedagoger möjlighet att använda sig av olika 

perspektiv på barns bildskapande. Det kritiska tänkandet kopplas till förmågan att se, samt till 

kunskapen om olika teckningstekniker. I detta stycke har författarna till denna studie utgått ifrån 

både en forskningsstudie samt en mer filosofiskt inriktad källa som beskriver ett 

förhållningssätt. Ett medvetet val har gjorts att redogöra både ett filosofiskt förhållningssätt och 
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för en vetenskaplig avhandling för att få fler perspektiv på pedagogers agerande i förhållande 

till barns bildskapande. 

 

Centralt i Reggios filosofi är att barnet ses som aktivt, kompetent och meningsskapande (Brulin 

& Emriksson 2005, s.25). Pramling Samuelsson (2014 s. 35) beskriver att Reggio Emilias 

filosofi grundar sig på att barn skall få utrymme att uttrycka sig på ett varierat vis. Därefter är 

det pedagogers uppgift att stödja och synliggöra barns tankar, så att barn kan utmanas och 

utveckla sitt tänkande. Wallin (1998, ss. 61-74) synliggör Reggio Emilias filosofi genom ett 

dokumenterat samtal med Loris Malaguzzi. Där poängteras att barns bildskapande har 

kategoriserats inom fasta pedagogiska riktningar genom historien, men att pedagogers uppgift 

inom Reggio Emilia innebär att man ser bildskapandet som en komplex aktivitet där olika 

synvinklar kan berika synen på barns skapande. Malaguzzi berättar att det är en vanlig fallgrop 

att se barns aktivitet som banal, som ett sätt att fördriva tiden istället för att söka mening. Då 

blir det inte fokus på barns utforskande utan snarare på den konsumtion av papper och pennor 

som barn ägnar sig åt. Det föregående synsättet vill Malaguzzi gå bort från och beskriver istället 

att pedagoger skall arbeta utifrån barns ”samverkande lust”.  

 

Malaguzzi nämner att barn letar och finner i bildskapande med hjälp av lustens energi. Denna 

lust beskrivs utifrån olika begrepp såsom: lust till lek, fabuleringslust, motorisk lust, lust att 

kommunicera, rytmisk lust, rumslig lust, lust att identifiera, lust att upprepa, lust att känna igen, 

lust att förverkliga, estetisk lust samt lust till symbolik. Alla dessa begrepp finns som drivkrafter 

i barns bildskapande. Malaguzzi menar att det är pedagogers uppgift att utmana barn utifrån 

dessa drivkrafter. Detta utmanande beskrivs som viktigt för att stimulera barns intellekt och 

förmåga att se. Med seendet menas utifrån Malaguzzis perspektiv att kunna nå en djupare 

förståelse kring tingen, att kunna granska dem utifrån olika perspektiv och att samtidigt kunna 

ta ställning och nå insikt. Malaguzzi menar att det behövs vuxna för att hjälpa barn att erövra 

ett aktivt öga där kreativiteten står i centrum. Ett aktivt öga skapar möjlighet att kritiskt granska 

reklambilder i media (Wallin 1998, s. 73). 

 

Karlsson Häikiö (2007) har genomfört en kvalitativ forskningsstudie där forskaren genom 

fältstudier bland annat har studerat bildpedagogik och olika förhållningssätt kring barns 

estetiska lärprocesser. Den teoretiska ramen i studien utgår från Vygotskij. Karlsson Häikiö 

(2007) nämner också i sin avhandling om Reggio Emilias filosofi kopplat till det kritiska 

tänkandet och barns skapande. Karlsson Häkiö (2007, s. 268) redogör att pedagoger som är 

knutna till Reggio Emilia vill ge barn möjlighet att teckna på många olika varierande sätt och 

därigenom ge barn kunskap om olika slags tekniker. Kunskapen om olika tekniker och 

bildframställningar kan i sin tur ge barn en ökad självkännedom kring det bildliga skapandet. 

Denna självkännedom kan i sin tur ge barn verktyg för att kunna tänka kritiskt kring bilder.  

3.4 Bildskapande och berättande 

Nedan beskrivs vad bildskapande i förhållande till fri lek kan innebära i förskolans verksamhet. 

Samtalet kring barns skapande förklaras som en viktig del av barns bildskapande. Det beskrivs 

även att pedagoger kan ha barns intressen som utgångspunkt för ett meningsfullt lärande. Nedan 

förklaras också betydelsen av att pedagoger synliggör barns tecknande och att teckningarna 

exponeras i verksamheten.  

 

Bildskapande tillhör barns lekaktiviteter under vistelsen på förskolan. Bilderna kan användas 

som medel i andra aktiviteter (Änggård 2005, s.73).  Barn tecknar det som finns i deras 

omgivning, det kan vara intryck de får från olika medier eller från personerna de integrerar med 
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(Änggård 2005, s. 73). I förskolans verksamhet kan barn och pedagoger ha olika motiv med 

bildskapande. Pedagoger kan använda bilder för att synliggöra barns utveckling och lärande 

medan barn kan vara mer intresserade av att rita bilder kring saker som intresserar dem 

(Änggård 2005, ss. 79-80). Att pedagoger inte alltid tar vara på det intresse som barn 

kommunicerar via sina bilder synliggör Karlsson Häikiö (2007, s. 276) i sin avhandling. 

Forskaren beskriver att förbundet mellan identitet, intressen och kunskapsutveckling sällan 

används som ett pedagogiskt verktyg i skolans värld. Att använda skapandet som verktyg skulle 

kunna skapa en mer demokratisk förskola där kunskapsinhämtandet utgår från barns egna 

intressen, vilket i sin tur främjar identitetsutvecklingen (Karlsson Häikiö 2007, s. 276). Änggård 

(2005 s, 163) beskriver i sin tur hur barns bilder innehar en stor lärandepotential i verksamheten, 

eftersom bilder som barn själva gör består av ämnen som intresserar barn. 

 

3.4.1 Perspektiv på barns bildskapande 

Einarsdottir, Dockett och Perry (2009) har undersökt teckningen som metod för att samtala med 

barn om hur de upplever sin skolstart. I artikelns litteraturgenomgång beskrivs att perspektivet 

på barns bildskapande har förändrats under senare år, då senare forskning har synliggjort barns 

kompetens som meningskapare i förhållande till bildskapande. Ur historisk synvinkel tolkades 

ofta bilderna ur ett kognitivt perspektiv där barns utveckling stod i fokus. När ett kognitivt 

perspektiv var i fokus sågs barns bilder som ett sätt att redovisa barns bild av omgivningen. 

Med hjälp av senare forskning, som har det meningsskapande barnet i centrum, blir 

bildskapandet istället kommunikativt. Där är skapandet en process mellan tänkande och 

görande (Einarsdottir, Dockett & Perry 2009, s. 218). Även Änggård (2005) och Bendroth 

Karlsson (1998) redogör för denna perspektivförskjutning från det kognitiva till det aktivt 

meningsskapande perspektivet på barns bildskapande.  Einarsdottir, Docket och Perry (2009) 

ger i sin diskussion exempel på hur barns tecknande kan användas som ett meningsskapande 

verktyg. I artikelns diskussion poängteras att då pedagoger bjuder in till bildaktiviteter kan barn 

uppmuntras till att skapa bilder som berör deras egna frågor. Då barnets fokus är på tecknandet 

kan det underlätta för berättandet eftersom barnet inte nödvändigtvis behöver ha ständig 

ögonkontakt med pedagogen. Att genom teckning ta del av barns berättelser kräver att 

pedagoger tar sig tid men i gengäld sker en ömsesidig kommunikation där barn och pedagog 

delar samma fokus (Einarsdottir, Dockett & Perry 2009, s. 229). 

 

I bilder där tydliga motiv kan avläsas och tolkas är samtalet viktigt för att kunna relatera detaljer 

i teckningen till varandra och få inblick i barns teckning (Änggård 2005, ss. 133-137). 

Betydelsen av samtalet beskrivs av Levin (2012, s. 84) som menar att bildernas budskap blir 

synliga med hjälp av öppna frågor och med ett genuint intresse.  Änggård (2005, ss. 133-137) 

menar att det finns flera olika möjligheter att tolka en bild, även om pedagoger tror sig se vad 

bilden föreställer kan bilden ha en annan innebörd för barnet. Genom att pedagoger uppmuntrar 

till samtal med barnet om innehållet i bilden får barnet möjlighet att reflektera kring sitt 

bildskapande och flera tolkningar av bilden kan bli synliga. Bilden kan konstrueras och 

omkonstrueras i samtalet mellan pedagog och barn. Då barn berättar skapas historier som kan 

vara olika vid olika tillfällen. Variationen i berättelserna skapas med hjälp av pedagoger som 

lyssnar och tar del av berättelsen. Därmed kan pedagoger ses som medkonstruktörer till 

berättelserna (Änggård 2005 ss.133-137).  

 

3.4.2 Det sociala bildskapandet 

Om teckningarna blir synliga kan de bearbetas och tolkas i samtal och teckningarna kan 

inspirera till nytt skapande (Lindström, 2006). Lindström ställer en rad frågor kring kreativitet, 
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bland annat om kreativitet kan bedömas och läras ut. I sin artikel beskriver Lindström (2006) 

viktiga aspekter som kan ge individer större möjlighet att själva se sin kreativa progression. Ett 

av de områden Lindström (2006) beskriver som betydande är förmågan att diskutera sitt eget 

arbete i förhållande till andras. Lindström (2006) poängterar att kreativitet inte är en individuell 

process, utan att kreativiteten alltid tar utgångspunkt i en social och kulturell kontext. Förmågan 

att hitta länkar mellan sina egna och andras bilder, samt att tolka och samtala om bilder är en 

komplex process som borde uppmuntras i skolan, menar Lindström (2006).  Detta kan bland 

annat ske genom att prata om bilder i klassrummet och genom att exponera bilder av varierande 

karaktärer i klassrummet så att det finns många bilder för elever att relatera till. Änggård (2005, 

s. 57) beskriver hur barn på förskolor skapar olika trender med sina bilder, där bilder som skapas 

riktas direkt och indirekt till andra barn i verksamheten. Författaren beskriver att ”varje bild 

som skapas kan sägas vara ett inlägg i de kollektiva bildsamtal som försiggår på respektive 

avdelning”. Änggård (2005, ss. 198-199) beskriver också i sin studie att barn skapar en känsla 

av ett ”vi” med andra barn genom bildaktiviteter. I forskarens diskussion redogörs att i endast 

två av 35 aktiviteter satt ett barn ensamt och skapande utan sällskap av andra barn. Då fler barn 

sitter bredvid varandra när de skapar bilder skapas förutsättningar för samspel, som ger 

ytterligare en dimension på bildskapandet. Samspel utvecklas genom kommunikation vid 

bildskapandet, barn samtalar med varandra, skojar och sjunger medan de skapar sina bilder. De 

kan även intrigera med varandra med hjälp av kroppsspråk, barn använder minspel, gester, ljud 

då de tecknar på pappret. Barn kan skapa bilder på egen hand men tillsammans med någon 

annan kan de skapa interaktiva rum och skapa en lustfylld samhörighet med andra barn på 

förskolan (Änggård 2005, ss.198-199).  
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4 Det sociokulturella perspektivet som teoretisk ram 
Nedan beskrivs hur samspel kan beskrivas utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Den proximala 

utvecklingszonen beskrivs som en metod för att nå utveckling. Samspelet beskrivs som en 

process där båda parter får möjlighet till inflytande. Det sociokulturella perspektivet ligger 

också till grund för observatörernas perspektiv under insamlingen av empiri. 

4.1 Vygotskij, samspelet och den proximala utvecklingszonen 

Hwang och Nilsson (2011 ss. 67-68) beskriver att Vygotskij ser språket som ett medel för att 

barn skall kunna lösgöra sig från det omedelbara nuet. Med språket som redskap kan barn hitta 

konflikthantering strategier, tänka om sitt eget tänkande samt rikta blicken mot framtiden och 

på så vis ha möjlighet att påverka den. Vygoskij menar att samspelet mellan barn och den mer 

erfarne är avgörande för att barnet skall utveckla sitt språk. Ett barn som får många erfarenheter 

av samspel kan erövra större språkutveckling än ett barn som inte har en samspelande mer 

erfaren individ i sin närhet. Detta på grund av att den mer erfarne kan utmana barnet i sitt 

tänkande, och hjälpa barnet att nå sin proximala utvecklingszon som är den zon som ligger 

precis efter den utvecklingszon som barnet själv befinner sig i (Hwang & Nilsson 2011, ss. 67-

68). 

4.1.1 Den handledande pedagogen 

En samspelande individ som hjälper ett barn att nå den proximala utvecklingszonen kan kallas 

för handledare. Hwang och Nilsson (2011 ss. 67-68) beskriver sju stycken kriterier som denne 

handledare behöver nå upp till. Det första kriteriet som beskrivs är att handledaren skall 

stimulera intresse och ställa frågor men ej ge färdiga svar. Det andra kriteriet är att handledaren 

skall hålla uppmärksamheten vid liv. Det tredje kriteriet innebär att handledaren skall hjälpa 

barnet vid känslor av frustration. Det fjärde kriteriet är att handledaren skall ge återkoppling. 

Det femte kriteriet innebär att handledaren skall uppmuntra barnet att föra en inre dialog. Det 

näst sista kriteriet är att handledaren skall uppmuntra barnen att ta hjälp av varandra. Det sista 

kriteriet är att handledaren skall hjälpa barnet att få syn på ”felaktiga och outtalade 

förutsättningar” (Hwang & Nilsson 2011, ss. 67-68). 

