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Förord 
Under alla mina år som förskollärarstudent har jag alltid varit intresserad av barns estetiska 

lärprocesser och ville använda det intresset i arbetet med förskolebarn. Mitt personliga intresse 

för konst och skapande ledde till att jag har valt att undersöka vad som händer när förskolebarn 

får möjlighet att möta konst. Under min studietid upplevde jag att få förskollärare/lärare har 

kunskap om vad konstmuseerna kan erbjuda till förskolebarn. I mitt examensarbete har jag 

därför valt att undersöka hur olika konstpedagogiska verksamheter fungerar och vilka 

möjligheter de erbjuder för förskolebarn. Med den undersökningen vill jag bidra till att 

kunskapen om konstpedagogiska verksamheter utbredds och att flera förskolor väljer att prova 

ta med förskolebarn till konstmuseer och konsthallar.  

Jag vill tacka alla som har möjliggjort studien, alla konstpedagoger som har ställt upp och 

deltagit i intervjuerna, och min handledare som har hjälpt mig med arbetet. Ett särskilt tack till 

min kära familj som har stöttat och uppmuntrat mig under hela resan.  
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Abstrakt 
Konstpedagogiska aktiviteter och dess betydelse för förskolebarns lärande och utveckling är 

centrala teman i denna studie. Studien syftar till att undersöka vilka konstpedagogiska 

traditioner som råder i olika nationella och internationella konstinstitutioner och identifiera 

vilka möjligheter och/eller begränsningar till förskolebarns utveckling och lärande som de 

konstpedagogiska aktiviteterna erbjuder. I studien studeras och analyseras hur konstpedagoger 

i olika konstinstitutioner arbetar med förskolebarn, samt hur konstpedagogiska aktiviteter 

utformas i praktiken. I studien diskuteras även vilka möjligheter/begränsningar till barns 

inflytande och delaktighet som konstpedagogiska aktiviteter erbjuder. Den forskningsmetod 

som används i studien är en kvalitativ intervjuundersökning samt en kvalitativ innehållsanalys 

av datamaterialet. Undersökningen genomfördes i två länder: i Sverige och på Irland. Studiens 

resultat visar relativt många likheter i arbetet med utformningen av konstpedagogiska 

aktiviteter både i Sverige och på Irland. Aktiviteternas innehåll och upplägg varierar dock och 

beror på konstinstitutionens organisation, aktiviteternas pedagogiska syfte och form av 

samarbete mellan förskola/skola och konstinstitutioner. Konstpedagogernas syn på konst och 

barns lärande har många gemensamma drag både på nationell och på internationell nivå. 

Studien visar att förskolebarns möten med konst kan erbjuda varierande möjligheter till barns 

lärande och utveckling och kan användas som ett utmärkt pedagogiskt verktyg både i förskola 

och skola.  

 

Nyckelord: konst, förskola, konstpedagogik, bildskapande, konstpedagogiska aktiviteter, 

delaktighet, inflytande 

 

Abstract 

Art Education activities and its importance for preschool children's learning and development 

are central themes in this study. The study aims to examine the art educational traditions 

prevailing in various national and international art institutions and identify opportunities and / 

or constraints to preschool children's development and learning the art educational activities 

offer. The study examines how art teachers in various art institutions work with preschool 

children, and how art educational activities are developed in practice. The study also analyzed 

and discussed the possibilities / limitations to children's influence and participation art 

educational activities offer. Research methods used in the study is a qualitative interview study 

and a qualitative content analysis of the data. The study was conducted in two countries: in 

Sweden and Ireland. The study shows relatively many similarities in the work process of the 

art educational activities both in Sweden and Ireland. Activities’ content and structure varies 

and depends on the art department's organization, educational purposes and cooperation 

between preschool / school and art institutions. Art educators’ views on art and children's 

learning have many features in common, both at national and international level. The study 

shows that art educational activities can offer diverse opportunities for children's learning and 

development, and can be used as an excellent educational tool both in preschool and school. 

 

Keywords: art, art education, art educational activities, participation, influence, preschool, 

primary school 
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1 Inledning  
Mitt intresse för konst och skapande började i ganska tidig ålder. För första gången fick jag se 

ett konstverk när jag var fem år gammal. Konstverket föreställde en demon med djupa, mörka 

färger i kristall-liknande former och jag upplevde det som mystiskt och oerhört fascinerande. 

Den känslan av nyfikenhet och mystik i möten med konsten bidrog till att jag valde att studera 

och arbeta med konst många år efteråt. I mitt professionella liv har jag alltid varit intresserad 

av hur barn bemöter konst i olika sammanhang. Hur arbetar man med konst med barn i olika 

åldrar? Vilka tankar och föreställningar om konst kan barn ha? Jag sökte svar på dessa frågor 

när jag mötte barngrupper i olika museer och har alltid velat arbeta praktiskt med konst och 

skapande med små barn. Under min praktik som förskollärarstudent fick jag en möjlighet att 

besöka en konstutställning tillsammans med förskolebarn där vi tittade på olika konstverk. Till 

min förvåning hade ingen av barnen varit på något museum förut och inte visste vad konst var 

för något. Men barnens tankar och reaktioner under besöket blev en vändpunkt för mig som 

blivande förskollärare. Barnen var otroligt inspirerade, engagerade, nyfikna och glada när vi 

var där. Deras tolkningar och reaktioner gav mig upphov av tankar och idéer hur man kunde 

utveckla det som vi har sett och upplevt. Barnens praktiska arbete utifrån konstutställningen 

förvandlades till ett stort projekt som vi arbetade med i flera veckor. Det arbetet bekräftade 

mina tankar kring konst och skapande som ett utmärkt pedagogiskt verktyg som kan skapa 

oändliga förutsättningar för barns lärande och utveckling.  

 

I förskolans läroplan betonas det att i förskolans uppdrag ingår att utveckla barns ”skapande 

förmåga och förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer 

som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (Skolverket, 2010, s. 10). I skriften 

från Statens kulturråd och Barnombudsmannen (2006) påpekas det att vuxna är ansvariga för 

att ge barn tillgång till olika kulturella uttrycksformer och skapa goda förutsättningar för att 

barns kreativitet och skapande förmågor utvecklas. För att uppnå detta behöver barn att bli 

involverade i det kulturella liv som finns i deras omgivning. Barn har rätt till det kulturella livet 

och även Barnkonventionen tar upp att: 

”Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella 

och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter 

för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet” 

(UNICEF Sverige, 2009, s.29)  

 

Den viktiga frågan är hur ofta den möjligheten erbjuds till förskolebarn i verkligheten? Enligt 

min erfarenhet har majoriteten av förskolebarn i åldern 3-6 år aldrig varit på ett konstmuseum 

eller sett en konstutställning. Varför händer det så sällan att barn besöker konstmuseer? Vad 

händer när barn får möta konst? Dessa frågor väckte mitt intresse och utgjorde utgångspunkt 

för den undersökning som jag har valt att genomföra i mitt examensarbete. I det föreliggande 

arbetet har jag valt att studera hur konstpedagoger i olika verksamheter arbetar med 

förskolebarn i olika åldrar och vilka möjligheter till barns lärande och utveckling 

konstpedagogiska aktiviteter erbjuder. Genom att ta del av konstpedagogernas tankar kommer 

jag att undersöka vilken barnsyn och vilket perspektiv på konst och lärande som råder i olika 

konstpedagogiska verksamheter. Dessutom kommer frågan om barns delaktighet och inflytande 

i konstpedagogiska aktiviteter att belysas i arbetet. Det erhållna materialet kommer att 
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analyseras och diskuteras vidare utifrån olika teoretiska perspektiv på konst och lärande. Som 

underlag för analysen används intervjuer med konstpedagoger från olika museer i Sverige och 

på Irland genomförda i slutet av 2015 och början av 2016.   

2 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur konstpedagogiska aktiviteter för förskolebarn 

utformas i olika konstinstitutioner i Sverige och på Irland samt att få kunskap om vilka 

konstpedagogiska traditioner som råder i dessa konstinstitutioner. Syftet är även att identifiera 

vilka möjligheter och/eller begränsningar till förskolebarns utveckling och lärande som de 

konstpedagogiska aktiviteterna erbjuder.  

3 Frågeställningar 
 

 Vad finns det för likheter och skillnader i utformningen av konstpedagogiska aktiviteter i 

olika konstinstitutioner i Sverige och på Irland? 

 Vilka perspektiv på konst och barns lärande har konstpedagoger i dessa pedagogiska 

verksamheter? 

 Hur ser konstpedagoger på barns möjligheter till inflytande och delaktighet i 

konstpedagogiska aktiviteter? 

 

4 Bakgrund: tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras en kortfattad översikt över nordisk och internationell forskning inom 

området konst- och bildpedagogik i relation till yngre barn. Även olika begrepp och teoretiska 

perspektiv relevanta för studiens syfte definieras och diskuteras.  

 

4.1 Konstpedagogik: syfte, utveckling, betydelse 

Frågan om hur konst kan förmedlas och hur man kan arbeta kring konsten har blivit ett hett 

ämne for diskussioner inom olika nordiska och internationella konstinstitutioner under det 

senaste decenniet.  

Enligt Mårtensson (2008) kopplas begrepp ”konstpedagogik” ofta ihop med konstorienterad 

undervisningsverksamhet riktad till barn och unga. Författaren ifrågasätter den allmänna 

uppfattningen och anser att konstpedagogiken innebär mycket mer än ”ett förklarande av 

konstens eventuella betydelse” (Mårtensson & Sten, 2008, s. 6). Enligt författaren är en viktig 

aspekt av konstpedagogiken att ställa besökarnas upplevelse i centrum vilket i sin tur utgör 

grunden för diskussioner och samtal kring konstverken. Även Bendroth Karlsson (2008) 

framhåller att den traditionella uppfattningen om konstpedagogiken där endast konsten står i 

centrum begränsar besökarnas möjlighet till att känna sig hemma på en kulturell institution. I 

sina empiriska studier undersöker författaren hur konstpedagoger arbetar med samtidskonst 

tillsammans med förskolebarn och synliggör hur barns lärande uppstår i mötet mellan barnen, 

pedagogen och konsten. Författaren anser att genom att ändra fokus från konsten till barns 

upplevelse kring den skapas gynnsamma förutsättningar för barns lärande och utveckling. Det 

pedagogiska förhållningssättet där samtalet och lyssnandet står i centrum resulterar i att barnen 
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blir centrala aktörer i mötet med konst. I samtal och diskussioner kring konsten skapas 

varierande tolkningar och betydelser där konst blir en del av kommunikation vilket i sin tur 

öppnar nya vägar för lärande (Bendroth Karlsson, 2008). 