4.2 Samspelets möjlighet till ett pedagogiskt möte 

Arnér (2009, ss. 34-35) tolkar den proximala utvecklingszonen och Vygotskijs tankar om 

samspel ur ett demokratiskt perspektiv. Enligt Vygotskijs tankar skall samspelet ske på ett sätt 

så att båda parter får utrymme att tillföra ”mening, aktivitet och kreativitet”. När dessa tre 

punkter är uppfyllda kan ett ”pedagogiskt möte” ske. Ett möte där barnet och pedagogen får 

lika stort utrymme att påverka varandra. Detta utbyte kan i sin tur generera en utväxling av 

tankar som därigenom kan vidga individernas perspektiv och förståelse av världen (Arnér 2009, 

ss.34-35).  Den sociokulturella ansatsen kan kännetecknas av en syn där omvärlden blir till 

genom interaktion mellan människor (Säljö 2011). Denna omvärld är full av fysiska objekt som 

kan bli fulla av potentialer när de används som redskap för samspel mellan människor. Som 

exempel på ett sådant fysiskt objekt tar Säljö (2011) en sten och menar att den med hjälp av 

människors kommunicerande kan vara både ett vapen, en byggsats samt ett föremål för att 

balansera vikt med. Stenen kan också användas som ett kultföremål. Säljö (2011) beskriver 

interaktionens betydelse för språket och dess koppling till kunskapande. Kunskap skall inte ses 

som något neutralt och beständigt, ”utvecklingen av förmågan att föra pedagogiska samtal bör 

istället grundas i utgångspunkten att kunskap får liv och innebörd i samspel mellan människor”. 

Säljö (2011) poängterar att kunskap bygger på argumentation, eftersom det ur det 

sociokulturella perspektivet inte finns en objektiv bild av världen, och argumentation kan bara 

ske genom interaktion.  
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5 Metod 
Det här avsnittet inleds med att belysa vilken metod som har används i studien och vilka val av 

ansatser som har gjorts. Den vetenskapsteoretiska ramen i studien beskrivs samt hur urvalet av 

undersökningsplatser har gått till.  Vidare förklaras hur studien har utförts för att skapa en hög 

giltighet samt trovärdighet. Vidare beskrivs hur genomförandet av studiens praktiska delar har 

utförts och hur hänsyn tagits till de fyra forskningsetiska principerna. Avsnittet avslutas med en 

beskrivning över hur det insamlade materialet har bearbetats och analyserats. Författarna till 

denna studie vill även klargöra att arbetet med undersökningen har genomförts genom att 

författarna delat lika på arbetsfördelningen. Detta har skett genom att studien har genomförts, 

bearbetats och producerats genom ett tätt samarbete.  

5.1 Kvalitativ ansats 

Syftet var att undersöka hur barns spontana bildskapande på två förskolor bemöts av pedagoger, 

samt hur bilderna togs tillvara i verksamheten. I studien ville agerandet och de bakomliggande 

avsikterna hos studieobjekten försöka förstås. Därmed ansågs den kvalitativa metoden som 

relevant för studien då den kunde vara till hjälp för att svara på syftet och frågeställningarna. I 

en kvalitativ studie ställs frågor som vem, hur och på vilket sätt. (Nyberg & Tidström 2012, 

s.125). En kvalitativ studie beskrivs som en studie där ord som ”mer än” mindre än” ”sällan” 

eller ”ofta” helt utesluts (Trost 2012, s.18). En kvantitativ studie av ämnet, hade krävt 

frågeställningar som relaterade till ovan nämnda begrepp. Dessa begrepp hade varit lämpliga 

om syftet med studien hade varit att undersöka exempelvis hur många spontana bilder som gav 

upphov till samtal mellan barn och pedagoger. Detta var inte syftet med studien och därmed var 

inte den kvantitativa metoden lämplig i undersökningen.  

5.2 Observation 

Observationer ansågs som en lämplig metod för studien då Kihlström (2007, s. 30) menar att 

observationer kan ge förståelse för det fenomen som skall undersökas. Observation kan 

beskrivas som både en kvantitativ och en kvalitativ metod, beroende på vilket syfte 

observationen skall uppfylla. Är syftet att mäta något som pågår blir det en kvantitativ metod 

som används. Är det istället tänkande och handlande personer som är i fokus blir observationen 

kvalitativ (Trost, 2012). En studie som utförs genom observationer kan visa vad som sker och 

inte vad pedagogerna tror sker i mötet med barn och barns bildskapande (Eriksson 2010, s.184). 

Med hjälp av observationerna kunde observatörerna se hur pedagogerna agerade i praktiken. 

För att nå en ökad förståelse kunde fler än en metod i vissa fall vara en tillgång. En intervju kan 

till exempel tillföra data som berör pedagogernas egna upplevelser av sitt agerande.  

5.2.1 Deltagande observation 

Den deltagande observationen valdes som observationsform, då den uppmanar till att utforska 

ett fenomen ur olika perspektiv, något som kunde vara till hjälp för att få insikt i pedagogernas 

agerande och se mer än det uppenbara.  Kullberg (2014, s. 102) beskriver att en deltagande 

observation innebär att forskaren växlar mellan att vara en i gruppen och att se gruppen utifrån. 

Att placera sig inne i en grupp kan innebära att observatören gör samma saker som de i gruppen 

gör. Ett utifrånperspektiv skulle sedan kunna uppnås genom att observatören flyttade sig bort 

från gruppen. I en deltagande observation är det nödvändigt att observatören tecknar ner vad 

som sker så snabbt som möjligt under tiden det sker eller direkt efteråt (Kullberg 2014, s. 102).  

En deltagande observatör använder sig av en nyfiken attityd och närvaro i form av ökad 

uppmärksamhet. Detta aktiva seende och lyssnande är viktigt för att kunna uppfatta detaljer 

som annars inte synliggörs i det vardagliga livet (Kullberg (2014, s. 102). En viktig aspekt av 

den deltagande observationen är att observatören äger förmågan att se in i sig själv, för att få 
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kunskap och förståelse kring de upplevelser som införskaffas. Observatören skall också på ett 

medvetet sätt kunna placera en parantes mellan observatörens reflektioner och den observerade 

händelsen. Detta gör observatören medveten om sina reflektioner vilket i sin tur möjliggör för 

observatören att kunna distansera sig från reflektionerna, för att upptäcka något nytt (Kullberg 

2014, ss 97-105). 

 

5.2.2 Observation med hjälp av ett observationsschema  

Ett observationsschema skapades utifrån Hwang och Nilssons (2011, ss.67-68) beskrivning av 

Vygotskijs kriterier för hur en samspelande handledare skall agera. I observationsschemat 

omformulerades kriterierna till frågor för att observatörerna lättare skulle upptäcka och kunna 

besvara hur pedagogerna agerade i mötet med barns spontana bildskapande. En fördel med att 

utgå ifrån ett observationsschema var att observatörerna utgick från samma frågor och därmed 

hade samma fokus under observationerna på de två olika förskolorna. Att utgå från ett 

observationsschema definieras av Kihlström (2007) som att utgå från en strukturerad 

observationsmetod, medan ett löpande protokoll beskrivs som en ostrukturerad 

observationsmetod. Under observationerna användes löpande protokoll för att besvara frågorna 

i observationsschemat.  Den här kombinationen av både den strukturerade och ostrukturerade 

observationsmetoden valdes medvetet för att få en övergripande bild av varje situation som 

berörde frågorna. Kihlström (2007, s.35) styrker att fördelen med fortlöpande protokoll kan 

vara att situationer observeras mer övergripande. Nackdelen kan vara att datainsamlingen blir 

för omfattande och inte svarar på studiens syfte. Genom att begränsa datainsamlingen med hjälp 

av frågorna i observationsschemat fram kom en mer systematiskt insamlad data som kunde 

analyseras på ett djupare plan.  

5.3 Kvalitativ intervju 

Den kvalitativa intervjun består av öppna frågor som ställs till respondenten och möjligheteten 

till relevanta följdfrågor finns. I en kvalitativ intervju ska respondenten uppleva situationen likt 

ett samtal där intervjuaren inte ställer ledande frågor eller styr alltför mycket. Respondenten 

ska få möjlighet att svara utförligt på de öppna frågorna men det är intervjuarens ansvar att hålla 

intervjun inom de förutbestämda ramarna. Om den som genomför intervjun märker att samtalet 

frångår syftet i för hög grad kan frågor ställas som leder samtalet tillbaka inom ramen för syftet. 

På det sättet blir insamlad data relevant för studiens syfte (Kihlström 2007, s.48).  

5.4 Hermeneutik som vetenskapsteoretisk ram 

En vetenskapsteori som stämmer överens med en kvalitativ studie är den hermeneutiska teorin. 

Den hermeneutiska teorin har valts som utgångspunkt för forskningsfrågorna. Syftet med 

studien var att undersöka på vilket sätt bemötandet skedde och inte hur ofta eller hur sällan ett 

visst bemötande uppträdde. Den hermeneutiska teorin grundar sig på tolkning av ett fenomen. 

En insyn i pedagogernas agerande och deras perspektiv ville nås för att nå förståelse för 

forskningsområdet. Enligt Thurén (2007, s. 98) grundar sig inte den hermeneutiska teorin på en 

tro om den absoluta sanningen utan på att sanningen är föränderlig. Ett exempel på en absolut 

sanning kan vara att du läser en skriven text just nu, eller att människor behöver vatten för att 

överleva. Meningen med valet av undersökningsområdet var inte att redovisa en absolut 

sanning utan att tolka och försöka förstå hur pedagogerna på två förskolor bemötte barns 

spontana bildskapande. Med den hermeneutiska teorin som utgångspunkt kunde fenomenet 

undersökas och försöka förstås. Elvstrand, Högberg och Nordvall (2015, s.225) menar att 

forskare som använder en etnografisk ansats ofta har ett hermeneutiskt perspektiv. 
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5.5 Etnografisk ansats och minietnografisk studie 

En metod som har fokus på tanke och handling är den etnografiska metoden som beskrivs: ”En 

studie är etnografisk om den görs med utgångspunkt i att försöka förstå andra människor genom 

deras egna sätt att uttrycka sina erfarenheter, åsikter och tänkande, där de är, i fältarbetet” (Roos 

2014, s. 47). Elvstrand, Högberg och Nordvall (2015, s. 225) beskriver hur den etnografiska 

forskningsansatsen kan kännetecknas av metoden deltagande observation, som även används i 

denna studie. Det deltagande förhållningssättet innebär att observatören är medveten om att 

studieobjekten påverkas av observatörens närvaro (Roos, 2014, s.47). Författarna till denna 

studie har även beskrivit deltagande observation under rubriken observation som metod.  

 

I en etnografisk studie används fler än en metod (Roos 2014, s.48) och därför beslutades att 

komplettera med kvalitativa intervjuer i studien. De kvalitativa intervjuerna kunde också ge en 

tydligare bild av det bakomliggande syftet med pedagogernas handlande utifrån det 

pedagogerna berättade (Kihlström 2007, s.48). Den etnografiska metoden som beskrivs ovan 

valdes som utgångspunkt för studien. Utifrån den tidsram som fanns, förekom en medvetenhet 

om att observationerna inte kunde ske under en mycket lång period som den etnografiska 

metoden krävde. Därför genomfördes istället en minietnografisk studie. Med minietnografisk 

studie menas att data samlas in under en kortare period. Det här är en metod som studenter 

rekommenderas att använda till sina studier (Roos, 2014, ss 51-52).  

 

Det finns olika sätt att genomföra en minietnografisk studie (Roos (2014, s. 47). En 

komprimerad form innebär att forskaren använder många olika metoder och studerar miljön 

under en begränsad tid från flera olika perspektiv. Då studien fokuserade på ett fenomen utifrån 

enbart det sociokulturella perspektivet, ansågs den komprimerade formen inte som lämplig för 

studiens syfte. Den selektivt återkommande formen innebär istället att ett fenomen undersöks 

under en kort period men hjälp av så många metoder som möjligt. Exempel på fenomen som är 

specifika kan vara vad som händer i matsituationen eller samtal i tamburen (Roos 2014, s. 47). 

I studien undersöktes fenomenet barns spontana bildskapande och mötet som sker med 

pedagoger. Fenomenet undersöktes vid flera tillfällen med hjälp av observationer och med 

kvalitativa intervjuer. Den selektivt återkommande formen var ett lämpligt sätt för att få djupare 

förståelse för pedagogers agerande i samband med barns spontana bildskapande under en 

kortare undersökningsperiod. 

5.6 Urval 

Grundtanken var att undersöka fenomenet på fyra olika förskolor för att öka pålitligheten för 

studien. Reliabiliteten skulle då kunnat öka och vara lättare att dra slutsatser ifrån då den 

insamlade data utgick ifrån ett större urval. Då den valda metodansatsen var etnografisk 

avgränsades urvalet till två förskolor för att kunna observera förskolorna under längre tid. Med 

längre tid menas i det här fallet fem dagar i streck på den ena förskolan respektive tre dagar i 

streck på den andra förskolan. En medvetenhet finns om att en etnografisk studie bör ske 

kontinuerligt under en lång period som sträcker sig längre än en vecka, vilket också har 

beskrivits i föregående stycke. Studien har fokuserats på barn i åldrarna tre till fem år. På den 

ena förskolan observerades 10 av 18 barn. På den andra förskolan observerades 8 av 20 barn. 

Erfarenheter från förskollärarutbildningen angående pedagogers bemötande av spontant 

bildskapande var att det sker mer frekvent i de äldre åldrarna. Valet av undersökningsgrupp kan 

även ha minskat risken för att datainsamlingen blev för liten för att kunna dra slutsatser ifrån. 

Förskolorna där studien genomfördes var belägna i två olika kommuner, den ena var placerad i 

stadsmiljö och den andra på landsbygden.  
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5.7 Genomförande 

Syftet med studien beskrevs i två missivbrev (se bilaga 1) som godkändes av handledaren. Ett 

missivbrev var till vårdnadshavare och ett var till pedagoger där samtycke gavs i form av en 

underskrift. Ett kort informativt mejl (se bilaga 2) skrevs och skickades ut till flera 

förskolechefer för ett godkännande till medverkande i studien. Löfdahl (2014, s. 36) menar att 

det behövs ett godkännande från förskolechefen innan förskolor kontaktas.  Mejl valdes att 

skickas ut till de förskolechefer som ansvarade för de förskolor som låg geografiskt nära våra 

hemorter. När mejlen hade skickats ringdes två förskolechefer upp och informerades om mejlet 

samt tillfrågades om det fanns något intresse att delta i studien. Efter att besked hade erhållits 

om att två förskolor var positiva till studien genomfördes ett första besök på två förskolor i olika 

kommuner. Under besöket informerades pedagogerna om syftet och om metoden samt att 

missivbrev och samtyckesblanketter delades ut.  

 

Pedagogerna samlade in samtyckesblanketterna från vårdnadshavarna och efter en vecka 

gjordes ett återbesök då blanketterna samlades in från pedagogerna. Observatörerna beslutade 

att observera ungefär mellan klockan nio på förmiddagen och klockan halv tre på eftermiddagen 

för att få möjlighet att studera spontant bildskapande som ofta sker i den fria leken. Då den fria 

leken inte är schemalagd samma tidpunkt varje dag sågs det som en fördel att vara närvarande 

i verksamheten under en längre tid varje dag. Materialet renskrevs och analyserades direkt efter 

att det samlats in, genom att observatörerna gick undan till enskilda rum. Observatörerna 

observerade på en förskola vardera. 

 

Utifrån syftet skapades fem öppna intervjufrågor. Det gjordes för att en kvalitativ intervju 

valdes, där intentionen var att pedagogerna skulle svara så utförligt som möjligt. Intervjuerna 

genomfördes den sista dagen, efter att alla observationer var insamlade. Båda observatörerna 

intervjuade en pedagog var med hjälp av ljudupptagning via mobiltelefon. Den kvalitativa 

intervjun genomfördes i ett rum där inga barn eller andra pedagoger befann sig. Tanken med 

det var att skapa lugn och ro och undvika stressmoment. Att intervjun känns som ett samtal är 

en förutsättning för en kvalitativ intervju menar Kihlström (2007, s.48) Kihlström poängterar 

också vikten av att planera sin intervju och hitta ett enskilt rum för intervjun (2007, s.51). 

5.8 Validitet och reliabilitet  

Med validitet menas giltigheten i en studie. Tydliga och avgränsade frågor kan underlätta 

insamlingen av relevant data för studiens syfte (Roos 2014, ss. 53-55). All empirisk data som 

samlades in har granskats kritiskt och diskuterats. Att granska och diskutera det insamlade 

materialet kan synliggöra om materialet är tillräckligt relevant för studien (Dovemark 2007, 

s.150). Begreppet validitet innebär också vilken kvalitet det är på studien som bedrivs menar 

Thornberg och Fejes (2015, ss.258-259). Kvalitet i studien i det här sammanhanget innebär hur 

väl metoder och insamlad data svarar på studiens syfte och hur noggrant det är genomfört 

(Thornberg & Fejes 2015, ss.258-259). Kihlström (2007, s231) menar att fler 

datainsamlingsmetoder som undersöker samma fenomen kan öka validiteten i studien. I studien 

har observationer och kvalitativa intervjuer använts, vilket då kan ha ökat giltigheten. 

 

Dovemark (2007, s.151) beskriver kommunikativ validitet som innebär att de som utför studien 

diskuterar validiteten i en dialog med någon som är mer erfaren inom ämnet/skrivandet. Delar 

av studiens innehåll har lästs och kritiskt granskats av både studenter och anställda på högskolan 

i Borås. Det har gett möjligheter att få synpunkter på delar av studien som kan ha varit 

värdefulla för studiens kvalité (Dovemark 2007, s.151).  
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Reliabilitet innebär att data är insamlat på ett sätt som gör det möjligt att ”dra några slutsatser 

av det” (Roos 2014, s. 51). För att det skall vara möjligt måste materialet vara insamlat med 

noggrannhet och vara tillräckligt stort. För att skapa möjligheter för en noggrann och användbar 

datainsamling användes ett observationsschema som på förhand hade skapas utifrån syftet. 

Trost (2012, ss.61-63) menar att begreppet trovärdighet är lämpligare att använda i en kvalitativ 

studie än begreppet reliabilitet. Begreppet reliabilitet är mer användbart i en kvantitativ studie 

där mätningar och jämförelse av insamlad data görs. För att öka trovärdigheten för studien har 

observationsutdrag skrivits ut i resultatet som läsaren kan ta del av och därmed kunna bedöma 

trovärdigheten av analysen (Thorberg & Fejes 2015, s. 259). Ett annat redskap som har använts 

i studien för att öka trovärdigheten är ljudupptagning vid den kvalitativa intervjun. Med 

ljudupptagning kunde allt som sägs av intervjuaren och den som blir intervjuad fångas upp och 

transkriberas. Kihlström (2007, s.232) menar att ljudupptagning ökar reliabiliteten då risken för 

egen tolkning av svaren minskar, det blir även tydligare om ledande frågor har ställts under 

intervjun. 

5.9  Etiska aspekter 

För att belysa de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2002) valdes att i enlighet med 

Informationskravet både informera muntligt och skriftligt om studiens ämne, som berör hur 

pedagoger bemöter barns bildskapande i sin verksamhet. För att ta hänsyn till 

Samtyckeskravet var det viktigt att de som medverkade i undersökningen hade godkänt sitt 

medverkande. Även om de medverkande från början hade gett sitt godkännande, kunde de välja 

att ta tillbaka sitt godkännande. Om observatörerna märkte att ett barn valde att gå undan under 

en observation var de noga med att inte fortsätta observera det barnet. I undersökningen valdes 

i enlighet med Konfidentalitetskravet att alla medverkande förskolor, barn och pedagoger 

samt kommunerna undersökningen utförs i, av anonymiserades. De uppgifter som framkom i 

undersökningen användes endast i studien, detta i enlighet med Nyttjandekravet. Materialet 

får inte användas i några andra syften. Intentionen med observationerna var att upptäcka olika 

slags agerande kring barns bildskapande, samt att försöka förstå ageranden utan att värdera 

dem. Författarna till denna studie kan dock resonera kring att samspelet framhävs som en viktig 

aspekt i bakgrunden, vilket i sin tur kan särskilja pedagogers bemötande som bra och mindre 

bra utifrån hur mycket de samspelar, detta kan ses som ett etiskt dilemma. 

5.10 Analys/bearbetning 

Det kan vara bra att redan i början av en studie ha planerat för hur bearbetningen av det 

insamlade materialet kan genomföras (Malmqvist 2007). Ett sätt att bearbeta materialet kan 

vara att placera materialet inom olika kategorier. Redan innan insamlandet startade diskuterades 

hur kategoriseringen skulle ske för att underlätta bearbetningen och analysen. Ett beslut togs 

om att ett färg kodat observationsschema med tydliga frågor kunde underlätta kategoriseringen 

av den data som samlades in. Genom att till exempel färg-koda observationer som hörde 

samman med frustration med färgen röd kunde mönster lättare identifieras när 

observationsschemats olika frågor analyserades. 

 

Det insamlade observationsmaterialet och intervjudata analyserades parallellt under 

insamlingsperioden utifrån fyra frågor som beskrivs av Roos (2014, s.55) ”Hur kan jag förstå 

det här? Vart leder det? Vad blir mitt nästa steg? Hur gör jag nu för att fördjupa förståelsen?” 

Dessa frågor låg till grund för nya observationer som i sin tur genererade nya frågor. På så sätt 

leddes undersökningen framåt och förståelsen för fenomenet ökade. Observatörerna samlade in 

material, analyserade det och utifrån den nya förståelser samlades nytt material in. Att under 

insamlandet av materialet arbeta med analysen, beskriver Roos (2014 ss 46-55) som en 

fortlöpande analys.  
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Grunden för analysen och bearbetningen av materialet utgick från observationsschemats 

frågeställningar vilka var grundade i den sociokulturella teorin. Att materialet var selektivt 

insamlat genom ett observationsschema underlättades den fördjupande analysen. Kullberg 

(2014, ss 186,192) berättar att den etnografiska fortlöpande analysen är beroende av en 

avslutande fördjupande analys, där materialet bearbetas selektivt. Elvstrand, Högberg och 

Nordvall (2015, s. 227) beskriver hur forskaren i analysen av sitt empiriska material måste 

studera något mer än det som man kan skönja vid första anblicken. Ett sådant perspektiv kan 

ha fördjupat studiens analys utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Detta genom att intentionen 

var att ifrågasätta det förgivet tagna i det insamlade materialet. Efter att materialet hade samlats 

in utifrån de fem frågorna utfördes den fördjupade analysen där materialet sammanfogades till 

nya kategorier, och benämndes med begreppen samtal, handledning, bemötande, materialets 

påverkan, bildskapande som vänskapshandling och utrymme för barns tankar.  
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6 Resultat  
Utifrån den insamlade empirin söktes mönster mellan pedagogernas agerande och barnens 

spontana bildskapande. När analysen av empirin började var utgångspunkten frågorna i 

observationsschemat. Faktiska observationer som kunde sättas in under samma frågeområde 

sammanfogades och namngavs. Ur dessa områden har mönster upptäckts som beskrivits med 

hjälp av centrala begrepp. Dessa begrepp har sammanfogats till rubrikerna ”materialets 

påverkan på barns bildskapande”, ”det bekräftande bemötandet” ”att agera för att uppmuntra 

eller motverka samtal”, ”att handleda över hinder som uppstår i bildskapandet”, ”att ge 

utrymme för barns tankar” och ”bildskapande som vänskapshandling”. Samtliga rubriker 

behandlar pedagogernas agerande i mötet med barns spontana bildskapande. I resultatet har 

fingerade namn använts för att anonymisera medverkande pedagoger, barn och förskolor.  

6.1 Beskrivning av förskolorna 

Solens förskola består av två avdelningar som delar byggnad med grundskolan. 

Observationerna utfördes på avdelningen med tre pedagoger med 18 barn i åldrarna tre till sex 

år. Efter att observationerna var genomförda gjordes en intervju med pedagogen Anna. Samtliga 

observationer genomfördes i allrummet. När man kommer in i allrummet finns det ett långt 

bord rakt fram intill två stora fönster. Till höger finns en dörröppning till ett annat rum. Även 

här finns det ett bord med stolar, en samlingsmatta och ett barn-kök. Till vänster är köket med 

en köksö framför. Mitt emot köksön finns det en hörnsoffa och en stor låda med böcker i. En 

skärmvägg avskiljer soffhörnan från det långa bordet. På båda sidorna av långbordet finns det 

låga skåp och båda skåpen består av utdragslådor. På den ena sidan finns det utdragslådor med 

barnens namn på och på det andra skåpet finns det beskrivet med text vad som finns i lådorna. 

Det står bland annat papper, saxar och underlägg på tre av lådorna. Ovanpå skåpet ligger det 

förvaringsburkar med bland annat tuschpennor, kritor och limstift i 

 

Mossans förskola består av två avdelningar och ligger i anslutning till ett skogsområde, 

mittemot en skola. Förskolan har en gemensam matsal, men annars är avdelningarna uppdelade 

på två ställen i huset. Observationerna utfördes på en syskonavdelning med 20 barn och fyra 

pedagoger. Efter att observationerna var genomförda gjordes en intervju med pedagogen 

Anette. Alla observationer som finns med i resultatet genomfördes i avdelningens allrum. När 

man kommer in i rummet finns det en soffa till vänster, och spis och diskbänk till höger.  I ena 

delen av rummet finns en randig cirkelformad matta som avgränsas av ett flyttbart midjehögt 

förvaringsskåp med utdragbara lådor.  Ovanpå skåpet står burkar med olika pennor.  Både 

tuschpennor och spetspennor. Det finns även saxar och lim lättillgängligt för barnen.  Bredvid 

skåpet finns ett lågt bord med spegelyta. Runtomkring bordet finns låga stolar och en låg 

träsoffa.  Mittemot bordet finns väggfasta skåp. I anslutning till allrummet finns även små andra 

rum.  Ett vilorum, en ateljé, och ett rum med overheadapparat samt ett bygg-rum.  

 
En ritning över de två förskolornas allrum.  
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6.2 Pedagogers utformning av miljön och miljöns påverkan 

6.2.1 Att göra materialet tillgängligt  

6.2.1.1 observationer  

De valda utdragen från observationer beskriver hur pedagogernas agerande i skapandet av 

förskolans miljö kan få konsekvenser för barnens möjligheter till spontant bildskapande. I de 

tre fristående observationsutdragen nedan beskrivs hur tre olika barn själva kan ta fram material 

som behövs för att skapa spontana bildaktiviteter. 

I observationsutdragen nedan beskrivs hur barn startar en spontan bildaktivitet. 

Ebba 4 år går fram till det ena skåpet och öppnar lådan med papper och underlägg. Hon lägger 

ner det på bordet mittemot där Sabina sitter. Hon hämtar en låda med tunna tuschpennor och 

sätter sig vid bordet.  (ur observation 1, Solens förskola 30/11 2015 ) 

Tina reser sig från stolen och lägger tillbaka mallen i lådan. Hon plockar fram ett nytt papper 

och sätter sig på samma plats igen. Hon tar fram den gula kritan ut burken och ritar en cirkel 

som hon fyller i.  (ur observation 2, Solens förskola 30/11 2015) 

 
Tobias 3 år kommer tillbaka och drar fram ett vitt papper ur en av lådorna i det midjehöga 

skåpet.  Han ställer sig vid bordet och börjar dra med en blå penna runt runt på pappret, det 

bildas cirklar som går in i varandra. Han lämnar pappret på bordet och går sedan och hämtar ett 

nytt papper. I bakgrunden hörs Pedagogen Kickis röst, hon pratar i telefon och sitter i soffan på 

andra sidan av rummet. Bredvid Kicki sitter Sofi 3 år, hon undersöker fortfarande fem-i-rad-

spelet. Tobias tar fram limstiftet och limmar på sitt papper, sedan tar han väss-burken och 

”pepprar” över limmet.  Sedan limmar han på väss-spånet med limstiftet igen.  När Tobias gör 

detta, sprids vässet ut som pulvrig färg med hjälp av limmets seghet. Tobias tar en annan penna 

och provar att rita inuti limmet med orange. (ur observation 4, Mossans förskola 1/12 2015) 

 

I alla tre observationerna beskrivs hur barnen själva tar fram papper utan att behöva fråga en 

pedagog om lov. Det beskrivs också att barnen hämtar eller använder det materialet som finns 

i anslutning till pappret. I observationerna ovan från Solens förskola används tuschpennor, 

kritor och mallar.  I observationen från Mossans förskola används lim, pennspån och pennkritor 

på ett kreativt sätt. 