 

Arvidsson (2011) presenterar en omfattande historisk översikt av konstpedagogiken och 

diskuterar konstpedagogikens roll i konstmuseernas framväxt och utveckling. Även svenska 

konstpedagogiska ideologer och deras metoder presenteras och diskuteras i artikeln. Författaren 

menar att konstpedagogikens dilemma att välja mellan att sätta i centrum publiken eller konsten 

bidrog till att konstpedagogiska uppdraget förändrades från kunskapsförmedling till stimulering 

av besökarnas estetiska konstupplevelse. I enlighet med författaren omfattar konstpedagogikens 

uppdrag mycket mer än endast att ge betraktaren kunskap om verket eller stimulera till dialog 

och samtal:  

”Konstmuseets styrka är att det kan erbjuda upplevelser och erfarenheter som inte erbjuds någon 

annanstans, samtidigt som det ger oss verktyg att bättre förstå världen. Pedagogen kan använda 

konstverket för att peka på något utanför verket men också få oss att se verket med andra ögon, att titta 

igen och längre för att upptäcka mer (Arvidsson & Werner, 2011, s. 100).  

    

Bendroth Karlsson (2014) diskuterar konstpedagogikens historia i relation till yngre barns 

utveckling och lärande. Enligt författaren är det övergripande syftet av barns möten med konst 

att ge barn möjlighet att inkluderas i kulturlivet oavsett barnens socioekonomiska bakgrund. 

Författaren refererar till Byszewski (2002) som anser att konstpedagogikens syfte är att 

”inkludera alla människor i konstnärliga och kreativa aktiviteter; att skapa förutsättningar för 

nya erfarenheter med konstnärliga medel tillsammans med konstnärer eller kulturpedagoger” 

(Byszewski, 2002, refererad i Bendroth Karlsson, 2014, s. 56). Genom observationer av några 

exempel av konstpedagogiska praktiker kommer Bendroth Karlsson fram till att barns möten 

med konst kan ser olika ut och är beroende av vilken konstsyn och syn på barn och barns lärande 

man har.  

 

Eriksson och Wretlind presenterar i sin studie resultat av ett konstpedagogiskt projekt som 

inkluderade skolor, museer och konstnärer. Projektet syftade till att göra konsten och skapande 

verksamhet en naturlig del av skolans vardagliga arbete. Projektets resultat i studien visar att 

användning av konsten som ett pedagogiskt verktyg har många fördelar. Enligt författarna är 

undersökning och experimentering som kännetecknar konstnärlig skapande nära besläktade 

med leken och stimulerar till frågor, engagemang och nyfikenhet. Dessutom erbjuder konst och 

skapande verksamhet en möjlighet till att bearbeta egna känslor samt att medvetet förhålla oss 

till oss själva och människor kring oss. Författarna argumenterar i sin studie även för utbredning 

av kunskapen om den estetiska lärprocessens betydelse inom dagens lärarutbildning (Eriksson 

& Wretlind, 2006). 

 

I sin studie analyserar Savva och Trimis (2005) barns reaktioner och konstupplevelser av 

samtida konst utifrån barns eget perspektiv. Genom intervjuer och observationer kommer 

forskarna fram till slutsatsen att varierat material och inspirerande miljö spelar betydande roll 

för barns kreativitet. Även vilken typ av konst som barn möter (d.v.s. klassiska, abstrakta, 

måleri, teckningar, skulptur o.s.v.), pedagogens syn på konst och barndom, samt barns egen 
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erfarenhet kan bli avgörande för barns uppfattningar om konst. Författarna argumenterar för 

kontinuerliga besök på konstmuseer och andra kulturinstitutioner som enligt författarna har en 

positiv inverkan på barns lärande och utveckling om lämpliga strategier och metoder används i 

undervisningen.   

 

Gibson och McAllister (2005) beskriver och analyserar ett australiskt projektarbete som syftade 

till att involvera konst i förskoleverksamhet och ge barn möjligheten till att visa sitt perspektiv 

på konst. Författarna lyfter fram några viktiga resultat, till exempel: barnen fick regelbundna 

konstupplevelser som främjade deras kreativitet och förmåga till dialog och reflektion, barnen 

utvecklade sin förståelse för samtida konsten; barnen fick möjligheten till att använda olika 

material och tekniker i skapande arbetet; barnen fick möjligheten till att visa sitt eget perspektiv; 

förskolepersonal och konstpedagoger fick bekräftelse på sin syn på barn som kompetenta och 

kunniga; projektet möjliggjorde samarbete mellan undervisningsinstitutioner och det lokala 

kulturlivet.  

 

4.2 Konstpedagogiska synsätt och undervisningsstrategier 

I sin avhandling gör Lindberg (1988) en historisk tillbakablick över de olika synsätt som präglat 

konstpedagogiska verksamheter från 1800-talet och framåt. Författaren diskuterar två synsätt 

som dominerade och som stod i konflikt med varandra i konstpedagogikens utveckling: en 

objektiverande uppfostrarhållning och en subjektiverande karismatisk hållning. Den första 

kännetecknas av undervisande relation mellan konstpedagogen och mottagaren där konsten blir 

ett objekt för kunskapsförmedling. Den andra ställer konstupplevelsen i centrum, där känslan 

som betraktaren får av konstverket blir avgörande för konstupplevelsen. 

 

Aure (2013) undersöker sambandet mellan konstdidaktik och uppfattning om konst och 

kunskap utifrån olika teoretiska perspektiv. Författaren diskuterar essentialistiskt, mimetiskt 

och rationalistiskt perspektiv på konst och anser att utformning av konstdidaktiska situationer 

är beroende av vilken konstsyn man har. Enligt forskaren innebär en essentialistisk syn på konst 

att varje konstverk har en specifik betydelse, en ”sann” innebord som en utbildad och erfaren 

pedagog kan ge kunskap om. Mimetiskt perspektiv innebär att konsten används som ett tekniskt 

verktyg för att återspegla verkligheten där konsten i sig har ingen självständigt värde. 

Rationalistisk syn innebär att konstens betydelse skapas i relationer mellan betraktaren och 

konsten, d.v.s. i interaktioner mellan konstverk, vuxna och barn. 

 

Illeris, Aure och Örtegren (2009) undersöker i sin studie olika konstpedagogiska praktiker i 

nordiska länder och urskiljer tre dominerande konstpedagogiska strategier: konstorientering, 

upplevelseorientering och relationsorientering. I enlighet med författarna kännetecknas en 

konstorienterad strategi av att lärande om konst får den centrala rollen och därmed gör 

förmedling av kunskap ett huvudsakligt och viktigt uppdrag för konstpedagogen. Till skillnad 

från konstorienterad strategi fokuseras upplevelseorienteringen på betraktarens upplevelse av 

konsten där känslan som betraktaren får av konstverket blir avgörande för besöket. Den tredje, 

relationsorienterade strategin, byggs på kommunikation och aktiv deltagande i diskussioner 

kring konstverken. Enligt författarna förekommer alla dessa strategier i undersökta 
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konstpedagogiska verksamheterna med tendens att i större utsträckning sträva efter till 

användning av relationsorienterade strategin. 

 

Eckhoff (2008) beskriver några exempel av konstpedagogiska undervisningsstrategier som 

användes i arbete med förskole-/skolbarn på Denver Art Museum (Colorado, USA). Studien 

visar att konstpedagogiska aktiviteter kan utformas på fyra sätt:  

 Lek: en planerad eller spontan lek med konstutställning i fokus där barn uppmuntras att 

hitta särskilda detaljer eller komponenter av ett konstverk.  

 Samtal: diskussion kring ett konstverk där både öppna och slutna frågor som källan till 

gemensamma reflektioner används  

 Berättelse (”storytelling”): skapande av en gemensam berättelse som äger rum i en 

specifik miljö som är relaterad till ett konstverk. En annan variant av storytelling kan 

vara ett skapande av visuell berättelse i form av praktiskt arbete med användning av 

reproduktioner av ett konstverk  

 Material och teknik: praktiskt arbete med fokus på teknik eller material som syftar till 

att förbättra förståelse för hur ett konstverk har utformats eller skapats.  

Författaren anser att de strategierna även kan användas av förskollärare som kanske inte har så 

stor erfarenhet av att arbeta med konst. I studien lyfts även fram problemet att förskollärare inte 

alltid har möjlighet att besöka konstutställningar och förespråkar därför att använda 

högkvalitativa reproduktioner i förskole-/skolmiljön. Även vuxnas roll och betydelse av samtal 

och dialog betonas av författaren:  

”As teachers and children communicate with each other through an art-focused dialog, they negotiate 

the meanings of the artwork and of art itself. It is precisely this process of meaning making that will 

support children’s views of the visual arts in the present and on into their future” (Eckhoff, 2008, s. 471)  

 

Weier (2004) beskriver i sin studie olika konstpedagogiska program i USA och Australien där 

barn får möjligheten till att ha ledande roll i visningar och agera som guider under skol- och 

familjebesök. Författaren anser att genom att låta barn visa konst för andra barn eller vuxna, 

samt genom diskussioner kring konstverken, skapas gynnsamma förutsättningar för barns 

lärande och utveckling. Under dessa tillfällen utmanas barns kunskaper, deras erfarenheter 

utvidgas och fantasi utvecklas. Genom att ge barn en ledande roll under visningarna bekräftas 

barn som kompetenta och aktiva medskapare av kunskap med utgångspunkten i konsten. 

Dessutom uppmuntrar positiva ömsesidiga interaktioner med vuxna barns intentioner att 

vidareutforska konst och berika den med sina egna upplevelser och erfarenheter, vilket leder 

till att ny tolkning och förståelse av konst skapas. 