6.2.1.2 intervjuer 

I en intervju med pedagogen Annette från Mossans förskola berättar hon hur man kan göra för 

att stimulera barnens intresse för sitt eget spontana bildskapande. Anette berättar att hon och de 

tre andra i hennes arbetslag är eniga om att det är viktigt att göra materialet tillgängligt för 

barnen. 

jag är väldigt mycket för det och det är dom andra tre också då. Att det skall vara tillgängligt 

för dom.. för att dom skall slippa fråga, jag menar det är inte alltid man kan hjälpa och det är ju 

lätt att dom kan ta ansvar och kunna ta fram själva. Det är väldigt roligt när dom bara kan sätta 

sig! (utdrag ur intervju, Mossans förskola 1/12 2015) 

Annette beskriver att hon är medveten om att hon som pedagog inte alltid kan hjälpa barnen att 

ta fram material. Hon beskriver också att hon tycker att barnen är kompetenta att själva ta ansvar 

för materialet. Anette uttrycker glädje för att barnen själva kan sätta sig vid bordet och arbeta 

med materialet. 
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6.2.2 Att göra material mindre tillgängligt 

6.2.2.1 observationer 

I de tre observationerna nedan beskrivs olika händelser då ritpapperet är slut i de lådor som 

barnen själva brukar hämta ritpapper ifrån. I den första observationen finns ingen vuxen i 

närheten när barnen upptäcker att pappret är slut. I de två andra observationerna finns det vuxna 

i rummet. 

I observationen nedan beskrivs innan det aktuella utdraget hur två barn säger till en pedagog att 

de vill måla. Först får de stöd av en pedagog att påbörja aktiviteten, genom att pedagogen 

beskriver var de skall sitta. Sedan beskrivs det hur barnen blir lämnade utan det material som 

behövs, då pedagogen måste gå ifrån och hjälpa ett annat barn på toaletten. När utdraget börjar 

drar Dennis precis ut lådan med papper och uppräcker att det är slut.                                             

(B. Dennis) Pappret är slut! Han lägger tillbaka mallarna och underlägget och vänder sig till 

Simon. (B. Dennis) Kom! Dennis småspringer tillbaka in till rummet han var i tidigare, rummet 

intill allrummet. Simon går efter honom. (ur observation 4, Solens förskola 1/12 2015 ) 

 

I observationen blir det synligt att eftersom det inte fanns något papper i lådan, så bestämde sig 

barnen för att inte fullfölja sin plan om att måla. Här styrde frånvaron av material barnens 

möjlighet att uttrycka sig genom måleri. Barnen gjorde heller inget försök att leta reda på papper 

själva. 

 

Observationsutdraget nedan är taget från Solens förskola. Tre barn tar fram material för att 

starta upp en bildaktivitet.  

 
Emil 4 år, Tim 5 år och Elias 4 år sitter vid långbordet. Emil och Tim plockar ut saxar och 

tuschpennor ur olika burkar och Elias går till skåpet. Han plockar fram mallar och öppnar lådan 

med papper. 

(B. Elia) Fröken! Pappret är slut! 

(P. Karin) Jag hämtar papper! Pedagog Karin går ut till skåpet och hämtar en bunt med papper 

och börjar fylla på i lådan. Barnen får ett varsitt papper och de börjar rita direkt. (ur observation 

6, Solens förskola 2/12 2015) 

 

I observationsutdraget från Solens förskola beskrivs att det är barnen som gör pedagogen 

uppmärksam på att pappret tagit slut, och att pedagogen lyssnar på barnen och sedan går och 

fyller på materialet. Utifrån observationen är barnen beroende av att pedagogen går och fyller 

på papper för att kunna starta sin spontana bildaktivitet. I observationen synliggörs att då 

pedagogen fyller på med papper stimulerar det barnens bildskapande. Så fort ritpapper blir 

tillgängligt startar barnen sin aktivitet, med hjälp av det material som finns att tillgå.  

 

Detta blir också synligt i observationsutdraget från förskolan Mossan som beskrivs nedan, där 

några barn och pedagogen Anette har samlats runt ett lågt bord i allrummet. Anette beskriver 

hur man viker en låda, samtidigt som flera andra barn gör spontana bildaktiviteter runtomkring 

henne. Pedagogen Sara är också närvarande i rummet. 

 
Ett barn frågar efter ett papper att rita med. Pedagogen Sara frågar ”ja, skall du kolla om det 

finns papper i lådan?”  Pedagogen Anette tittar upp från vik instruerandet och säger ”nej, det 

finns inte”. Sara går in i ett annat rum och hämtar papper. Sara säger till barnet ”Varsågod”. (ur 

observation 2, Mossans förskola 30/11 2015)  
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I observationen ovan beskrivs hur en pedagog agerar genom att tillföra material för att barnet 

skall kunna påbörja sin spontana bildaktivitet.   

6.3 Det bekräftande bemötandet 

6.3.1 observationer 

I de tre observationerna nedan synliggörs exempel på hur pedagogerna under 

observationsdagarna ofta agerade uppmuntrande och bekräftande i mötet med barns 

bildskapande. I det första observationsutdraget, från Solens förskola, beskrivs hur barnet Ebba 

söker en pedagogs uppmärksamhet efter att hon precis blivit klar med en bild. 

 
Ebba tar sin teckning i handen och reser sig ifrån stolen, hon ställer sig framför pedagogen som 

håller Ipaden i handen.  

 (B.Ebba) Fröken, titta här! (Håller upp sin teckning under hakan) 

(P.Karin) O va tjusigt! (Lägger ner Ipaden och tittar på teckningen, har ögonkontakt med Ebba 

medan hon berömmer teckningen)  

Ebba vänder om och går mot skåpet vid bordet. Hon hittar sitt namn, öppnar lådan och stoppar ner 

teckningen i lådan. Hon plockar undan tuschpennorna och underlägget och går in i rummet bredvid. 

Karin fortsätter med sin Ipad och Sabina fortsätter leka med degen. (ur observation 1 Solens 

förskola 30/11 2015) 

 

I observationen ovan går det att utläsa att pedagogen tar sig tid att titta på teckningen och att 

hon kommenterar den med positiva ord. Det positiva berömmet leder i observationen inte vidare 

till ett samtal. När barnet visat teckningen går hon och lägger den i sin låda. 

 

I observationsutdraget nedan från, Solen förskola, söker barnet Wilmer flera pedagogers 

uppmärksamhet. 

 
(B. Wilmer) Ser det här ut som en traktor? Han tittar på pedagogen som är vänd mot fönstret, 

hon vänder sig om och tittar på honom och sedan på hans teckning. På teckningen kan jag se att 

han har ritat en traktor, en rätt så verklighetstrogen traktor. 

(P. Carina) Ja det gör det!  Pedagogen verkar svara glatt! Ett barn ropar på pedagogen och hon 

går iväg. Wilmer fortsätter med sin teckning. Han vänder sig till pedagogen Anna som står vid 

köksön. 

(B. Wilmer)Är den fin? (Pedagogen hör inte så han upprepar det igen lite högre) Är den här fin? 

Pedagogen Anna tittar upp och går fram till Wilmer. Hon sätter sig vid barnen. 

(P:Anna)Den är ju jättefin! Vilken cool traktor du har gjort! (ur observation 7, Solens förskola 

2/12 2015) 

 

I observationen får Wilmer först svar från en pedagog, som bekräftar att hans bild är lik det han 

hade tänkt den skulle föreställa. Sedan vänder han sig vidare till en annan pedagog för att få 

bekräftelse på om teckningen är fin eller inte. Barnet är den som håller igång samtalet om 

teckningen, och som ställer alla frågorna om sin bild.  

 

I observationen nedan sker en händelse då ett barn, som på eget initiativ skapat en bild med 

hjälp av lim och pennspån, ger bort sin bild till en pedagog. 
 

Tobias drar med pennan i limmet. Tobias ser upp på mig, sen tar han sin teckning och går bort 

mot pedagogen Kicki som nu står på den randiga mattan. Tobias säger till Kicki ” Kicki, den 

här teckningen är till dig”. ”Ååååh, tack hjärtat” säger Kicki med något som jag tolkar som 

värme i rösten. Hon fortsätter ”får jag ge dig en kram?” Kicki säger sedan ”Nu blev jag 

jätteglad!” Kicki passerar mig och öppnar skåpet som är alldeles bredvid mig. Hon säger till 
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mig ”jag sparar min lilla teckning” och lägger in teckningen på en hylla i skåpet.  (ur 

observation 4, Mossans förskola 1/12 2015) 

 

I observationen beskrivs att pedagogen Kicki och barnet Tobias får kontakt med hjälp av Tobias 

teckning. När Tobias ger teckningen till Kicki utrycker Kicki att hon blir glad och hon frågar 

om hon får ge Tobias en kram. Under observationstillfället ställs inga frågor om teckningens 

motiv eller teknik. Det är alltså istället Tobias gest att ge bort sin teckning som blir sedd och 

bekräftad. Tecknandet kan vara ett sätt för Tobias att göra sig synlig för Kicki, och Kicki ser 

och bemöter Tobias kontaktskapande.  

 

6.4 Att agera för att uppmuntra eller motverka samtal  

6.4.1 Närvaro vid bildaktiviteten   

6.4.1.1 Observationer 

Det framkom i flera av observationerna att pedagogernas och observatörernas närvaro verkar 

ha påverkat barnen i bildskapandet på ett utvecklande sätt. I de fristående observationsutdragen 

nedan beskrivs hur pedagogernas närvaro kan leda till att barnet sätter ord på sitt tecknande. 

Det första utdraget är taget ur en observation på Mossans förskola. Ett barn sätter sig bredvid 

observatören. Barnet börjar rita på ett papper. Observatören säger till en början inget till barnet 

och med sin närvaro verkar barnet uppmuntras till att berätta om sitt bildskapande. 

 
Han börjar genast dra med pennan på pappret. Det blir först en tvåa berättar han. Tore gör flera 

tydliga siffror på pappret. I slutet av ena hörnet på pappret ritar han tre raka streck med en liten 

böj längst upp på varje streck. ”Jag ritar tre ettor här!” säger han. Det blir bokstäver på pappret 

också. ”Den där börjar jag på” Säger Tore och pekar på något som påminner om ett T. Tore har 

tagit fram ett annat papper och sitter fortfarande alldeles nära mig, han ritar en kubistisk form 

med ett kors inuti där korsets linjer går ända ut i kanterna. ”Det är ett paket, med pennor i” 

”kolla vad vass” Tore drar med pennan så att korsets linjer skär kuben och strecken spretar ut 

från kuben. Jag skriver vad Tore gör och svarar genom att nicka och titta nyfiket. Tore fortsätter 

utveckla sin teckning genom att dra med pennan, det bildas streck i olika vinklar. ”Där är vägen 

på skattkartan” Säger han mot mig. ”Åh, var det en sån du gjorde ute innan” frågar jag och syftar 

på banan som Tore ritade ute på gården innan lunch. ”ja” säger Tore. Tore går iväg med sin 

”skattkarta” i handen. (ur observation 8, Mossans förskola 3/12 2015) 

 

Det sista utdraget är också taget ur en observation på Solens förskola. Pedagogen Anna pratar 

med Nella då Tim söker hennes uppmärksamhet.  

 
Pedagogen visar Nella en tuschpenna. 

(B. Tim) Min va också dålig, min eld syns inte! 

(P. Anna) Din älg? 

(B. Tim) Nee, min eld! Den kommer därifrån och går så. 

(P. Anna) Jaha, sprider den sig? 

(B. Tim) Mmm, den går till den elden och till släpet. Det sitter ihop och nu brinner släpet. 

(P. Anna) Jaha (ur observation 5, Solens förskola 2/12 2015) 

Då en pedagog var närvarande vid en bildaktivitet var det ett flertal barn som tog initiativet till 

att prata med pedagogen. Pedagogen uppmärksammade barnens försök till att få 

uppmärksamhet och valde att ställa frågor till barnet. I utdragen framkom det att då barnen 

sökte uppmärksamhet hos pedagogen ledde det till att barnen berättade om sitt bildskapande för 

pedagogen. Detta framkommer även i utdraget där barnet vänder sig till observatören och 
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berättar om sin teckning. I utdraget påverkar observatörens närvaro barnets möjlighet att 

kommunicera verbalt om teckningens innehåll. 

6.4.2 Utvecklande frågor för att uppmuntra till samtal 

6.4.2.1 Observationer 

I ett flertal av observationerna framkom det att pedagogernas frågor fick barnen att vilja berätta 

om sitt bildskapande. I de fristående observationsutdragen nedan beskrivs hur frågor leder till 

samtal. Nedan följer ett utdrag ur en observation från Mossans förskola. Julia sitter vid ett bord 

i allrummet och viker papper som hon sedan klipper i. Det bildas olika klippta formationer i 

pappret. Hon ritar på det klippta pappret med olika färger och sedan går hon ifrån bordet.  

 
Julia springer runt med sina ”papperssnöflingor”, hon går fram till Emma som sitter och vilar 

ryggen mot soffan och har benen på den cirkelformade mattan, hon har ett annat barn nära sig 

också. Kicki har gått på rast. Julia säger till Emma ”Det blir en överraskning varje gång”. Julia 

beskriver en av ”snöflingorna”. ”Åh, den var ju supersnygg, kan man hänga den på fönstret, 

kanske?” svarar Emma. ” ”Ja, för den har hål i sig” säger Julia. ”Jag kan göra lite mer på den 

om du vill” fortsätter Julia. ”Åh, vill du det?” Svarar Emma nyfiket. Julia går tillbaka till 

ritbordet. (ur observation 5, Mossans förskola 1/12 2015) 

 

Då pedagogen Emma i utdraget frågar om den klippta snöflingan kan hängas upp på fönstret 

ställer hon en fråga som leder till att barnet fortsätter med sitt skapande.  

 

Det andra utdraget är taget ur en observation på Solens förskola där pedagogen Carina sitter 

med två barn vid långbordet i allrummet. Barnen ritar på varsitt papper, de ritar blommor, gräs 

och en sol. 

 
(B.Nella) En sån, en sån, en sån och en sån, var är den gula nu? 

(P. Carina) Är det någonting som växer i gräset? 

(B. Nella) Det är stora blommor, och såna blad. Nella ritar två streck på varje “stjälk”. Hon 

pekar på det hon har ritat. (B. Nella) Tulpaner, där är en och där är en. 

(P. Carina) Hur många har du nu då? 

(B. Nella) Jag har en, två, tre, fyra. Men de är inte färdiga. Nella ritar blombladen med rött, rosa 

och blått. (B. Nella) Jag har gjort en blå blomma men nu ska jag ha den färgen. Nella pekar på 

kritburken. 

(P. Carina) Vilken då? 

(B. Nella) Brun, en solros, en brun solros (ur observation 1, Solens förskola 30/11 2015) 

 

Pedagogen Carina i utdrag tre ställer frågor till barnet och det leder till att barnet sätter ord på 

sitt skapande, barnet beskriver färger och antal och olika sorters blommor. Pedagogens frågor 

bjuder in barnet till en dialog medan barnet fortsätter utveckla sin teckning.  

 

6.4.2.2 Intervjuer 

Nedan följer ett utdrag ur intervjun med pedagogen Anna på Solens förskola. Hon berättade om 

hur pedagoger kan samtala med barnen när de skapar bilder.  

 
man sitter med barnet och man ritar då som exempel att nu ritar jag en julgran och liten tomte. 

Oh det vill jag rita med, a men ska man ett samtal ja, a nu är det snart jul, har ni någon julgran 

hemma och vad kan man ha i julgranen, kulor? Ja men då kan vi måla lite kulor, kan du måla 

lite kulor på din julgran? Vad kan va under? Kanske lite paket? Ja, hur gör du dina paket? Ja, 
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jag gör så och så kan de se olika ut. De kan vara långa, de kan vara korta, de kan vara runda och 

så får man in begreppen då. (ur intervjun på Solens förskola, 4/12-2015)  

 

Pedagogen Anna berättar i intervjun att pedagoger ska sitta med barnen vid bildaktiviteter och 

rita en egen bild samtidigt som ett samtal sker. Hon nämnde frågor som kan ställas till barnet 

för att uppmuntra barnet till att prata om sitt bildskapande med pedagogen. Frågorna hon 

nämnde var kopplade till barnets erfarenheter från julhögtiden och till olika matematiska 

begrepp. 

 

Utdraget nedan är taget ur intervjun med pedagogen Anette på Mossans förskola. Pedagogen 

berättar att frågor som ska ställas till barnen under bildaktiviteter ska handla om deras tänkande 

och berättande och inte om vad det är de gör.  

 
inte fråga vad dom gör utan mera hur dom tänker och varför dom ritar de.. å…mer sånna 

frågor..mm!” ”det har jag fått lära mig när jag har läst vissa böcker” ”man skall inte fråga vad 

dom gör utan mer be dom beskriva lite granna. (ur intervjun på Mossans förskola, 4/12-

2015) 

 

I båda utdragen framkom tankar om att pedagogerna bör ställa frågor som uppmuntrar till 

samtal mellan barn och pedagog. Frågorna som nämns i intervjuerna är utvecklande frågor som 

inte handlar om vad barnen ritar. De handlar om att barnen ska fundera kring sitt skapande och 

berätta om det för pedagogen. Det framgår i utdragen att båda pedagogerna uppmuntrar barnen 

till att samtala vid bildaktiviteter.  

 

6.4.3 Att motverka möjligheter till samtal  

6.4.3.1 observationer 

I analysen av observationerna framkom det att miljöns utformning i rummet där barnen skapar 

kan påverka samtalets möjligheter. I observationsutdragen nedan från Mossans och från Solens 

förskola visas några exempel på hur en bildaktivitet kan avslutas. 

 
Ebba vänder om och går mot skåpet vid bordet. Hon hittar sitt namn, öppnar lådan och stoppar 

ner teckningen i lådan. Hon plockar undan tuschpennorna och underlägget och går in i rummet 

bredvid. (ur observation 1, Solens förskola 30/11 2015) 

 

Nella reser på sig och går bort till sin låda, hon lägger in teckningen och stänger lådan. (ur 

observation 3, Solens förskola 1/12 2015) 

 
Kicki passerar mig och öppnar skåpet som är alldeles bredvid mig. Hon säger till mig ”jag sparar 

min lilla teckning” och lägger in teckningen på en hylla i skåpet. (ur observation 4, Mossans 

förskola 1/12 2015)  

 

Tim lägger ner sin teckning i lådan och går till soffan där tre barn spelar på Ipaden. (ur 

observation 5, Solens förskola 2/12 2015) 

 
Wilmer reser på sig, lägger ner teckningen i sin låda och går därifrån. Han går in till ett annat 

rum där några barn leker. Pedagogen sitter kvar med barnen som degar. (ur observation 7, 

Solens förskola 3/12 2015) 
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Observationsutdragen ger en bild av att en del av teckningarna hamnar i lådan eller i ett fack på 

förskolan. Barnen avslutar sitt bildskapande genom att lägga ner teckningen i en låda, eller 

genom att pedagogen lägger in teckningen i ett skåp. Dessa bilder som läggs undan blir inte 

exponerade i rummet för varken barn eller pedagoger.  

 

6.5 Att handleda barn över hinder som uppstår i bildskapandet 

6.5.1 observationer 

Det observerades under observationsdagarna att det uppstod händelser där materialet kan ha 

skapat en viss grad av frustration hos barn. I alla observerade exempel handledde pedagogerna 

barnen genom att vägleda dem i situationen.  

 

Utdraget nedan är taget ur en observation från Solens förskola. Pedagogen sitter vid långbordet 

med två barn som ritar och en tuschpenna slutar att fungera. 

Barnen har nu fri lek och vid långbordet sitter pedagogen Anna med barnen Nella 5 år och Tim 

5 år. Jag ser att Nella ritar hjärtan med hjälp av en mall och Tim ritar en teckning utan mall.  

- B. Nella: Den funkar inte! 

- P. Anna: Har du provat den här då? Pedagogen ger Nella en tuschpenna.                   

(ur observation 5, Solens förskola 2/12 2015) 

I observationen uppmärksammar pedagogen att pennan barnet håller i inte fungerar genom att 

hon hör barnet kommentera det. Pedagogen väljer att fråga barnet om hon har provat en annan 

penna som pedagogen beskriver upp. Utdraget beskriver att pedagogen guidar barnet i 

situationen genom frågan hon ställer. 

Följande observationsutdrag kommer från Mossans förskola. Pedagogen Emma och barnet Julia 

sitter vid ett bord. Julia skapar en teckning med hjälp av lim och glitter. 

  
Julia säger till Emma att limstiftet är trasigt. Jag kan se att limmet snart är slut och att den sista 

lilla plastbiten i limstiftet har ramlat ut med endast en liten bit lim kvar på. Emma tittar på Julia, 

tar upp limbiten i handen och förklarar för Julia hur hon kan sätta fast limmet igen. Hon sätter 

sedan fast det igen och ger tillbaka det till Julia… 

… Julia riktar nu sin uppmärksamhet mot limstiftet och mumlar ”varför åker den av hela tiden?” 

(mumlar för sig själv). Julia upptäcker att limmet har gått av igen. Hon tar biten som har ramlat 

av och känner på den med fingrarna. Det klibbar lite. Hon sätter fast den igen, som Emma visat 

tidigare under morgonen. (ur observation 3, Mossans förskola 1/12 2015) 

 

I utdraget berättar barnet Julia för pedagogen Emma att limstiftet har slutat fungera. Emma 

berättar då för Julia hur hon kan laga det och beskriver samtidigt konkret hur det går till. 

Pedagogen handleder alltså barnet över ett hinder i sitt bildskapande. Då samma problem med 

limstiftet dyker upp en andra gång senare under observationen klarar Julia utmaningen själv. 

Hon lagar limstiftet utan hjälp av en pedagog. Det framkommer i utdraget att Julia har utvecklat 

en teknik tack vare pedagogens vägledning. 
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6.5.2 Intervjuer 

I intervjun, som gjordes på Solens förskola, beskriver pedagogen Anna hur hon bemöter 

barnens frustration kring sitt bildskapande. Utdraget beskriver ett exempel på hur en dialog kan 

se ut mellan henne och ett barn.  

 

A men det blev kanske inte som jag ville, den här solen eller den här hunden. Ja men 

ska vi hjälpas åt? Det kan man också, om de vill att man ska hjälpas åt. (ur intervjun på 

Solens förskola 4/12 2015) 

 

Pedagogen Anna beskriver i intervjun hur hon kan föreslå att hon och barnet skall hjälpas åt om 

teckningen inte blev som barnet hade tänkt sig. Hon utrycker också att hon kan hjälpa till om 

barnet önskar det. 

Anette på Mossans förskola, beskriver hur hon bemöter barns frustration kring sitt 

bildskapande. 

 
ja man försöker ju få dom att känna att dom kan.. jag vet nog nästan mer hur man inte skall 

göra…men man skall uppmuntra dom att verkligen försöka själva och att dom kan  (ur 

intervjun på Mossans förskola 3/12 2015) 

 

Centralt i utdraget är att pedagogen Anette berättar att hon tycker det är viktigt att barnen själva 

får känna att de kan. 

6.6 Att inte ge färdiga svar 

6.6.1 Observationer 

I några av observationerna framkom det att pedagogerna för en dialog om hur barnen kan agera 

i olika skapandesituationer. Då pedagogerna gör detta verkar det som att barnens tankar riktas 

mot barnens eget handlande och de ställs inför en utmaning. 

Observationsutdraget är taget från Mossans förskola. Pedagogen Kicki och barnet Julia sitter 

vid ett bord. Barnet använder materialet som blir kvar i pennvässaren som glitter på sitt papper.  

 
Julia skakar på pennvässaren med tillhörande behållare för pennspån och det verkar som om det 

är lite svårt att få ut något ”glitter”. Kicki ser detta och säger ” om det blir väldigt mycket så blir 

det väldigt packat, då kan det vara svårt att få ut något” Julia svarar ”Men jag kan tömma lite” 

”det kan du göra, bra tänkt” berömmer Kicki. Julia går och tömmer ut innehållet i pennvässaren. 

”Tömde du allt?” frågar Kicki. ”mmm” svarar Julia. (ur observation 3, Mossans förskola 

1/12 2015) 

 

I utdraget blir det synligt att pedagogen uppmärksammar att barnet har svårt att få ut materialet 

ur pennvässaren. Pedagogen sätter ord på varför det kan vara svårt att få ut något. Pedagogen 

beskriver problemet men ger ingen lösning. I observationen framkommer det att barnet Julia 

verkar komma på en idé om hur hon kan göra för att få ut materialet så hon kan fortsätta med 

sitt bildskapande.  

6.6.2 Intervju 

Följande utdrag är taget ur intervjun med Anna på Solens förskola. Hon berättar om hur 

pedagoger kan agera för att stimulera barns tänkande kring sitt bildskapande. 

 
Jag tycker det är så viktigt att inte vi tänker åt barnen, man serverar före dem hinner tänka. För 

så kan jag känna ibland. Jag tänker bara på mina egna barn nu att man inte får bli en 



 

- 26 - 

 

hönsmamma. Hallå, tänk efter, vad ska du göra nu efter att du har gjort det? (ur intervjun på 

Solens förskola 4/12 2015) 

 

Pedagogen Anna beskriver i utdraget att det är viktigt att pedagoger inte är för snabba med att 

lösa hinder som kan uppstå i bildskapandet. Pedagogerna skall låta barnen tänka efter själva 

berättar hon.  

 

6.7 Bildskapande som vänskapshandling 

6.7.1 Observationer 

Vid analysen av empirin upptäcktes ett mönster gällande hur några av pedagogerna agerade i 

mötet med barn som samarbetar i sitt bildskapande. Exempel från observationer beskriver att 

pedagogerna berömmer då de delar med sig av sitt bildskapande till andra barn. 

I det första observationsutdraget från Solens förskola kommer pedagogen Anna fram till två 

barn som sitter och leker med en deg och ett barn som tecknar. 

 
Lisa som sitter vid bordet och degar tittar upp på teckningen,  

(B. Lisa) vad är det? 

(B. Wilmer) Det är ju ett hus till traktorn. Vem vill få min teckning? 

(B. Lisa) Jag! 

(B. Sabina) Jag vill ha! 

(B. Lisa) Jag sa först!  

(P. Anna) Va snäll du är som ger bort din teckning!  (ur observation 7, Solens förskola 3/12 

2015 

 

Barnet som tecknar ställer en fråga om vem som vill ha teckningen. Båda barnen som sitter vid 

bordet svarar med att de vill ha teckningen. Pedagogen Anna agerar genom att uppmärksamma 

och berömma barnets intention som är att ge bort teckningen till ett annat barn.  

 

Observationsutdraget nedan är taget från Mossans förskola. Barnet Tobias ritar på en fisk i 

papper som han har fått av barnet Lycke som står bredvid. Pedagogen Kicki står vid köksön 

mittemot dem. 

 
Fisken som Lycke (5 år) har gjort har nu blivit föremål för Tobias ( 3 år) uppmärksamhet. Han 

fortsätter att rita på fisken som Lycke har påbörjat. Han vänder sig mot Kicki som nu vinkat av 

barnet och kommit och ställt sig bredvid Emma. ”Kicki, kolla vad Lycke har gjort till mig” ”Har 

Lycke gjort den till dig, vilken kompis!” utbrister Kicki till svar. (ur observation 8, Mossans 

förskola 3/12 2015) 

 

I observationsutdraget framkom det att det yngre barnet vänder sig till pedagogen och berättar 

att han har fått något av det äldre barnet. Pedagogen agerar genom att uppmärksamma barnets 

berättelse. Pedagogen berömmer och benämner det äldre barnets handlande som en 

vänskapsgest.  