 

4.3 Bildskapande och estetiska läroprocesser 

Till skillnad från konstpedagogik har bildpedagogik och barns bildskapande länge varit ett 

omfattande forskningsämne för många forskare och författare. Föreställningar om barns 

bildskapande ändrades genom tiderna och vissa synsätt hade ett stort inflytande på 

bildpedagogiken. Änggård (2006) nämner tre väsentliga perspektiv som har påverkat 

bildpedagogiska traditioner: utvecklingspsykologiska perspektivet, det fria skapandets 

pedagogik och modernismen. Enligt författaren påverkade olika teoretiska perspektiv på 

bildskapande även sättet att analysera barns bilder. I frågan om bildanalys tar Änggård upp 
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Piagets och Lowenfelds utvecklingspsykologiska stadieteorier, Wolfs och Perrys repertoarteori 

och Bachtins genreteori. Författaren finner många gemensamma drag i stadieteorier av Piaget 

och Lowenfeld, till exempel att olika stadier i bildutvecklingen kopplas samman med barns 

intellektuella utvecklingsnivåer. Både teoretikerna anser att barns bildskapande utvecklas i 

stadier och stadiernas förutsägbara progression är gemensam för alla barn. Enligt Änggård 

utvecklar Lowenfeld teorin vidare och urskiljer sex stadier i barns bildutveckling: klotterstadiet, 

förschematiska stadiet, schematiska stadiet, begynnande realismen, pseudonaturalistiska stadiet 

och naturalistiska stadiet. Repertoarteorin skiljer sig från utvecklingspsykologiska och innebär 

att barn hela tiden tillägnar sig olika teckningssystem som finns tillgängliga i deras omgivning. 

Dessa färdigheter, eller repertoarer, kan användas på olika sätt beroende på vilken situation 

eller sammanhang som barn befinner sig i. Genreteoretiker menar att bilder skapas av barn för 

olika ändamål eller funktioner och bildskapande process sker både medvetet och omedvetet.  

 

Bendroth Karlsson (1998) belyser olika aspekter som kan begränsa eller stimulera barns 

bildskapande. Författaren anser att kommunikation utgör en viktig del av skapandeprocessen 

och det är samspelet mellan barn, vuxna och material som uppstår under bildskapandet gör den 

processen meningsfullt för barnen. Även pedagogens förhållningssätt och barnsyn kan begränsa 

eller stimulera barns bildskapande enligt författare. Bendroth Karlsson definierar två 

fundamentala pedagogiska förhållningssätt till bildaktiviteter: guidning och styrning. Enligt 

författaren är guidning relaterad till en mästarroll och ämneskunskap, vilket innebär att 

pedagogen förser elever med någon form av kunskap, till exempel tekniskt eller mentalt 

redskap. Däremot är styrning relaterad till auktoritet och makt, vilket betyder att aktiviteten 

bestäms av antingen läraren (lärarstyrd) eller eleverna (elevcentrerad) eller av de båda två 

tillsammans. Guidning och styrning är alltid målrelaterade och kan realiseras i olika grader. 

Även synsätt på barn och barns lärande kan utgöra hinder eller skapa möjligheter för barns 

bildskapande, menar författaren. Bendroth Karlsson nämner flera synsätt på barn och barns 

lärande: till exempel barn som ensam forskare, barn som kärl och det aktiva kompetenta barnet 

vars lärande sker i ett ständigt samspel med omgivningen. 

 

Barnes (1994) identifierar flera väsentliga värden i konst och bildskapande. Bland annat att 

bildskapandet ger barn möjligheten till att utveckla sin perceptionsförmåga och sitt konstnärliga 

seende, att genom konsten lära barn att lösa kreativa problem, urskilja detaljer, göra jämförelser 

och ta beslut. Dessutom ger konsten barn möjligheten till att förstå världen på ett mer konkret 

sätt, den hjälper att bearbeta upplevelser och uttrycka sina känslor. Bildarbetet lyfter fram det 

individuella i barnet samt kan bli ett sätt för barn att kommunicera med sin omgivning, miljö 

och material, anser författaren. Enligt författaren utgör kommunikation en väsentlig del av 

bildundervisningen. Det förutsätter dock att pedagogen kommunicerar med barn på ett 

medvetet och genomtänkt sätt. Genom samtal, diskussioner och medvetna kommentarer kan 

pedagogen få barn att uppmärksamma visuella och konstnärliga detaljer i omgivningen, vilket 

utgör grunden för bildundervisningen.  
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4.4 Barns delaktighet och inflytande  

Inom skandinaviska forskningen har intresset för demokrati i förskolan vuxit under det senaste 

decenniet. Ämnen såsom barns delaktighet och inflytande, samt barns perspektiv och 

barnperspektiv, intresserar många olika forskare inom förskolepedagogiken. Arnér (2009) 

analyserar i sin studie ett omfattande utvecklingsarbete i förskolan med fokus på barns 

delaktighet och inflytande. Författaren kommer fram till att pedagogiska arbetet kring 

demokratifostran i förskolan kan förbättras och utvecklas genom att ge barn ett rejält inflytande, 

vilket innebär en möjlighet för barnen ”att påverka sin tillvaro på ett påtagligt sätt” (Arnér, 

2009, s.14). Detta kan göras genom samtal och reflektion tillsammans med barnen samt 

diskussion i arbetslaget, vilket kan leda till att barns idéer och uppfattningar kommer fram. I 

sin text diskuterar Arnér även begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. Enligt författaren 

handlar barnperspektiv om vuxnas perspektiv på barn då barns perspektiv speglar barns egna 

föreställningar om sin tillvaro utifrån deras synvinkel (Arnér, 2009).  

 

Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2011) presenterar och diskuterar sin syn på 

barnperspektiv respektive barns perspektiv på ett mer fördjupat sätt. Barnperspektiv definieras 

av författarna som vuxenorienterat perspektiv som skapas av vuxna som strävar efter ”att, 

medvetet och så realistiskt som möjligt, rekonstruera barns perspektiv, genom exempelvis 

vetenskapliga koncept avseende barns förståelse av sin egen värld och sina handlingar i den” 

(Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide, 2011, s. 6). Författarna menar att 

barnperspektiv innebär vuxnas sätt att närma sig barnens värld genom egna handlingar som är 

riktade för barnens bästa. Barns perspektiv i sin tur definieras av författarna som barnens egna 

erfarenheter, funderingar och uppfattningar om sin livsvärld. Skillnaden mellan de två 

begreppen är att det första representerar vuxnas syn på barnet och barnets bästa medan barns 

perspektiv står för barns egen värld och de handlingar som själva barnen gör. Utifrån detta kan 

man anta att vuxen aldrig kommer att kunna inta barns perspektiv till hundra procent men vi 

kan närma sig det perspektivet genom dialog med barn och försök att förstå och tolka barns 

intentioner och tankar (Sommer et al, 2011).   

 

Johansson (2003) diskuterar och problematiserar innebörden i begreppet ”barns perspektiv” 

med utgångspunkt i pedagogisk forskning och pedagogisk praxis. Författaren definierar barns 

perspektiv som ”det som visar sig för barn” (Johansson, 2003, s.42) i meningen av barnens egna 

erfarenheter, uppfattningar och intentioner. Att komma närmare barns perspektiv i pedagogiskt 

arbete innebär att synliggöra barns erfarenheter av olika fenomen, enligt författaren. Detta kan 

uppnås genom att låta barns perspektiv komma till uttryck, följa barns intentioner och utgå från 

barnets bästa. Det sist nämnda innebär att växla perspektiv och agera utifrån sitt eget perspektiv 

vad som är bra för barnet vilket är inte alltid oproblematiskt då barns intentioner kan komma i 

konflikt med pedagogens avsikter.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) diskuterar barns rätt och möjlighet till delaktighet 

utifrån såväl forskning som pedagogisk praxis. Enligt författarna kan vuxna utveckla sin 

förmåga att göra barn delaktiga genom att använda utvecklingspedagogiskt förhållningssätt 

som innebär att ”variationen av barns sätt att förstå och erfara används som pedagogiskt 
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innehåll” (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003, s.79). Detta förutsätter dock att barn är 

aktiva deltagare och är delaktiga i beslut som intas på förskolan. 

5 Metod 
I det kapitlet presenteras undersökningsmetod som används i studien samt urval av 

respondenter, genomförande och studiens etiska övervägande.  

 

5.1 Metodval  
Arbetet inleddes med formulering av studiens syfte och frågeställningar. Utifrån studiens syfte 

har jag valt att genomföra föreliggande studien i form av en komparativ undersökning som 

implementeras med hjälp av en kvalitativ forskningsstrategi. Eftersom studien omfattar en 

komparativ analys av konstpedagogiska verksamheter i två länder kan undersökningen även 

klassificeras som en tvärkulturell studie. Hantrais (1996) definierar tvärkulturell forskning 

enligt följande: 

” … individer eller grupper som ska studera specifika företeelser i två eller flera länder med den 

uttalade avsikten att jämföra hur dessa företeelser kommer till uttryck i olika sociokulturella 

miljöer /…/ med hjälp av samma undersökningsinstrument i syfte att antingen genomföra en 

sekundäranalys av nationella data eller utföra en ny insamling av empiriska data. Målet kan vara 

att förklara likheter och skillnader eller få en ökad medvetenhet om och en djupare förståelse för 

den sociala verklighet som de olika nationella kontexterna står för” (Hantrais 1996, refererad i 

Bryman, 2011, s.80).  

Forskningsmetod som används i studien är en kvalitativ intervjuundersökning samt en kvalitativ 

innehållsanalys av datamaterial. Bryman (2011) beskriver kvalitativ forskning som en induktiv, 

tolkande och konstruktionistisk metod där fokus ligger på människans uppfattningar och 

tolkningar. Sveningsson, Lövheim och Bergquist (2003) påpekar att kvalitativa studier syftar 

till att få djupare förståelse för människors erfarenheter eller för ett visst fenomen medan 

kvantitativa studier försöker att nå generell kunskap. Eftersom min studie syftar till att beskriva 

och förstå hur konstpedagoger arbetar med förskolebarn och hur det arbetet kan påverka 

förskolebarns lärande och utveckling har jag funnit kvalitativt angreppssätt som mest lämpliga 

forskningsmetoden för att nå studiens syfte. I studien användes två former av intervjuer: direkta 

intervjuer och intervjuer per telefon. Under processens gång utvidgades datainsamlingen med 

offentliga virtuella dokument, d.v.s. webbsajter (Bilaga 1), eftersom majoriteten av 

respondenterna hänvisade till dessa källor.  