6.7.2 Intervju 

Utdraget från intervjun med Anette från Mossans förskola beskriver delar av det hon berättade 

om hur samarbete mellan barn kan stärkas när de skapar bilder. 

 
Att lära barnen att de kan fråga varandra och det kommer väl in i alla sammanhang, att lära 

barnen att ta hjälp av varandra. (utdrag ur intervjun på Mossans förskola 3/12 2015) 
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I intervjun berättar Anette att pedagoger kan lära barn att ta hjälp av varandra, och att det 

förhållningsättet kan genomsyra hela verksamheten. 

Pedagogen Anna från förskolan Solen berättar i en intervju om att hon försöker uppmuntra 

barnen att vända sig till varandra om de behöver hjälp i sitt bildskapande. Pedagogen beskriver 

ett exempel där ett äldre barn hjälper ett yngre barn. 

Att man hjälper varandra. Och då känner hon sig jätteglad att hon får möjlighet och han känner 

sig jätteglad att hon hjälper honom. Att man liksom försöker att du kanske kan be någon kompis 

att hjälpa dig eller. Det tycker jag är så viktigt. (utdrag ur intervjun på Solens förskola 4/12 

2015) 

Pedagogen Anna berättar att barn kan hjälpa varandra i sitt bildskapande. Anna beskriver hur 

barnen kan bli glada över att kunna hjälpa och över att kunna få hjälp av varandra. Detta 

samarbete beskriver Anna som något hon tycker är viktigt. 

6.8 Sammanfattning av resultat 

Nedan beskrivs en sammanfattning av studiens resultat. I studien framkommer det att 

pedagogernas utformning av miljön kan påverka vilka bilder barnen skapar och hur bilderna tas 

tillvara. I studien framkommer att pedagogerna har skapat olika förutsättningar för barns 

spontanskapande genom tillgängligt och mindre tillgängligt material. I observationerna finns 

exempel på hur bilder som barnen skapar tas om hand genom att läggas i lådor. I 

observationerna finns också exempel på att när miljön är arrangerad så att barnen kan ta fram 

material själva uppstår spontant bildskapande på barnens initiativ.  

 

I resultatredovisningen finns flera exempel på hur pedagoger bemöter barns spontana 

bildskapande genom att bekräfta barnen med positiva ord. I några exempel ger pedagogerna 

barnen uppmärksamhet genom att ha ögonkontakt och verka visa glädje över barnens bilder. 

Ett annat återkommande mönster som identifierats under analysen och sedan redovisat i 

resultatet är pedagogernas initiativ till samtal med barn som skapar bilder.  De två mönster som 

beskrivs i resultatet är utvecklande frågor och pedagogers närvaro vid spontana bildaktiviteter. 

Resultatet visar att flera av pedagogerna ställde utvecklande frågor som i de flesta fall 

utvecklade samtal i bildskapandet.  I observationer upptäcktes att pedagogernas närvaro kan ha 

uppmuntrat barnen att berätta om sitt bildskapande. I resultatet presenteras exempel på hur 

pedagogerna agerar som handledare i mötet med barn som skapar bilder. Denna handledning 

sker genom att pedagogen guidar barnet vid hinder som i sin tur möjliggör att barnet utvecklar 

större kunskap att klara hindret på egen hand nästa gång. 

 

I resultatet beskrivs hur några av pedagogerna agerar för att ge utrymme för barnens tankar och 

hur de utmanar barnen i sitt handlande. I resultatet framkom också tankar om hur barnen ska få 

möjlighet att tänka efter först innan pedagoger presenterar en lösning. 

Resultatet beskriver hur några av pedagogerna agerar genom att berömma barn då de utför en 

vänskapshandling då de ger bort spontanskapade bilder. Två pedagogers tankar framkom om 

hur de upplever att samarbete mellan barn kan stimuleras genom att uppmuntra dem att hjälpa 

varandra i bildskapandet. 
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7 Diskussion 
I Diskussionen skapas resonemang kring hur materialets placering kan påverka barns spontana 

bildskapande. Det bekräftande mötet, samtalets betydelse i före och efter bildskapande 

diskuteras. Pedagogers bemötande för att ge utrymme för barns problemlösning synliggörs 

ytterligare. Bildskapande som vänskapshandling diskuteras i förhållande till hur samspel kan 

bemötas i barns spontana bildskapande. I samtliga stycken kopplas exempel ur resultatet till 

forskning och relevant filosofi kring pedagogers agerande i mötet med barns bildskapande. I 

diskussionen förenas även studiens resultat med den teoretiska ramen. 

7.1 Placering av material och dess påverkan 

7.1.1 Att skapa tillgängligt material för att stimulera barns intresse 

Pedagogers val av inköpt material och hur materialet presenteras och förvaras i verksamheten 

påverkar barns möjlighet till bildskapande aktiviteter. Miljöns utformning inverkar på hur stor 

plats barns spontana bildskapande får ta i verksamheten (Änggård 2005 ss. 152-153). I resultatet 

framkom det att barnen kunde hämta material på egen hand då materialet på de två förskolorna 

fanns i skåp som var placerade i barnens höjd. I läroplanen (Lpfö 98 rev. 2010 s. 10) beskrivs 

att varje barn skall få möjlighet att utveckla sitt intresse för bland annat bilder. Pedagogernas 

agerande för att skapa en tillgänglig miljö kan tolkas som ett sätt att stimulera och uppmuntra 

barns intresse för sitt bildskapande. I intervjun med pedagogen Anette från Mossans förskola 

framkom det att hon är medveten om att pedagogerna inte alltid kan vara tillgängliga när barnen 

vill starta en spontan bildaktivitet. Pedagogen förklarar att de i arbetslaget har valt att göra 

material tillgängligt för att barnen skall kunna starta aktiviteten själva utan att behöva vara 

beroende av en pedagogs hjälp. Det här kan tolkas som ett tillåtande förhållningssätt. Arnér 

(2009, s. 49) beskriver en tillåtande attityd som att pedagoger ser möjligheter till att svara ja då 

barn visar intresse för något. I observationsutdragen blir det tydligt att pedagogerna genom att 

skapa tillgängligt material bejakar barnens initiativ till eget skapande. 

 

I resultatet framkom det också att barnen ofta använde det material som fanns tillgängligt nära 

bordet på ett kreativt sätt. I ett observationsutdrag beskrivs hur ett barn använde pennspån som 

pulverfärg och fixerade det med ett limstift. Bildskapandet blir kreativt då barnet har tillgång 

till olika sorters material och tillåts använda det på ett eget sätt. Wallin (1998) beskriver hur 

Malaguzzi talar om bildskapandets mångsidighet där olika delar i skapandet benämns som 

drivkrafter, som lustens energi. Malaguzzi (Wallin 1998, s. 73) menar att barnet skall utmanas 

i dessa drivkrafter för att stimuleras i sin förmåga att se och för att erövra ett aktivt öga i sitt 

skapande. Även Karlsson Häikiö (2007) beskriver Reggio Emilias filosofi och menar att barn 

ska ges möjlighet att skapa bilder på många olika sätt, och variera sitt skapande för att erövra 

en ökad självkännedom kring sitt bildliga skapande. Det här kan tolkas som att barn utmanas i 

sitt skapande då de erbjuds en möjlighet att variera sitt användande av material samt uppmuntras 

att sammanföra olika tekniker i sitt skapande. Genom att pedagoger erbjuder en variation i 

materialet uppmuntras barn till att använda materialet på sitt eget sätt och se 

utvecklingsmöjligheter i sitt skapande.  

7.1.2 Otillgängligt material och dess konsekvenser 

I resultatet finns exempel på en situation där två barn blev intresserade av att starta upp en 

bildaktivitet. Men då de upptäckte att det inte fanns något ritpapper tillgängligt minskade 

intresset och barnen påbörjade en annan aktivitet i ett annat rum. Arnér (2009, s.49) beskriver 

att en vuxenstyrd miljö kan påverka kreativiteteten negativt. Situationen som beskrivits ovan 

kan tolkas som en konsekvens av en vuxenstyrd miljö då barnen i händelsen var beroende av 
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att pedagogen skulle fylla på nytt ritpapper för att bildaktiviteten skulle bli möjlig. Änggård 

(2005, ss.152-153) nämner att en förutsättning för att barn ska kunna skapa egna bilder är att 

det finns tillräckligt med material. En konsekvens av otillgängligt material är att barnens 

intresse inte tas tillvara. Detta står i kontrast till läroplanens (Lpfö 98 rev 2010, s.10) intention 

till att stimulera barns intresse för bild. För att sträva mot läroplanmålet kring barns intresse för 

bild kan det finnas en pedagogisk vinst med att integrera barn än mer i uppdraget att göra papper 

och annat material tillgängligt. Malaguzzi (Wallin 1998, ss. 61-74) beskriver hur pedagoger lätt 

kan se barns konsumtion av papper som något negativt, men då barn ses som kompetenta kan 

användningen av papper istället utmanas och ses som meningsfull. 

7.2 Det bekräftande bemötandet- agera genom beröm 

I resultatet beskrivs exempel på hur pedagogerna agerar då barnen visar sina bilder för dem. I 

samtliga exempel verkar pedagogerna agera med glädje då de får syn på bilderna. Om 

pedagoger visar ett genuint intresse och ställer öppna frågor till barnen kan bildernas budskap 

lättare bli synliggjort (Levin 2012, s. 84). Genom att visa glädje kommunicerar pedagogerna ett 

intresse för barnens teckningar. Men utifrån exemplen i resultatet framkom det att pedagogerna 

inte alltid använde öppna frågor i samma utsträckning som de gav beröm, när barnen visade 

sina bilder för dem. Även teckningar med tydliga motiv kan tolkas på olika sätt genom att 

pedagoger relaterar teckningens objekt till varandra (Änggård 2005, ss 133-137). Ovanstående 

referenser kan tolkas som att även om pedagogerna tror sig veta vad det är och tycker att det är 

fint så kan teckningen innebära något annat för barnet, än bara det fina. Innebörden i teckningen 

kan lättare synliggöras då utvecklande och öppna frågor ställs i mötet med barns bilder. 

Karlsson Häikiö (2007, s.276) och Änggård (2005, s.163) beskriver att barns intressen kan vara 

en källa till ett meningsfullt lärande i förskolans verksamhet och att den källan skulle kunna 

användas oftare. I ett av exemplen i resultatet beskrivs hur ett barn ritar en verklighetstrogen 

traktor och tar eget initiativ till samtal kring bilden. Pedagogen bekräftar bilden genom att ge 

beröm för hur fin den är och svarar på barnets fråga kring traktorns utseende. I resultatet 

framkom ingen djupare diskussion kring bilden av traktorn. Situationen med barnet och 

traktorbilden kan tolkas som att barnets intresse för hur en verklighetstrogen traktor kan 

avbildas blev synligt med hjälp av bilden. Utifrån studiens resultat kan ett resonemang föras 

kring hur barns intresse skulle kunna tas tillvara ytterligare genom att pedagoger utvecklar det 

barnet kommunicerar via sitt bildskapande.  

7.3 Samtal i, före och efter barns bildskapande 

7.3.1 De färdiga bilderna 

Genom att som pedagog ta tillvara barns bilder så att de blir synliga i verksamheten, till exempel 

genom att presentera bilderna på väggarna, stimuleras barn och pedagoger till bildsamtal. Barn 

kan då relatera till varandras bilder och utveckla en förmåga att tolka varandras bilder vilket 

också kan påverka barns egen kreativitet. Om barns bilder blir synliga i förskolans verksamhet 

kan verksamheten beskrivas som ett socialt bildsammanhang där barn får syn på sin egen och 

varandras bildutveckling (Lindström, 2006). I resultatet framkom det flera exempel på hur 

barnens bilder placerades i lådor eller på hyllor. Detta kan tolkas som att pedagogerna 

fokuserade mer på barnens görande och själva processen i skapandet än vad slutprodukten tog 

vägen. Genom att koppla samman Lindströms resonemang med studiens resultat kan en 

diskussion föras kring om bilderna även efter att de är skapande kan generera en ny process där 

lärande kan ske. I förskolans läroplan (Lpfö 98, rev. 2010, s. 6) beskrivs att barn skall erbjudas 

en social miljö som utvecklar deras sociala förmågor och som ger barn möjlighet att utveckla 

sina kommunikativa förmågor. Genom att som pedagog utforma en lärmiljö där bilder 
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exponeras kan barn ges goda förutsättningar till en meningsfull kommunikation mellan barn 

och pedagoger.  

 

Säljö (2011) beskriver att den sociokulturella ansatsen innebär en syn på världen där fysiska 

objekt blir fulla av möjligheter när de används som hjälpmedel i samspel mellan individer. Säljö 

(2011) använder en sten som exempel på ett fysiskt objekt som blir levande i mötet mellan 

människor, stenen kan transformeras beroende på behovet hos personerna som använder stenen. 

På samma sätt kan teckningarna tolkas som fysiska objekt som kan bli levande i ett samspel 

mellan barn och pedagoger. Resultatet visar att pedagogerna ofta ställer utvecklande frågor och 

är närvarande när barnen skapar sina spontana bilder. Resultatet ger också exempel på att när 

bilderna är klara läggs de undan. Det framkommer alltså att de pågående bilderna blir föremål 

för samspel och att de färdiga bilderna i observationerna inte blir det i samma utsträckning. 

Änggård (2005) beskriver att berättelser som konstrueras via barns teckningar kan 

omkonstrueras av barn vid ett senare tillfälle om pedagoger gör bilderna synliga i verksamheten. 

Barn kan då uppmuntras till att fortsätta utveckla sina bilder genom de samtal som sker.  

7.3.2 Bilder i den skapande processen 

I resultatet finns exempel på hur pedagoger med hjälp av utvecklande frågor och med sin 

närvaro kan uppmuntra till samtal där barn och pedagog delar fokus på bildens tillblivelse. 

Resultatet visar hur några barn tog initiativet till att själva starta ett samtal där de berättar om 

sitt bildskapande för pedagogen, och i ett fall för observatören som då befann sig i barnets 

närhet. Resultatet kan tolkas som att pedagogens fysiska närhet kan påverka barns möjlighet att 

berätta om sitt bildskapande. I resultatet beskrivs hur pedagogen Anna på Solens förskola 

berättar om hur hon kan påverka barns bildskapande och uppmuntra barnen till samtal genom 

att själv sitta med vid bordet och rita på ett eget papper. Genom det här agerandet förklarar 

pedagogen Anna att barnet kan bli nyfiken på pedagogens teckning och inspireras till att skapa 

själv samt till att samtala om den pågående processen. Detta kan tolkas som att pedagogen Anna 

beskriver att hon med sin närvaro kan bjuda in barnet till ett samspel. Pedagoger kan benämna 

det som barn erfar och det leder till att språket utvecklas menar Svensson (2005, s. 27). Genom 

att vara närvarande vid barns bildskapande får barn möjlighet att utveckla sitt ordförråd då de 

uppmuntras till en diskussion kring det de upplever. 

 

7.4 Att handleda och ge utrymme för barns problemlösning 

7.4.1 Att stimulera barnet till kreativa lösningar 

I resultatet framkom det att materialet som några barn skapade med framkallade en slags 

frustration hos barnen då materialet slutade fungera. Hwang och Nilsson (2011, ss. 67-68) 

beskriver att en handledande pedagog som leder barn mot sin proximala utvecklingszon ska 

hjälpa barn då de upplever frustation i sitt skapande. Med en vägledning uppmuntras barn till 

att försöka lösa problemet tillsammans med en pedagog för att sedan kunna klara det på egen 

hand. I de observationsutdragen som nämns i resultatet beskrivs ett exempel där ett barn inte 

lyckades använda en pennvässare på det sätt hon hade tänkt sig. Med hjälp av att en pedagog 

förklarade och benämnde problemet kunde barnet få möjlighet att reflektera kring en lösning. 

Arnér (2009, ss 34-35) beskriver hur ett pedagogiskt möte kan ske om barn och pedagog får 

lika mycket utrymme att tillföra mening, aktivitet och kreativitet under en händelse. I exemplet 

ovan gav pedagogen barnet inflytande och delaktighet i problemlösningen då pedagogen gav 

barnet möjlighet att komma fram till en kreativ lösning som pedagogen inte visste på förhand. 
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7.4.2 Att ge barn teknik att utvecklas 

Ett annat sätt att vägleda barn mot den proximala utvecklingszonen kan ske genom att 

pedagogen förklarar hur problemet kan lösas och samtidigt visar konkret hur barnet ska göra. I 

ett exempel i resultatet beskrivs en situation där ett limstift gick sönder och ett barn vände sig 

till en pedagog för att få hjälp. Pedagogen förklarade och visade konkret hur lösningen kan se 

ut och vid ett senare tillfälle när limstiftet gick sönder på samma sätt kunde barnet laga limstiftet 

på egen hand. Pedagogens agerande i mötet med barns frustration i sitt bildskapande ledde till 

att barnet erövrade ett nytt lärande som i sin tur kunde utveckla bildskapandet. Pedagogen 

kunde i den här situationen uppmuntra barnet till problemlösning för att hon var närvarande och 

samspelade i situationen. Förskolan skall erbjuda barnen en social miljö där de får möjlighet att 

söka lösningar och svar på sina frågor (Lpfö 98 rev. 2010, s. 6) I läroplanen blir det tydligt att 

pedagoger skall inta ett förhållningssätt där barn ges en möjlighet att få utveckla sin 

problemlösningsförmåga. 

 

Genom att pedagogen vände sig till barnet och visade hur barnet kunde laga limstiftet bjöd 

pedagogen in barnet till en lärandesituation. Brulin och Emriksson (2005, s. 25) beskriver 

Reggio Emilias filosofi där barnet ses som aktivt, meningsskapande och kompetent. 

Pedagogens agerande kan tolkas som ett sätt att i enlighet med Reggio Emilias filosofi se barnet 

som kompetent då barnet ges en möjlighet att utveckla en ny kunskap. Kunskapens möjlighet 

hade kunnat gå förlorad om inte pedagogen hade inkluderat barnet i problemlösningen. I 

exemplet under föregående rubrik ges exempel på hur ett barn kan få utrymme att själv lösa ett 

problem. Under denna rubrik synliggörs hur en pedagog erbjuder en lösning, som också den 

stimulerar barnet till att nå ny kunskap. Dessa två exempel är utifrån resultaten två olika sätt att 

stimulera barn i sin utveckling.   

 

7.5 Bildskapande som vänskapshandling 

Hwang och Nilsson (2011, ss.67-68) beskriver kriterier utifrån Vygotskij tankar om den 

handledande pedagogen. Ett av kriterierna innebär att pedagoger skall uppmuntra barn att ta 

hjälp av varandra. Änggård (2005, ss. 198-199) beskriver hur barn kan skapa en gemenskap 

genom sitt bildskapande. Pedagogen Anna från Solens förskola och pedagogen Anette från 

Mossans förskola berättade i intervjuerna hur de arbetar med samarbete i bildskapande. De 

berättade att samarbete kan ske genom att uppmuntra barnen att fråga varandra om hjälp. 

Pedagogen Anna berättade i intervjun att barnen känner glädje då de får hjälpa och ta hjälp av 

andra barn. Hon nämnde ett exempel med ett äldre barn som hjälpte ett yngre barn. I 

observationsutdragen från Mossans förskola finns ett exempel på då detta skedde i praktiken. 

Ett yngre barn fortsatte skapa på en bild som det äldre barnet hade påbörjat. Hwang och Nilsson 

(2011, ss.67-68) beskriver Vygotskijs tankar kring den proximala utvecklingszonen där en mer 

erfaren person kan stimulera den mindre erfarna personens utveckling genom samspel. 

Situationen som beskrivs ovan kan tolkas som att pedagogerna agerar utifrån Vygotskijs tankar 

om den proximala utvecklingszonens möjligheter till socialt lärande mellan barn. 

 

Ett genomgående mönster som trädde fram i empirins analys och som redovisas i resultatet är 

hur pedagogerna bekräftade barnen som gav bort sina bilder till andra barn genom att poängtera 

och belysa agerandet som en vänskapsgest. Under observationstiden sågs detta bekräftande 

agerande som det tydligaste tecknet på hur pedagogerna uppmuntrade barnen till samspel i 

bildaktiviteter. Änggård (2005, ss. 198-199) beskriver hur samspel kan utvecklas genom 

kommunikation. Det kan tolkas som att barn kommunicerar med varandra genom bilder och på 

så vis samspelar. Änggård (2005, s. 57) skriver att varje barns bild kan sägas vara ett inlägg i 

det kollektiva bildsamtal som sker i förskolans verksamhet. I resultatet framkom exempel då 
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barnen kommunicerade och samspelade genom att ge varandra bilder och genom att skapa på 

varandras bilder.  Utifrån resultatet kan en medvetenhet utvecklas i studien om att samspel kan 

ske i bildskapande och att samspelet kan bli synligt med hjälp av närvarande pedagoger. 
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8 Metoddiskussion 

8.1 Kvalitativ metod och besvarandet av frågeställningarna  

Valet av metod grundades i avsikten att svara på frågorna hur pedagoger agerar i mötet med 

barns spontana bildskapande samt hur barns bildskapande tas tillvara i verksamheten. Den 

kvalitativa ansatsen ansågs vara till fördel då syftet skulle besvaras, eftersom en fördjupad insikt 

i pedagogernas agerande i mötet med barns bildskapande ville uppnås. Intentionen var inte att 

föra statistik om hur ofta eller hur sällan bildskapande bemöttes, som den kvantitativa metoden 

istället hade möjliggjort (Trost 2012, s. 18). Den kvalitativa metoden, har gett insikt i 

pedagogernas agerande men inblicken om de bakomliggande faktorerna till pedagogernas 

agerande har bara till viss del uppnåtts. För att få en mer omfattande kunskap om de 

bakomliggande faktorerna hade en längre undersökningsperiod varit att föredra. Något som 

också hade setts som en fördel hade varit att genomföra fler intervjuer med pedagogerna om 

deras agerande i mötet med barns bildskapande.  

8.2 Observationer och etiska ställningstaganden  

Under insamlingen av material blev det tydligt att observation som insamlingsmetod var 

lämplig för att synliggöra vad som skedde. En upptäckt gjordes att det ibland kunde vara svårt 

att uppfatta alla aspekter av det som hände. Detta på grund av att anteckningar fördes samtidigt 

som observatörerna skulle observera situationen. Att observatörerna skrev samtidigt kan ha 

påverkat hur mycket av händelseförloppet ögat hann registrera. Vid planeringen av 

observationerna beslutades det att ljudupptagning skulle användas för att göra materialet mer 

pålitligt. Ljudupptagningen uteblev på grund av hänsyn till de etiska aspekterna, då inte alla 

som vistades i lokalerna hade gett ett medgivande till att medverka i studien. Hänsyn togs då 

till samtyckeskravet och vi valde att inte spela in några ljud under observationsperioden. 

Konsekvensen av att inte ha allas samtycke till att medverka i studien påverkade studiens 

resultat då observatörerna enbart kunde observera pedagogernas agerande i mötet med en del 

av barnen på de två förskolorna. På Solens förskola observerades 10 av 18 barn och på Mossans 

förskola observerades 8 av 20 barn. Alla medverkande i observationerna har blivit tilldelade 

fingerade namn och observationsmaterialet förstördes efter att arbetet med studien var klart. 

  

Under studien intogs rollen som deltagande observatörer. Under undersökningsperioden 

skiftades perspektiv för att försöka nå en större insikt i pedagogernas agerande i mötet med 

barns spontana bildskapande. Det deltagande perspektivet innebar att observatörerna ibland tog 

ett inifrån perspektiv där delaktigheten i barns bildskapande blev konkret genom samtal med 

barnen då barnen sökte observatörernas uppmärksamhet. En medvetenhet fanns om att rollen 

som deltagande observatörer har påverkat studieobjektens agerande. I de observationer där 

observatörerna upplevde att deltagandet hade varit av hög grad, till exempel genom dialog 

mellan barn och observatör, kan observatörerna ha påverkat pedagogernas agerande så att 

materialets pålitlighet påverkades. Därför togs beslut om att inte använda dessa observationer i 

resultatet i alla fall förutom i ett fall. Den observation som ändå togs med var en observation 

under kategorin ”närvaro vid bildaktiviteten”. Denna observation ansågs relevant trots att barnet 

vänder sig mot observatören i observationen. 

 

Ur ett etnografiskt perspektiv är en viss grad av påverkan erkänd som ett faktum som inte kan 

bortses ifrån (Roos 2014, s. 47). För att synliggöra detaljer i verksamheten som är svåra att 

upptäcka i vardagen kan den deltagande observationen ändå vara till fördel. Den deltagande 

observationen kännetecknas av ett aktivt seende och lyssnande i form av nyfiken attityd och 

närvaro.  Den deltagande observationsmetoden har stimulerat observatörerna till att upptäcka 
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det som annars kan ha varit svårt att upptäcka. Observationsschemat skapades för att lättare 

samla in material som kunde svara på studiens syfte och frågeställningar. Frågorna som 

observatörerna utgick ifrån i observationsschemat var utformade utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv och grundades i några av Vygotskijs kriterier (Hwang & Nilsson 2011, ss. 67-68) 

som beskriver hur en handledare ska samspela med barn för att de ska stimuleras och utvecklas 

i sitt lärande. Under den första observationen fylldes observationsschemat i utifrån de kategorier 

som upptäcktes. Konsekvensen av att fylla i några enstaka anteckningar i rutorna blev att 

sammanhanget i observationen blev otydligt. Under den resterande observationsperioden utgick 

observatörerna ifrån en halvstrukturerad observation där en löpande text skrevs vid 

observationstillfällena och anteckningar och siffror skrevs vid texten som kopplade ihop delar 

av texten med punkterna i observationsschemat.  

8.3 Intervjuer och etiska ställningstaganden 

Två kvalitativa intervjuer genomfördes, en intervju på vardera förskolan som hade deltagit i 

studien. Frågorna som ställdes under intervjun var samma frågor som användes i 

observationsschemat. Frågorna grundades i den sociokulturella teorin kring Vygotskijs kriterier 

(Hwang & Nilsson 2011, ss.67-68) som beskriver hur en samspelande handledare ska agera. 

Då samma frågor låg till grund för både intervjuerna och observationerna gavs en möjlighet att 

nå en djupare förståelse för det som observerats under veckan. Genom att observatörerna 

reflekterade både enskilt och tillsammans kunde pedagogernas berättande kopplas ihop med det 

som upptäcktes under observationstillfällena. Intervjuerna gjordes under den sista 

undersökningsdagen efter att alla observationer var genomförda. Det kan ha varit till en fördel 

för studien att intervjuerna utfördes efter observationerna. Risken för att observatörerna 

påverkades av det pedagogerna berättade under intervjun minimerades. För att stärka 

pålitligheten för studien har ljudupptagning gjorts med hjälp av mobiltelefoner. Intervjuerna 

har transkriberats och delar av de två intervjuerna har tagits med som utdrag i resultatet. Hänsyn 

till de forskningsetiska aspekterna har tagits genom anonymisering av barn och pedagoger som 

har beskrivits och medverkat i intervjun. Materialet från intervjuerna har endast använts i 

studien och när transkriberingen var genomförd raderades ljudklippen från mobiltelefonerna.   

8.4 Urval och genomförande 

Innan pedagogerna gav sitt samtycke till att delta i studien fick de läsa om förutsättningarna för 

undersökningen i ett missivbrev (bilaga 11.1). Detta för att i enlighet med informationskravet 

ge pedagogerna en medvetenhet om vad de gav sitt samtycke till. Detta kan ha påverkat hur 

pedagogerna agerade under observationerna. Att agera i enlighet med informationskravet 

ansågs som en viktigare punkt än att genomföra observationer där pedagogerna var omedvetna 

om undersökningens fokus. Att som observatör påverka sin omgivning har även diskuterats i 

samband med den deltagande observationen som metod, då deltagande observation som metod 

innebär att man som observatör är medveten om att observatören påverkar sin omgivning. 