 

5.1.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Studiens insamlade datamaterial analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys som i 

enlighet med Bryman (2011) inbegriper ett sökande efter bakomliggande teman i datamaterialet 

och där tonvikten läggs på forskarens roll i tolkning och konstruktion av meningen i det samlade 

materialet. I min studie används kvalitativ innehållsanalys i form av Altheides etnografisk 

innehållsanalys (2004) som innebär att forskaren bestämmer ett antal i förväg definierade 

kategorier som revideras under granskningen av materialet. Samtidigt skapar den metoden 

möjligheten till att nya kategorier kan upptäckas och analyseras: ”Kategorier och variabler styr 

inledningsvis undersökningen, men andra variabler och kategorier tillåts och förväntas att 

komma under studiens gång (Altheide, 2004, refererad i Bryman, 2011, s.505). I den 

presenterade studien definierades i förväg några kategorier/teman som grundade sig i studiens 
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frågeställningar och tidigare forskning, såsom konstpedagogiska synsätt; konstpedagogiska 

aktiviteter och dess betydelse; möjligheter/begränsningar till barns delaktighet och inflytande i 

konstpedagogiska aktiviteter. Genom bearbetning av materialet reviderades och detaljerades de 

kategorierna/teman och upptäcktes nya teman som analyserades och diskuterades vidare. 

 

5.2 Urval  
För studien användes målinriktat urval vilket innebar strategiskt urval av respondenterna; 

urvalet baserades på studiens syfte och det valda forskningsområdet. Enligt Bryman (2011) 

innebär målinriktat eller målstyrt urval att forskaren syftar till att välja deltagare som är 

relevanta för de forskningsfrågor som formulerats i studien. I den studien ville jag intervjua 

konstpedagoger som specifikt arbetade med förskolebarn och således fann jag målinriktat urval 

som lämpligast urvalsteknik för min studie. Vidare tillämpade jag snöboll- eller kedjeurval, 

vilket innebär att forskaren får ”kontakt med ett mindre antal människor som är relevanta för 

undersökningens tema och använder därefter dessa för att få kontakt med ytterligare 

respondenter” (Bryman, 2011, s.196). I planeringsskedet kontaktade jag ett antal av centrala 

museer och konsthallar i Sverige och på Irland. Ett mejl med förfrågan om deltagandet i studien 

skickades till konstmuseernas avdelningar som hade ansvar för samarbete med förskola/skola. 

Från dessa avdelningar fick jag kontaktinformation om eventuella respondenter som skulle vara 

relevanta för min studie. Vidare skickades ett informationsbrev till de valda personerna med 

förfrågan om deltagandet i studien. På grund av ett begränsat antal av konstpedagoger som 

positivt svarade på min förfrågan om en direkt intervju bestämde jag att genomföra 

telefonintervjuer i stället. Det beslutet ledde till att jag kunde kontakta konstmuseer i mycket 

större geografisk omfattning och deltagarna var mycket mer flexibla när det gällde tid och rum. 

Av totalt 30 tillfrågade svenska konstpedagoger gav sju personer sitt samtycke till att bli 

intervjuade. De konstpedagogerna arbetar i museer belägna i olika delar av Sverige. På Irland 

svarade fem personer positivt av totalt 12 tillfrågade. Tre av dem kunde dock inte genomföra 

intervjuer på grund av olika personliga skäll. De två irländska konstpedagoger som deltog i 

studien föredrog direkta intervjuer. Totalt deltog i studien 9 konstpedagoger: 7 från Sverige och 

2 från Irland. I en av intervjuerna deltog 2 konstpedagoger. Hälften av respondenterna har 

konstvetenskaplig utbildning och hälften är verksamma konstnärer. Respondenternas 

erfarenhetslängd varierar från 1,5 till 20 år, majoriteten av konstpedagogerna har dock minst 8 

år erfarenhet av konstpedagogiskt arbete. Intervjuerna ägde rum i december 2015 samt i januari 

2016.  

 

5.3 Genomförande  

5.3.1 Litteraturgenomgång  

Sökning av relevant forskningslitteratur begränsades till fältet relevant för studien, nämligen 

konstpedagogik och förskola/förskoleklass. Sedan identifierades lämpliga sökord och diverse 

databaser användes. För internationella och nordiska artiklar användes Discovery och ERIC 

databaser, där sökning avgränsades till ”peer reviewed” artiklar med full text. För svensk 

litteratur användes bibliotekens gemensamma katalog Libris.  
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5.3.2 Insamling av datamaterial 

Utifrån studiens syfte utformades ett brev med förfrågan om deltagande i studien (Bilaga 3) 

som skickades till olika konstverksamheter i Sverige och Irland. Kommunikationen med 

deltagarna skedde huvudsakligen via email samt per telefon. Vidare bestämde vi tider för 

intervjuer som utfördes vid olika tillfällen. Den första svenska intervjun skedde direkt på plats 

i museet, resterande genomfördes per telefon. Irländska intervjuer genomfördes direkt i 

konstverksamheter. I båda fallen använde jag en bandspelare samt gjorde anteckningar med 

hjälp av papper och penna. Intervjuerna varade från 40 till 120 minuter. I undersökningen 

användes semistrukturerade intervjuer som förbereddes med hjälp av en intervjuguide med 

öppna frågor (Bilaga 4). Bryman (2011) skriver att semistrukturerade intervjuer kännetecknas 

av den flexibla och öppna intervjuprocessen. Författaren menar att den formen av kvalitativa 

intervjuer ger respondenten stor möjligheten till att utforma sina svar på sitt eget sätt, samt gör 

möjligt för intervjuaren att ställa uppföljnings- eller kompletterande frågor. Även Løkken och 

Søbstad (1995) påpekar att kompletteringsfrågor är en viktig del av kvalitativa intervjuer. 

Sådana frågor kan ”vara inriktade mot detaljer som gör helhetsbilden mer fullständig. De kan 

också innebära en vidareutveckling av olika tankegångar som respondenten bidragit med eller 

ett klargörande av mångtydigheter och vaga svar” (Løkken & Søbstad, 1995, s.103). I min 

undersökning valde jag att använda semistrukturerade intervjuer för att få mer detaljrika och 

djupa svar på studiens frågeställningar.   

 

Under intervjuprocessen utvidgades datakällan med offentliga virtuella dokument såsom 

verksamhetens webbsajter som visade konkreta exempel av konstpedagogiska aktiviteter. 

Datakällan kompletterades utifrån respondentens hänvisningar till nya informationskällor i 

intervjuerna.  

 

5.3.3 Bearbetning av materialet 

Det samlade materialet har genomgått flera bearbetningsstadier. Den första fasen var en 

sammanställning och transkribering av intervjuerna med hjälp av transkriberingsprogrammet 

”Transana”1. Vidare översattes intervjuerna på engelska till svenska. Till slut jämfördes, 

analyserades och tolkades det erhållna materialet med hjälp av kvalitativ innehållsanalys där 

olika kategorier/teman upptäcktes och diskuterades, samt kopplades till tidigare forskning.   

 

5.4 Etiska övervägande  
I enlighet med Bryman (2011) behöver forskaren att ta hänsyn till flera etiska aspekter som rör 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som deltar i forskningen. 

Författaren benämner fyra etiska principer som gäller svensk forskning: informationskravet, 

samtyckskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

berörda personer ska informeras om studiens syfte och få veta att deltagande är frivilligt. 

Samtyckskravet betyder att deltagaren har rätt att bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet rör deltagarnas identitet och innebär att uppgifter om berörda personer 

ska behandlas med största konfidentialitet. Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda 

personer får användas endast för forskningsändamål (Bryman, 2011). I planeringsskede av 

                                                 
1 Ett datorprogram som används för att analysera video eller audiomaterial (https://www.transana.com/)   
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denna studie formulerades ett informationsbrev där studiens syfte och undersökningsstrategi 

presenterades. I brevet betonades det att deltagandet i studien var frivilligt, konfidentiellt och 

att all insamlade information skulle användas endast för forskningsändamålet. Det brevet 

skickades till eventuella respondenter både i Sverige och på Irland. De respondenter som gav 

sitt samtycke till undersökningen blev även tillfrågade om ljudinspelning av samtalen. De alla 

tillfrågade personerna gav sitt samtycke för ljudinspelningen av materialet. Deltagarna i studien 

avidentifierades i enlighet med forskningsetiska principer som förutsätter att kopplingar mellan 

deltagarnas svar och en bestämd individ ska elimineras (Vetenskapsrådet, 2011). Jag har dock 

valt att presentera exempel på konstpedagogiska aktiviteter ur offentliga virtuella dokument 

samt länkar till de dokumenten. Detta gjordes utifrån studiens syfte att ge konkreta exempel av 

hur olika konstpedagogiska aktiviteter utformas. Detta för att möjliggöra for alla intresserade 

att använda informationen för pedagogiskt arbete med förskolebarn.  

6 Resultat 
Nedan presenteras studiens resultat som indelas i olika kategorier utifrån studiens 

frågeställningar och innehållet av respondenternas svar.  

 

6.1 Utformning av konstpedagogiska aktiviteter 
I frågan om arbetsprocessen beskriver konstpedagogerna utformning av konstpedagogiska 

aktiviteter som en omfattande process som genomgår flera stadier såsom planering, 

marknadsföring, genomförande och utvärdering.  

6.1.1 Planering 

Enligt respondenterna kan planering av konstpedagogiska aktiviteter ske på följande sätt: 

 Ett stående konstpedagogiskt program utarbetas utifrån museets permanenta samlingar. 

I det fallet studerar konstpedagogerna museets samlingar för att se vad som kan vara 

intressant för förskolan och skolan. De diskuterar och analyserar vilka teman som kan 

vara lämpliga för olika åldrar och olika typer av barngrupper (till exempel, 

mångkulturella grupper, barn i behov av särskilt stöd o.s.v.). Vidare bollar de fram idéer 

och utformar utbudet som kan gälla för flera terminer.  

 Konstpedagogen kan utgå från den enskilda tillfälliga utställningen, d.v.s. från teman, 

typen av konst eller material som konstnären arbetar med. Även i det fallet planeras 

aktiviteterna med hänsyn till barns ålder och gruppsammanställning. 