Efter genomförandet av materialinsamlingen blev det tydligt att valet av att observera och 

intervjua på två olika förskolor har bidragit till att återkommande mönster på de båda 

förskolorna kunde synliggöras och diskuteras. Detta kan ha ökat studiens pålitlighet. I 

förhållande till den tid som fanns för att genomföra studien var det insamlade materialet från 

de två förskolorna hanterbart att analysera och bearbeta. I efterhand blev det tydligt att 

samtyckesblanketterna kunde ha delats ut tidigare så att vårdnadshavarna hade haft mer än en 

vecka på sig att svara. Samtidigt fanns det inte så stort utrymme att dela ut 

samtyckesblanketterna tidigare på grund av den tidsram studien hade. Möjligheten finns att 

studien hade kunnat genomföras med ett större antal barn i barngruppen om tidsramen för 

studien hade varit längre. Om fler vårdnadshavare hade gett sitt samtycke hade studiens resultat 

påverkats, genom att en större barngrupp hade kunnat observeras. På grund av de observerade 
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pedagogernas planeringsdagar kunde observationer på den ena förskolan ske endast tre av de 

fem dagarna, som först var planerade. Detta kan också ha påverkat resultatet eftersom fler 

observationer hade kunnat genomföras om undersökningen hade skett under fler dagar. 

Materialet som samlades in anses ändå ha blivit tillräckligt omfattande för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Genom att undersökningen genomfördes med hjälp av observationer 

har observatörerna upptäckt situationer som kanske inte hade blivit synliggjorda om studien 

hade utgått endast från pedagogernas berättande. Vid genomförandet av observationer fick 

observatörerna möjlighet att exempelvis observera hur ett barn skaffade sig erfarenheter av 

problemlösning på grund av hur pedagogerna agerade i mötet med barnets bildskapande. 

8.5 Analys och bearbetning 

Den fortlöpande analysen möjliggjorde en medvetenhet om hur syftet skulle kunna besvaras. I 

analysen bröts händelser, som förut varit självklara, ner i mindre delar för att förtydliga och 

synliggöra det som annars kan ha passerat förbi obemärkt. Sedan sammanfogades dessa delar 

till nya helheter. Den fortlöpande analysen och den fördjupande analysen har fungerat som en 

tillgång för att bearbeta materialet systematiskt. 

8.6 Ett etiskt dilemma 

I metod delen beskrivs att ett etiskt dilemma skulle kunna vara att pedagoger som samspelar 

framhävs som mer eftersträvansvärda än pedagoger som inte samspelar. I studien var inte 

tanken att jämföra ageranden utan snarare att upptäcka olika ageranden i mötet med barns 

bildskapande, sedan skulle dessa ageranden försöka förstås utan att värderas. I studiens 

diskussion har läroplanen (Lpfö 98 rev. 2010) beskrivits ur ett sociokulturellt perspektiv 

eftersom detta perspektiv används som studiens teoretiska ram. Detta innebär att studien är 

genomförd på ett sätt som förespråkar samspel i förskolans verksamhet i förhållande till barns 

bildskapande. En medvetenhet finns om att pedagogers agerande i mötet med barns 

bildskapande skulle kunna beskrivas på andra sätt utifrån läroplanen, med hjälp av andra 

teoretiska ramar. 
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9 Didaktiska konsekvenser 
Utifrån studiens resultat och diskussion kan ledtrådar ges till hur pedagoger kan agera i mötet 

med barns spontana bildskapande. I stycket nedan ges konkreta förslag på hur detta agerande 

kan främja barns utforskande i sitt eget spontana bildskapande. I studien finns exempel på hur 

pedagoger med hjälp av en tillåtande attityd och bredd av lättillgängligt material agerade för att 

uppmuntra barn att utforska i sitt bildskapande. Pedagoger som agerar genom att vara 

närvarande vid barns bildskapande och som ställer utvecklande frågor kan uppmuntra barnen 

till att berätta om sitt bildskapande, vilket i sin tur kan leda till att språket utvecklas hos barnet. 

I studien finns exempel på hur några barns bilder ofta tas om hand genom att placeras i lådor, 

det skulle vara spännande att forska vidare på vilka didaktiska möjligheter dessa bildarkiv 

innehar.  

 

I studiens resultat redovisades hur pedagoger kan agera för att barn skall få utrymme att komma 

med kreativa lösningar som pedagoger inte hade tänkt ut på förhand. Detta blev möjligt genom 

att pedagogerna gav barnet inflytande och delaktighet i hur problemet skulle kunna lösas. I 

resultatet framkom också hur en pedagog stöttade ett barn genom att ge barnet teknik som barnet 

sedan själv använde för att komma vidare i sitt skapande. Dessa två exempel illustrerar två olika 

pedagogiska ageranden som kan ge barn en utvecklad problemlösningsförmåga.  

Problemlösningsförmågan kan ses som en viktig faktor för att barn ska kunna utveckla och 

fortsätta sin skapandeprocess. 

 

Då blicken riktas mot det som barn själva uttrycker genom sitt spontana bildskapande kan 

ledtrådar om barns intressen upptäckas. Genom att definiera barns spontana bildskapande som 

spontanbildskapande skulle barns eget skapande kunna synliggöras som en aktivitet av 

pedagogiskt värde. Studien har synliggjort hur problemlösning, samarbete och språkutveckling 

kan ske med hjälp av pedagoger som tar till vara på det som barn kommunicerar i sitt spontana 

bildskapande. 
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11 Bilagor 

11.1 Missivbrev till pedagoger 

 

 

Missivbrev till pedagoger 

 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som heter Senadina och Maja. Just nu läser vår sista termin på 

campus i Varberg. I den sista terminen ingår det att skriva ett examensarbete vilket vi har börjat 

med nu i höst. Vi skall skriva om barns tecknande inom bildämnet och hur detta tecknande 

bemöts i förskolan. Vi har valt att använda observationer och eventuellt intervjuer för att 

undersöka fenomenet närmare. I undersökningen vill vi också använda oss av ljudupptagning 

för att säkerställa att informationen vi samlar in via observationer och intervjuer blir korrekt 

återgiven.  

 

Materialet vi samlar in kommer behandlas enligt de forskningsetiska principerna. Vi behöver 

alltså ditt godkännande för att du skall kunna vara en del av undersökningen.  

För att belysa de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2002) vill vi i enlighet med 

Informationskravet både informera muntligt och skriftligt om studiens ämne, som berör hur 

pedagoger bemöter barns tecknande i sin verksamhet. För att ta hänsyn till Samtyckeskravet 

är vi noga med att de som medverkar i undersökningen har godkänt sitt medverkande. Även om 

de medverkande från början har gett sitt godkännande, kan de välja att ta tillbaka sitt 

godkännande. Om vi märker att ett barn väljer att gå undan under en observation är vi noga med 

att inte fortsätta observera det barnet. I undersökningen kommer vi i enlighet med 

Konfidentalitetskravet anonymisera alla medverkande, förskolor samt kommunerna vi utför 

vår undersökning i. De uppgifter vi får ta del av i undersökningen kommer endast att användas 

i studien, detta i enlighet med Nyttjandekravet. Materialet får inte användas i några andra 

syften. 

 

Vi ser framemot att få undersöka pedagogernas möte med barnens spontantecknande i förskolan 

närmare och vi hoppas att du vill vara en del av vårt examensarbete. 

Jag godkänner mitt medverkande i undersökningen (underskrift)____________________ 

Jag vill/kan inte medverka i undersökningen (underskrift)     ________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Om ni har frågor är ni välkomna att mejla på följande adresser: 
Senadina: senadina88@gmail.com, Maja: majaivars@gmil.com eller Annalena Holm (Handledare) 

Annalena.holm@varberg.se  Richard Baldwin (Kursansvarig) richard.baldwin@hb.se 

Med vänliga hälsningar 

Senadina Grozdanic ____________   Maja Johansson  ______________  Datum: 2015-09-10 

  

mailto:senadina88@gmail.com
mailto:majaivars@gmil.com
mailto:Annalena.holm@varberg.se
mailto:richard.baldwin@hb.se
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11.2 Missivbrev till vårdnadshavare 

 

 

Missivbrev till vårdnadshavare 

 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som heter Senadina och Maja. Just 

nu läser vår sista termin på campus i Varberg. I den sista terminen ingår det att skriva ett 

examensarbete vilket vi har börjat med nu i höst. Vi skall skriva om barns tecknande inom 

bildämnet och hur detta tecknande bemöts i förskolan. Vi har valt att använda observationer 

och eventuellt intervjuer för att undersöka fenomenet närmare. I undersökningen vill vi också 

använda oss av ljudupptagning för att säkerställa att informationen vi samlar in via 

observationer och intervjuer blir korrekt återgiven.  

 

Materialet vi samlar in kommer behandlas enligt de forskningsetiska principerna. Vi behöver 

alltså ert godkännande för att ert/era barn skall kunna vara en del av undersökningen. 

För att belysa de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2002) vill vi i enlighet med 

Informationskravet både informera muntligt och skriftligt om studiens ämne, som berör hur 

pedagoger bemöter barns tecknande i sin verksamhet. För att ta hänsyn till Samtyckeskravet 

är vi noga med att de som medverkar i undersökningen har godkänt sitt medverkande. Även om 

de medverkande från början har gett sitt godkännande, kan de välja att ta tillbaka sitt 

godkännande. Om vi märker att ett barn väljer att gå undan under en observation är vi noga med 

att inte fortsätta observera det barnet. I undersökningen kommer vi i enlighet med 

Konfidentalitetskravet anonymisera alla medverkande, förskolor samt kommunerna vi utför 

vår undersökning i. De uppgifter vi får ta del av i undersökningen kommer endast att användas 

i studien, detta i enlighet med Nyttjandekravet. Materialet får inte användas i några andra 

syften. 

 

Vi ser framemot att få undersöka pedagogernas möte med barnens spontantecknande i förskolan 

närmare och vi hoppas att ni vill vara en del av vårt examensarbete.  

För att ta ställning till medverkandet ber vi er att fylla i den bifogade blanketten och lämna in 

den till förskolan så snart som ni har möjlighet. 

 

___________________________________________________________________________ 

Om ni har frågor är ni välkomna att mejla på följande adresser: 
Senadina: senadina88@gmail.com, Maja: majaivars@gmil.com eller Annalena Holm (Handledare) 

Annalena.holm@varberg.se  Richard Baldwin (Kursansvarig) richard.baldwin@hb.se 

Med vänliga hälsningar 

Senadina Grozdanic __________ Maja Johansson  ______________  Datum: 2015-09-10 

  

mailto:senadina88@gmail.com
mailto:majaivars@gmil.com
mailto:Annalena.holm@varberg.se
mailto:richard.baldwin@hb.se
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11.3 Informationsmejl till förskolechefer  

 

Hej! 

Vi heter Senadina Grozdanic och Maja Johansson och är i startpunkten för att skriva C-uppsats 

inom pedagogik på förskollärarprogrammet på Campus i Varberg, som tillhör Borås Högskola. 

Vi är intresserade av att undersöka pedagogernas möte med barnens spontantecknande i 

förskolan. Det skulle vara väldigt givande för oss om vi fick komma till er förskola för att 

observera fenomenet. Tanken är att vi vill observera med stöd av ljudupptagning under 4 dagars 

tid, undersökningen skulle då äga rum i slutet av november eller början av december. 

Om intresse finns för att vara med i vår studie eller om du undrar över något, kan du mejla oss 

på adressen: 

senadina88@gmail.com 

Det går också bra att ringa till Senadina på telefonnumret: 0738389832 

Hör gärna av er så snart som ni har möjlighet! 

Med vänliga hälsningar från Senadina och Maja. 

 

Hej! 

Vi heter Senadina Grozdanic och Maja Johansson och är i startpunkten för att skriva C-

uppsats inom pedagogik på förskollärarprogrammet på Campus i Varberg, som tillhör Borås 

Högskola. Vi är intresserade av att undersöka pedagogernas möte med barnens 

spontantecknande i förskolan. Det skulle vara väldigt givande för oss om vi fick komma till er 

förskola för att observera fenomenet. Tanken är att vi vill observera med stöd av 

ljudupptagning under 4 dagars tid, undersökningen skulle då äga rum i slutet av november 

eller början av december.  

Om intresse finns för att vara med i vår studie eller om du undrar över något, kan du mejla oss 

på adressen: 

majaivars@gmail.com 

Det går också bra att ringa till Maja på telefonnumret: 0727197799 

Hör gärna av er så snart som ni har möjlighet! 

  

Med vänliga hälsningar från Senadina och Maja. 

  

mailto:majaivars@gmail.com
mailto:majaivars@gmail.com
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11.4 Intervjufrågor 

 

 Hur agerar pedagogen för att stimulera barnens intresse för sitt bildskapande? 

 

 På vilket sätt uppmuntrar pedagogen till samtal kring bildskapandesaktiviteten?  

 

 Hur agerar pedagoger i mötet med barns frustration kring sitt bildskapande? 

 

 På vilket sätt uppmuntras barnen till att tänka kring sitt bildskapande? 

 

 Hur uppmuntrar pedagogen barnet att ta hjälp av andra barn under  

bildskapandesaktiviteten? 
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11.5 Observationsschema 

 

Miljöbeskrivning – Rum och 

aktörer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vilket sätt uppmuntrar 

pedagogen till samtal kring 

bildskapandesaktiviteten?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motverkar 

Hur agerar pedagoger i mötet 

med barns frustration kring 

sitt bildskapande? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motverkar 

På vilket sätt uppmuntras 

barnen till att tänka kring sitt 

bildskapande? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motverkar 

Hur uppmuntrar pedagogen 

barnet att ta hjälp av andra 

barn under 

bildskapandesaktiviteten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motverkar 

Hur agerar pedagogen för att 

stimulera barnens intresse för 

sitt bildskapande? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motverkar 

 Datum: __________                    Tidpunkt:__________                        Tidslängd:__________ 
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