 Utbudet kan även planeras och utformas genom samarbete med förskolan/skolan. 

Konstpedagogerna analyserar och diskuterar läroplanerna och utformar utbudet utifrån 

både museets samlingar/utställningar och förskolan/skolans behov. Detta kan ske i 

samråd med lärare som får möjlighet att se samlingarna, diskutera relevanta ingångar 

utifrån skolans värld, berätta vad de tycker och vad de vill veta mer om. Utifrån det 

samarbetet sammanställs och utarbetas programmet vidare. 

 Planeringen kan även ske genom dialog med en förskola/skola och utgå från det 

särskilda intresset som förskolan/skolan har. Det sker oftast i fallet då man har 

kontinuerlig kontakt och väl etablerat samarbete med förskolor/skolor 

Flera respondenter nämner att de även utformar ett inspirationsmaterial i form av olika 

lärarhandledningar. Det materialet inkluderar till exempel information som kan användas av 
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lärare i sin undervisning, eller bakgrundshistoria som är intressant att känna till, med lite tips 

och eventuella frågor som man kan ställa till elever. 

 

De irländska respondenterna framhåller att planering av konstpedagogiska aktiviteter sker 

huvudsakligen utifrån barns ålder och vilken verksamhet man arbetar i. Detta beror på att 

förskoleverksamhet på Irland inkluderar barn i åldern from 4 månader upp till 3-4 år. Barn 

börjar skolan i åldern 4-5 år. På grund av en rad statliga säkerhetsregler angående personaltäthet 

i samband med utflykter besöker förskolebarn konstinstitutioner väldigt sällan. Därför planers 

och utvecklas konstpedagogiskt arbete med hänsyn till två fokusgrupper: familjer med 

spädbarn/barn i åldern upp till 3-4 år och skolverksamheter. Planering skiljer sig beroende på 

vilken målgrupp man talar om. I fallet med familjer sker planeringen utifrån barns ålder och 

museets samlingar medan i planeringen av arbetet med skolan ligger fokus huvudsakligen på 

konstutställning och vilken tema eller ämne som läraren arbetar med i skolan. I verksamheten 

med tillfälliga utställningar utgår konspedagogerna från utställningsinnehåll och skolans arbete. 

I det fallet utformas även informativt material för lärarna som förberedelse inför besöket med 

intressanta fakta om konstutställningar.     

 

6.1.2 Marknadsföring 

På frågan om hur förskola/skola kan få veta vilka konstpedagogiska aktiviteter som erbjuds för 

barn nämner respondenterna flera sätt som de arbetar på. Enligt svenska respondenterna 

marknadsför de konstpedagogiska aktiviteterna genom: presentation på museets eller 

konsthallens hemsida; en gemensam databas där konstpedagogiska aktiviteter presenteras, som 

till exempel ”museilektioner” eller ”kulan” (Bilaga 2); brevutskick från kulturförvaltningen 

eller genom kontaktpersoner i förskolor/skolor som är ansvariga för kulturevenemangen. En 

annan form av marknadsföring som benämns av alla respondenterna är lärarträffar som 

museer/konsthallar arrangerar. Dessa möten är kostnadsfria och sker under passande för 

förskole/skolpersonal tid. Oftast inkluderar dessa möten visningar och diskussioner kring hur 

man kan arbeta kring utställningar. Även praktiskt arbete kan erbjudas under dessa möten.  

 

Enligt de irländska respondenterna informeras skolan genom museernas hemsidor, personliga 

brev och via sociala nätverk såsom Facebook och Twitter. En av respondenterna noterar att 

sociala medier har blivit alltmer populär sätt att marknadsföra konstverksamheten och dessutom 

ger det mest respons. Även kostnadsfria lärarträffar anordnas av konstmuseerna. En respondent 

noterar dock att på grund av svalt intresse from lärarnas sida var de tvungna att ställa in dessa 

möten flera gånger.  

 

6.1.3 Genomförande 

Svenska respondenterna benämner tre huvudsakliga former av konstpedagogiska aktiviteter: 

 Guidade visningar (varaktighet 30 min – 1 timme). Guidade visningar beskrivs av alla 

tillfrågade konstpedagogerna som dialogbaserade aktiviteter som uppmuntrar till 

utforskning och undersökning. Visningar för yngre barn brukar utformas på ett lekfullt 

och inlevelsefullt sätt så att man jobbar med flera sinnen och de byggs så att barnen 

aktiveras och blir aktiva. Till exempel kan mycket rörelse och drama användas i 

aktiviteterna.  
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 Guidade visningar och praktiskt arbete i ateljé (upp till 2 – 2,5 timmar). Praktiskt arbete 

anses av alla respondenterna vara en viktig del av besöket. Det förutsätter dock att 

verksamheten har en speciell lokal eller verkstad för det ändamålet. Några museer och 

konsthallar saknar den möjligheten. I det fallet gör de en enklare variant av praktiskt 

arbete som kan göras direkt på plats i utställningslokalen. Enligt respondenterna innebär 

ett praktiskt arbete i verkstad möjligheten för barn att jobba med annat material och på 

ett annat sätt än i förskolans lokaler. Till exempel kan konstpedagogerna sätta upp stora 

papper som täcker väggar och golvet så att barnen får rita rörelser med hjälp av penslar 

som är fasta på pinnar. Materialet som erbjuds i verkstaden brukar ha kopplingar till 

utställningar och barn arbetar ofta utifrån det de har sett och reflekterat över. Alla 

respondenterna berättar att skapande arbete i ateljén är processinriktat, vilket innebär att 

fokus läggs på själva processen och inte på resultatet. 

 Uppsökande lektioner för förskolor/skolor som inte har en möjlighet att komma till 

museum eller konsthall. Då kommer konstpedagoger till förskolor/skolor och erbjuder 

lektioner på plats. Den möjligheten erbjuds i hälften av undersökta konstpedagogiska 

verksamheter. En av respondenterna ifrågasätter dock den formen av konstpedagogiska 

aktiviteter eftersom möten med riktiga konstverk innebär så mycket mer än att titta på 

printade bilder. En annan konstpedagog betraktar uppsökande lektioner som en 

möjlighet för barn att lära sig att titta på bilder, att kunna prata om materialet och vad 

bilden kan betyda. I ett av museerna erbjuds en annan variant av utelektioner. Då 

kommer konstpedagogerna ut till förskolor för att bekanta sig med den barngruppen 

som de kommer att arbeta med senare i museet. Pedagogerna åker ut till förskolorna och 

gör något praktiskt arbete eller pratar om museet på förskolan. De kommer även ut till 

förskolorna/skolorna efter barnen har varit på museet för att utveckla och fortsätta 

praktiskt arbete som de startade under museets besök. 

 

Enligt de irländska respondenterna erbjuder de tre varianter av konstaktiviteter: guidade 

visningar, verkstad (”workshop”) eller kombination av visning och verkstad. Endast verkstad 

erbjuds huvudsakligen för familjer med spädbarn och barn upp till 3 år och brukar leds av 

verksamma konstnärer som museet samarbetar med. Guidade visningar med verkstad 

inkluderar ett praktiskt arbete av enklare varianten (till exempel ritningar) direkt i 

utställningssalen. Guidade visningar utförs av konstpedagogerna eller museets personal som är 

ansvariga för utställningar. Under visningar sker mycket dialog och många diskussioner. 

Konstpedagogerna eller personal som leder visningar uppmuntrar barnen att berätta vad de ser 

och deras känslor om konstverken och använder dessa tankar som utgångspunkt för 

diskussioner. 

 

Irländska verksamheter som undersöktes i studien har inga lokaler avsedda för praktiskt arbete 

med förskolebarn, vilket konstpedagogerna tyckte var en stor nackdel. Det förklaras till av brist 

på personal och otillräckliga ekonomiska resurser. Konstpedagogerna anser dock att det är 

viktigt att ha ett större praktiskt arbete som berikar hela upplevelsen av att möta konsten.  
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I ett statligt konstmuseum finns det en särskild medarbetare (”art officer”) som ansvarar för 

samarbete med skolan. Den personen har möjligheten att komma ut till skolor och utföra 

verkstaden direkt på plats i skolan.  

 

6.1.4 Utvärdering  

I frågan om utvärdering av konstpedagogiska aktiviteter efter barns besök resonerar svenska 

respondenterna olika. De flesta anser dock att utvärderingen är en komplex och svår process 

som beror på många olika faktorer och som kan se väldigt olika ut. Till exempel: 

 Utvärdering som en formativ process som indelas i två stadier. Första stadiet är 

utvärdering under planeringsskedet då man samarbetar med och utvärderar i olika 

fokusgrupper, till exempel i grupp av förskollärare/lärare eller barngrupper. Det andra 

stadiet är utvärdering som följer upp hur det har fungerat i praktiken när programmet 

är klart. 

 Utvärdering efter genomförda besöket via enkät som skickas till förskollärare/lärare 

med frågor om aktivitetens utformning, deras synpunkter och tankar kring aktiviteter 

och frågor om barnens önskemål och funderingar.  

 Utvärderingar via personliga möten med förskole/skolpersonal då man träffas eller 

samtalar via telefon och sammanställer hur aktiviteten har fungerat. Den typen av 

utvärderingsprocess blir möjlig om konstpedagogiska verksamheter har väl etablerade 

kontakter och nära samarbete med förskola/skola. 

 Genom att få en respons på plats direkt efter besöket. Det kan vara barnens eller 

pedagogernas ord, eller om man upptäcker att barnen funderar över något eller en 

intressant diskussion har uppstått under besöket.  

 Genom att etablera en kontinuerlig kontakt efter besöket för att förskola/skola skulle 

känna sig välkomna att komma igen och kunna använda konstpedagogiskt arbete som 

en del av deras förskole/skolarbete.  

Flera svenska respondenter nämner även att lärare väldigt sällan hör av sig om man inte har en 

kontinuerlig kontakt med museet/konsthallen. En av pedagogerna tyckte att det var svårt att 

etablera kontakt med förskolor/skolor överhuvudtaget på grund av förskolans/skolans brist på 

ekonomiska resurser, låga personaltäthet och svårigheter med att komma ut.    

 

De irländska konstpedagogerna besvarar att efterföljande kontakter och utveckling av 

konstpedagogiska aktiviteter beror helt på lärarnas intresse och engagemang. Respondenterna 

nämner att i vissa fall har lärare ingen aning om vilken typ av konst som konstmuseerna 

presenterar och de kommer till museet bara för att göra en utflykt. Andra lärare gör en hel del 

arbete i förväg och fortsätter arbeta i skolan efter besöket. Enligt respondenterna är 

konstpedagogernas uppdrag är att se till att barnen och lärarna i båda fall får positiv erfarenhet 

när de kommer till museet. 

 

6.1.5 Kostnader  

Enligt svenska respondenterna beror kostnader av konstpedagogiska aktiviteter på vilken 

kommun som man tillhör till och vilken form av organisation museet/konsthallen har. Alla 

konstverksamheterna undersökta i studien har fri entré upp till 18 alternativt 25 år. Flertal 
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svenska museer och konsthallar erbjuder kostnadsfria pedagogiska program, några tar betalt för 

konstpedagogiska aktiviteter. Priser varieras from 350 sek till 1450 sek per aktivitet (den 

maximala kostnaden inkluderar visning och arbete i ateljén). Utelektioner i förskolor/skolor är 

kostnadsfria. En av konstpedagogerna noterar att i det fallet vill de helst att man bokar minst 

tre tillfällen så att pedagogen och barn får spännande och hållbara lektioner. 

Flera respondenter nämner att lärare i skolan kan ansöka om ett bidrag för besöket genom 

statliga kulturprogram ”skapande skola” (Bilaga 2). Det bidraget omfattar förskoleklasser men 

inte förskolor. I enlighet med en av respondenterna är nackdelen med det bidraget att det inte 

alltid går till de mest utsatta och behövande barngrupperna om det inte finns intresserade lärare.  

 

Irländska verksamheterna har fri entré enligt respondenterna. Kostnader för konstpedagogiska 

aktiviteter varierar dock: konstpedagogiska aktiviteter är kostnadsfria på ett museum, det andra 

tar betalt för aktiviteterna. 

 

6.2 Förskolebarn i möten med konst  
I denna del presenteras konspedagogernas åsikter om konst och konstpedagogiska aktiviteter i 

relation till yngre barns lärande och utveckling. 

 

6.2.1 Konstpedagogernas tankar kring konst 

Alla svenska respondenterna anser att barns möten med konst i tidig ålder har stor betydelse för 

barns utveckling och lärande och kan lämna djupa spår för hela livet. Konst betraktas av svenska 

respondenterna utifrån olika synvinklar: 

Konst som upplevelse. Konstpedagogerna framhåller att möten med konst handlar om 

upplevelser, om att hitta olika ingångar till konstverken och att få upptäcka och känna hur man 

upplever konsten. Dessutom är själva besöket en upplevelse i sig. Enligt respondenterna är det 

faktiskt många barn som aldrig har varit på ett konstmuseum och det kan vara väldigt stort för 

barn att komma till en ny plats och se något som de aldrig har sett innan. Det handlar även om 

nya känslor och nya kunskaper som barn får genom det hela besöket.  

Konst som ett språk och kommunikation. Eftersom vi lever idag i ett bildsamhälle då vi matas 

med diverse bilder dygnet runt, finner respondenterna att det är viktigt att redan från tidig ålder 

kunna lära sig att analysera och tolka det vi ser. Möten med konst ger oss den möjligheten, 

anser flera av respondenterna. Genom att möta konst kan barn lära sig att se, tolka och sätta ord 

på det man ser. Genom att titta på ett konstverk, prata om det och diskutera tillsammans kan 

barn även förstå att det inte finns något rätt eller fel i skapandeprocessen, man öppnar sig för 

att det finns många olika sätt att säga samma sak och förstå hur andra människor tänker kring 

saker och ting. Konsten kan även ses som ett estetiskt uttryckssätt enligt respondenterna. 

Genom praktiskt skapande arbete får barn möjligheten till att hitta egna uttryck i skapande och 

bearbeta det man har sett, diskuterat och funderat över, vilket utgör ett viktigt komplement till 

visningen av konsten.  

Konst som kunskap. När man arbetar med konst i olika barngrupper handlar det först och främst 

om att utveckla kunskap tillsammans, enligt respondenterna. Ett besök på ett museum eller en 

konsthall handlar om att tillsammans sätta igång funderingar, frågor och reaktioner, att inte ge 

svar utan att fånga det som barn är intresserade av. I diskussioner föds nya frågor och man lär 

sig att se världen på ett nytt sätt utifrån konsten. Dessutom kan man även väva in förståelse om 
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andra ämnen - som naturvetenskap och samhällsorientering - och använda konstpedagogiska 

aktiviteter som ett pedagogiskt verktyg i skolundervisning.  

 

Förutom de tre ovanstående synsätten på konst som benämns av svenska respondenterna 

betraktar konstpedagogerna även konst som kulturarv, konst som en lek och konst som en 

plattform för utbyte av idéer. Respondenterna berättar att det är ett känt faktum att många vuxna 

är rädda för konsten och tycker att den är väldigt svår att förstå. Genom möten med konst i tidig 

åldern kan man ”avdramatisera” detta och göra barn hemmastadda i museet. Det är ett sätt att 

upptäcka och se att konsten är något som mänskligheten har levt hela tiden med och att alla har 

möjligheten att möta den formen av vårt kulturarv på museet. I enlighet med en av 

respondenterna handlar konstupplevelse även om att utforska sin omvärld och leka i meningen 

av experiment och utforskning. En annan viktig aspekt av konstpedagogiken enligt 

respondenterna är ett utbyte av idéer och tankar. När man pratar om något man ser i 

utställningssalen kan tankarna komma till uttryck på ett sätt som det kanske inte gör i en mer 

reglerad undervisning. I möten med konst har man frihet att prata om allt och reflektera både 

som individ och som en grupp tillsammans. Respondenterna anser att det är viktigt att även 

förskole/skolpersonal kan fånga upp och reflektera kring dessa samtal för att kunna spinna det 

vidare i sitt arbete med barn. 

 

De irländska respondenterna svarar att konstpedagogiska aktiviteter har stor betydelse för barn 

i alla åldrar. De betraktar möten med konst som intellektuell, emotionell och sensuell upplevelse. 

Upplevelse som ger möjligheten till att utveckla barns visuella och litterära förmåga att se och 

tolka det sedda, samt stimulerar och utvecklar kreativitet och skapandeförmåga. 

Respondenterna betonar även vikten av konsten som utgångspunkt för dialog mellan vuxna och 

barn, mellan föräldrar och deras barn eller mellan lärare och elever. En annan betydelse av 

konsten benämns av respondenterna som ett sätt att lära sig att förstå hur konstnärer skapar sina 

verk, hur själva processen går till och vilket material används. Även vikten av möten med 

konsten som praktisk erfarenhet som inte kan fås inom skolans värld eller hemma betonas.  

 

6.2.2 Inverkan på barns lärande och utveckling 

Möten med konst hjälper barn att utveckla och stimulera olika förmågor, i enlighet med svenska 

respondenterna. De framhåller att genom möten med konst utvecklar barn sin språkliga 

förmåga, de lär sig att uttala sig genom tal och även genom skrift. Samtidigt utvecklar barn 

förmåga att utrycka sig på andra sätt, till exempel genom färg, form och linjer eller genom 

kroppen och rörelser. Man utvecklar även fantasi samt förmåga till inlevelse och empati, 

eftersom konsten precis som litteraturen ger möjligheten till att känna med något, någon 

händelse eller person.  

 

Konstpedagogerna betonar att genom konstpedagogiska aktiviteter lär barn sig att lyssna på 

varandra och visa respekt för att man kan uppleva saker och ting olika. De får insikt och 

förståelse för att människor är olika och det är därför man upplever konsten olika. Det handlar 

också om att växa som en människa och lära sig om sin värld, och att få en förståelse för hur vi 

upplever saker och ting på olika sätt och varför. Samtal kring konsten utvecklar barns kritiska 

tänkande och öppnar upp för andra tankar, anser respondenterna. Enligt konstpedagogerna blir 
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processen ännu tydligare när konstinstitutioner har ett nära samarbete med förskollärare/lärare 

som fångar upp det som händer i utställningssalen och utvecklar detta vidare i sitt arbete. Då 

blir utvecklingen synlig eftersom barns nyfikenhet inför andra saker förändras och de börjar 

reflektera kring saker och ting på ett nytt djupare sätt.  

 

Genom ett skapande arbete där barn får möjligheten till att praktiskt bearbeta de diskussioner 

som uppstod under visningarna får barn bekräftelse på sin egen skaparkraft. I ett praktiskt arbete 

är det själva processen som konstpedagoger lägger fokus på, det spelar ingen roll vad det blir 

för bilder eller skapelser i slutändan. Det mest viktiga är att barn får uppleva att det de gör själva 

har ett värde, anser respondenterna.  

 

De irländska respondenterna besvarar att konstpedagogiska aktiviteter kan påverka barns 

lärande och utveckling på ett väldigt positivt sätt. De anser att genom möten med konst 

utvecklas olika förmågor som till exempel fantasi, litteracitet och förmåga att uttrycka sig i 

olika uttrycksformer. Dessutom ger arbete med konst en unik möjlighet att utforska sin omvärld 

på ett annorlunda sätt än de kan göra det inom skolans ramar. Att barn kan gå in i 

utställningssalen och uttrycka sig på ett personligt sätt utan att uppleva konst som konstig eller 

olämpligt tillhör en av de största fördelarna i konstpedagogiskt arbete med barn i enlighet med 

en respondent som arbetar som samtidskonst. Kontinuerliga möten med konst ger möjlighet att 

bevara och stimulera barns entusiasm och öppenhet, att vidareutveckla det intresset och 

använda det som utgångspunkt för arbetet i skolan. 

 

 

6.3 Barns delaktighet och inflytande i konstpedagogiska aktiviteter 
Diskussioner kring barns delaktighet och inflytande i konstpedagogiska verksamheter. Svenska 

respondenterna anser att barns delaktighet och inflytande i konstpedagogiska aktiviteter är en 

komplex demokratisk fråga som handlar om väldigt många nivåer i det hela. Flera respondenter 

framhåller att det ämnet diskuteras allt mer i konstpedagogiska kretsar. Diskussioner pågår 

kring frågan om pedagoger kan/måste släppa kontrollen för att barnen ska känna att de också 

har bestämmande rätt och att de kan påverka och vara delaktiga. Enligt konstpedagogerna kan 

delaktigheten och inflytandet handla om till exempel hur man utarbetar aktiviteternas utbud 

med hänsyn till barns önskemål och behov, om att skapa förutsättningar för museets besök för 

skolor/förskolor som har svårt att komma, om att organisera utställningar av barns konst eller 

att ge möjligheter för barn att visa sina bildanalyser på museets hemsida. Respondenterna 

betonar att möjligheter till barns delaktighet och inflytande beror även på vilken kontakt som 

konstverksamheten har med förskola/skola. Till exempel brukar aktiviteter vara mer styrda om 

man inte har nära dialog med förskola/skola. Däremot ger en väletablerad kontakt möjligheten 

för barnen att vara delaktiga och påverka det hela på ett mer omfattande sätt. 

 

Konstpedagogernas förhållningssätt. En av respondenterna besvarar att barns delaktighet i 

aktiviteter beror mycket på den person som leder visningen. Om pedagogen är mindre erfaren 

då vill man gärna ha en utarbetad mall och hålla sig till det. Men ju mer man blir trygg i sin roll 

desto mer vågar man släppa in barnen, som till exempel att stanna framför ett konstverk som 

de blir nyfikna på men som man själv som pedagog inte hade tänkt ta med i visningen. Enligt 
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respondenten är det viktigt att uppmuntra arbetslaget att beakta barnens nyfikenhet och blir så 

flexibla som det är bara möjligt, så att man tar vara på barns glädje och nyfikenhet. En annan 

respondent påpekar att barns nyfikenhet och deltagande är avgörande för hur lektionen sker. 

Som konstpedagog är det viktigt att vara flexibel och lyhörd till barns önskningar och 

funderingar, det gäller att vara förberedd att ändra sin planering och utgå från barnen.  

Enligt flera respondenter innehåller ett praktiskt arbete mer kontroll när det gäller material och 

uppgifter. Utifrån konstpedagogernas erfarenhet skapar uppgiftens bestämda ramar (till 

exempel ett visst material eller teknik) förutsättningar för att barns nyfikenhet stimuleras samt 

intresse för experiment och utforskning växer. En av konstpedagogerna beskriver den processen 

som ett ”konstruktivt medskapande”, då barns iakttagelser skapar andra frågor som de vill 

undersöka vidare. Pedagogen berättar att när barn får tillgång till allt material eller när de inte 

har några ramar för uppgiften då händer det väldigt lite, barn blir osäkra och processen 

avstannar. Detta förklaras av pedagogen att man brukar har väldigt kort tid för ett praktiskt 

arbete och betonar att praktiskt arbete kan utformas på ett friare sätt om man vet att det arbetet 

kommer att vidareutvecklas på förskolan/skolan. 

 

En av de irländska respondenterna nämner framförallt dialog och diskussioner som ett sätt att 

involvera barn och göra dem delaktiga. Pedagogen framhåller att de är väldigt intresserade av 

diskussioner som sker under visningar, de uppmuntrar alla vuxna att ge barnen möjligheten att 

berätta sin version och tolkning av konstverken. Respondenten noterar även skillnaden mellan 

visningar idag och för tio år sedan, då man inte hade så mycket utrymme för diskussioner och 

dialog i samband med visningar. Den andra respondenten från Irland finner frågan om barns 

delaktighet och inflytande väldigt viktig för hela samhället. Respondenten anser att man gör 

otillräckligt för att involvera barn både i konstpedagogiska aktiviteter och i hela 

undervisningsprocessen. Pedagogen förklarar detta av att vuxna lägger fokus och alla resurser 

på att genomföra och avsluta en viss uppgift och att få ett resultat inom vissa, förbestämda, 

tidsramar eller resurser som man har. Förmodligen behöver man reflektera kring hela synsättet 

på barn och undervisning för att kunna ge barnen en verklig möjlighet till att påverka, samt 

arbeta tillsammans på alla nivåer: hemma, i skolan och i andra samhälleliga institutioner. 

 

 

6.3.1 Vad får barn göra och inte får göra i samband med konstpedagogiska 

aktiviteter? 

Förhållningsregler i utställningssalar. I enlighet med svenska respondenterna finns det vissa 

förhållningsregler som barn behöver följa när de är på museet eller i konsthallen. Alla 

tillfrågade konstpedagogerna nämner att barn inte får springa eller skrika inne i 

utställningslokalen, samt att de inte får röra vid konstverken. Dessa regler förklaras först och 

främst av konstföremålens ömtålighet och deras höga ekonomiska och kulturhistoriska värde. 

Respondenterna berättar även att det kan finnas vissa undantag från dessa regler. Vissa 

konstnärer skapar konst och gör utställningar som syftar till att besökare får röra vid konstverk 

eller använda sig av. Ibland får man även sitta, ligga eller klättra på konstverken om konstnärens 

vision tillåter det. Dessutom berättar konstpedagoger om olika tips på hur barn kan ändå ges 

möjligheten till att få känna och undersöka konstverk närmare. Till exempel nämner en av 

respondenterna att barn tillåts att röra vid en bronsskulptur som är härlig att upptäcka med 
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händerna. I ett av konstmuseerna erbjuder konstpedagogerna rekvisita som knyter till föremålet 

eller konstverket som barn får röra vid. I en annan konstinstitution delar man ut vita 

bomullsvantar så barnen får försiktigt känna på ett konstverk och på det sättet komma närmare 

det. Flera respondenter betonar även att pedagogisk utmaning är att förmedla dessa regler på 

ett bra sätt. Att inte agera som polis utan att hitta ett sätt att prata om det, berätta varför och 

förvandla det till något spännande. I övrigt berättar respondenterna att barn får titta, prata och 

diskutera det man ser. Det förväntas att barn lyssnar på de som pratar och visar respekt för 

varandra. 

 

Förhållningsregler i ateljén. När det gäller praktiskt arbete benämner respondenterna vissa 

regler som gäller i ateljén. Till exempel behöver barn att ha förkläder på sig, de förväntas att 

sitta på sina platser och lyssna på pedagogen. I de flesta verksamheterna får barn inte vara i 

ateljén själva, aktiviteter sker nästan alltid under ledning av konstpedagogen. Materialet brukar 

ställas fram av pedagogen. Om barngrupper kommer på eget initiativ tillsammans med 

förskollärare/lärare då har man oftast möjligheten att praktiskt arbeta i verkstaden eller ute i 

naturen om verksamheten tillåter.  

 

En av de irländska respondenterna betonar att museums besök inte alltid behöver handla om 

regler, om vad man får göra och inte. Det handlar först och främst om en upplevelse och kvalité 

av den upplevelsen. Det innebär inte att alla får göra som de vill i museet eller konsthallen men 

det är sällan något problem med barns beteende när de kommer till museet. Den andra 

respondenten anser att vad barn får göra och inte får göra beror väldigt mycket på vilken 

konstutställning man arbetar med. Huvudregeln är dock att man inte får röra vid konstverken. 

Konstpedagogen berättar att om man förklarar för barn varför man inte får göra vissa saker då 

är det väldigt sällan att barn ifrågasätter dessa regler. De följer och respekterar reglerna till 

skillnad från vuxna som ofta försöker att testa gränserna och bryta mot museums regler.  

 

6.4 Konstpedagogernas tankar kring samarbete mellan konstinstitutioner och 

förskolor/skolor 
Samarbete mellan förskola/skola och konstpedagogiska verksamheter anses av de flesta 

svenska respondenterna vara en komplex process som beror på många olika faktorer såsom 

finansiering, organisationsform, samt engagemang och intresse från utbildningsverksamheter. 

De svenska respondenterna nämner flera önskemål och berättar om sina ”pedagogiska 

drömmar” i frågan om förändringar/förbättringar i det samarbete. Till exempel vill några 

respondenter veta mer om hur förskola/skola fungerar och vilka projekt förskollärare/lärare 

genomför för att kunna samarbeta på ett bra sätt. Dessutom önskar konstpedagogerna att mer 

involvera förskollärare/lärare i det arbete som konstpedagogerna gör, att få mer tid och 

ekonomiska resurser både för förskolor/skolor och även för konstpedagogerna så att man kan 

mer aktivt jobba med att bjuda in personalen till museet/konsthallen. De andra önskemålen är 

att ha en pedagogisk verksamhet som finansieras genom till exempel anslag för att kunna jobba 

mer kvalitativt och nå fler grupper till exempel från socialt utsatta områden. Att skapa en mer 

dynamisk konstpedagogik där det finns större utrymme för fysisk rörelse, höga ljud och där 

barn får ta tag i saker tillhör till de ”pedagogiska drömmar” som är svåra att genomföra men är 

väldigt eftertraktade i enlighet med en av respondenterna. Konstpedagogerna önskar även att 
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skapa ekonomiska förutsättningar för skolor/förskolor för flera återkommande besök och öka 

intresse för konst och konstpedagogiska aktiviteter inom förskolan/skolan. Att få mer tid och 

ekonomiska resurser för att kunna utveckla samarbetet mellan konstinstitutioner och förskolor/ 

tillhör de mest förekommande önskemål som svenska kostpedagogerna nämner. 

De irländska respondenterna önskar i sina svar mer resurser för att involvera lärare och 

skolundervisning på ett mer omfattande sätt. Dessutom önskar en av respondenterna att 

skollärare kunde göra mer förberedande arbete innan de kommer till museet. Då kan man lägga 

upp aktiviteter på ett annat sätt, så att de blir meningsfulla och mer inspirerande för barn, anser 

respondenten.  

7 Diskussion 
Nedan analyseras och diskuteras studiens resultat i förhållande till studiens frågeställningar och 

relevant litteratur. 

 

7.1 Utformning av konstpedagogiska aktiviteter 
Studiens resultat visar att arbetsprocessen i utformning av konstpedagogiska aktiviteter sker på 

ett relativt liknande sätt både i Sverige och på Irland. Gemensamt för alla verksamheter är att 

processen indelas i flera steg såsom planering, marknadsföring, genomförande och utvärdering. 

I varje steg förekommer dock vissa skillnader: 

 

Planering: Utifrån studiens resultat kan man konstatera att planeringen av konstpedagogiska 

aktiviteter skiljer sig beroende på om man arbetar med permanenta samlingar eller tillfälliga 

utställningar samt på vilken form av samarbete med förskola/skola som konstverksamheten har. 

I fallet med permanenta samlingar utarbetas ett stående konstpedagogiskt program som 

fungerar terminsvis. Konstpedagogiska aktiviteter som planeras i samband med tillfälliga 

utställningar gäller under tiden som utställningar pågår. Gemensamt för alla svenska och 

irländska konstpedagogerna är att de utgår i sin planering från konsten och barns intresse, behov 

och ålder. I båda länderna finns det möjligheten för förskola/skola att komma med egna 

önskemål om konstpedagogiska aktiviteter utifrån det arbete som pågår eller planeras på 

förskola/skola. 

 

Marknadsföring: Konstpedagogiska aktiviteter presenteras på olika sätt beroende på vilka 

utställningar som museet/konsthallen har. Svenska konstpedagogerna informerar om sina 

program genom hemsidor, speciella databaser, brevutskick, kontaktpersoner och lärarträffar. På 

Irland används ett liknande sätt att marknadsföra aktiviteter med undantag av användning av 

sociala medier, vilket inte verkar förekomma i Sverige. 

  

Genomförande: Utifrån erhållna resultatet kan man konstatera att konstpedagogiska aktiviteter 

för förskolebarn genomförs i båda länderna huvudsakligen i två former: som guidade visningar 

och som visningar i kombination med praktiskt arbete. Även möjligheten till utelektioner på 

förskola/skola förekommer både i Sverige och på Irland. Till skillnad från Irland där den 

möjligheten erbjuds i ett av fallen arbetar svenska konstpedagoger med utelektioner oftare och 

på ett mer omfattande sätt. Gemensamt för båda länderna är att dialog och diskussioner utgör 
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grunden för guidade visningar. Enligt resultaten uppmuntrar konstpedagogerna barn till 

diskussioner och reflektioner kring det barnen ser, de strävar efter att fånga upp det som 

intresserar barnen och utgå från barnens intresse och funderingar under visningen. Offentligt 

material från verksamhetens hemsidor visar att konstpedagogiska aktiviteter för förskolebarn 

utformas på ett lekfullt och inlevelserikt sätt. Även om aktiviteternas innehåll och upplägg 

varierar har de flera gemensamma karakteristiska drag. Aktiviteter utformas så att flera sinnen 

involveras, kroppen och fysiska rörelser används samt lek, experiment och utforskande står i 

centrum.  

 

Praktiskt arbete som en viktig del av besök erbjuds i båda länderna. I Sverige utförs det arbetet 

oftast i speciellt avsedda lokaler – ateljéer medan irländska konstverksamheterna saknar den 

möjligheten för förskole/skolbarn och genomför en enklare variant av praktiskt arbete direkt i 

utställningssalar. Svenska konstverksamheter undersökta i studien som inte har någon ateljé 

utgör ett praktiskt arbete på liknande sätt. I ateljén erbjuder konstpedagogerna material och 

utrymme för praktiskt experiment och utforskning och skapar möjligheten för barn att arbeta 

på ett annat sätt i jämförelse med förskola/skola. 

 

Utvärdering: Utvärderingsprocessen varierar i båda länderna beroende på vilken verksamhet 

som man arbetar i och vilken form av samarbete med förskola/skola som konstinstitutionen har. 

Resultatet visar att svenska konstpedagogerna utvärderar genom enkäter avsedda för 

förskole/skolpersonal och barn, genom personliga kontakter och genom ett kontinuerligt 

utvärderingsarbete under processens gång. Enligt studiens resultat avsätter svenska 

konstpedagogerna mer tid och resurser för utvärderingen i jämförelse med sina kollegor från 

Irland. I både länderna uppvisas dock svårigheter med etablering av kontakter med 

förskolor/skolor. Enligt resultaten anses orsaken till detta vara tidsbrist och hög 

arbetsbelastning på förskole/skolpersonal.  

 

I arbetssätt som de tillfrågade konstpedagogerna använder i konstpedagogiska aktiviteter kan 

utläsas vilken konstsyn de har. Enligt min tolkning är gemensamt för alla konstpedagogerna i 

studien att de utgår från rationalistisk syn på konst. På detta tyder kontpedagogernas strävan att 

genomföra aktiviteter med samtal och diskussioner i fokus, samt pedagogernas intentioner att 

utgå i sitt arbete från barnens egna intressen och funderingar. Enligt Aure (2013) skapar 

rationalistisk syn förutsättningar för att konstens betydelse skapas i interaktioner mellan 

konstverket och betraktaren. I föreliggande studien är kostpedagogerna eniga om att 

konstverkets innebörder skapas i möten mellan betraktaren och konstverket. Tolkningar av 

konstverket föds i diskussioner och blir väldigt olika eftersom varje besökare kommer med sin 

egen historia, insikt och egna erfarenheter.   

 

Vid granskning av konstpedagogiska aktiviteterna från offentliga virtuella dokument (Bilaga 1) 

blir det tydligt att aktiviteternas innehåll och upplägg skiljer sig beroende på vilket syfte som 

konstpedagogerna har med aktiviteterna. När man tittar närmare på dessa exempel kan man 

även utläsa vilka konstpedagogiska strategier som används i de undersökta konstinstitutionerna. 

Örtegren (2009) definierar pedagogiska strategier som tillvägagångssätt som konstinstitutioner 

använder i pedagogiskt arbete med publiken. Författaren urskiljer tre huvudområden: 
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konstorientering där själva konstverken står i fokus, relationsorientering där besökaren är aktiv 

aktör som stimuleras till utbyte av tankar och erfarenhet, och upplevelseorientering som strävar 

efter att beröra besökaren och ge en personlig upplevelse av besöket. I föreliggande studien kan 

alla de tre pedagogiska strategierna utläsas. Till exempel kan aktiviteter där bildanalys ingår 

tolkas som exempel på konstorienterade strategi, aktiviteter som erbjuder barn möjligheten till 

att utforska konst med alla sinnen kan tolkas som upplevelseorientering, och aktiviteter där 

samtal och diskussionen utgör huvudsaklig del av aktiviteten kan utläsas som 

relationsorienterad strategi. Samtidigt kan man iaktta att upplevelseorienterade och 

relationsorienterade strategierna används i större utsträckning i undersökta konstinstitutionerna. 

I många aktiviteter kan dessa strategier även överlappa varandra.  

 

Förutom dialog och diskussioner strävar konstpedagogerna både i Sverige och på Irland att 

utforma aktiviteter med fokus på experiment och utforskande. Dahlbeck och Persson (2010) 

betraktar barns estetiska uttryck som en meningsskapandeprocess som är ”kommunicerande 

och utforskande där barn med hjälp av fantasi, känsla, förnuft, logik och estetiska uttryck gör 

världen begriplig, men kanske också magisk” (Dahlbeck & Persson, 2010, s.194). Författarna 

menar att meningen skapas genom en ständig dialog med de fenomenen, ting och människor 

som vi möter i sina liv. Utifrån det perspektivet kan man betrakta konstpedagogiska aktiviteter 

i studien som meningsskapande aktiviteter då alla undersökta konstpedagogiska 

verksamheterna kännetecknas av strävan att förvandla barns möten med konst till upplevelsen 

där dialog och reflektioner står i centrum. 

 

Enligt resultaten har konstpedagogerna i båda länderna liknande åsikter gällande praktiskt 

arbete i ateljé. Pedagogerna är eniga om att skapande arbete berikar konstupplevelsen och ger 

möjligheten för barnen att bearbeta nya intryck och erfarenhet med hjälp av praktisk handling. 

I studien har dock svenska konstinstitutionerna större möjligheten till att utföra praktiskt arbete 

på ett mer omfattande sätt än på Irland. Tillgång till speciellt avsedda lokaler anses vara orsaken 

till detta. I enlighet med Barsotti (1997) har ateljé flera funktioner. Det ena är att erbjuda 

möjligheten för barnen att använda och utforska olika material och tekniker, den andra är att 

skapa möjligheten för pedagoger att förstå barns kreativa lärprocesser, den tredje är att utmana 

allmänna föreställningar och undervisningsmetoder (Barsotti, 1997, refererad i Lindh, 2014). 

Ur denna synvinkel blir tillgång till ateljén en otvivelaktig fördel för konstinstitutioner. Å andra 

sidan kan konstpedagog som är medveten om dessa funktioner utforma ett praktiskt arbete i 

mindre anpassade lokaler, som till exempel i utställningslokalen eller på förskolan/skolan.  

 

7.2 Konstpedagogernas syn på konst och barns lärande  
Från studiens resultat har det framkommit att konstpedagogernas syn på konst och barns lärande 

har flera gemensamma drag både i Sverige och på Irland.  

 

Konstpedagogerna i båda länderna betraktar barns möten med konst som upplevelse som ger 

barn möjligheten till att utforska sin omvärld, att lära sig någonting om sig själv eller andra och 

få nya erfarenheter. Respondenterna är eniga om att konstupplevelsen skapar gynnsamma 

förutsättningar för barns utveckling och lärande. Genom möten med konst utvecklas barns 

förmåga till inlevelse och empati; kreativitet, fantasi och skapandeförmågor stimuleras och barn 
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får förståelse för människors lika värde. Svenska och irländska konstpedagogerna betraktar 

även konst som språk och kommunikation. Genom möten med konst får barn möjligheten till 

att upptäcka att konst och skapande är ett sätt att utrycka sig, ett sätt att kommunicera både med 

sig själv och med andra. Konstpedagogiska aktiviteter ger möjligheten för barnen att uttrycka 

sig på olika sätt till exempel genom tal och skrift samt genom olika estetiska uttrycksform 

såsom bild, musik, drama och rörelse. Därmed tillägnar barn ett ytterligare ett språk som de kan 

använda sig av i livet. Konstpedagogerna i båda länderna betraktar konst även som kunskap. 

Analys av de erhållna resultaten visar att pedagogerna är eniga om att möten med konst ger 

barn möjligheten till att erövra och utvidga kunskap både på individuell nivå och tillsammans i 

gruppen. Dialog och diskussion som utgör grunden för konstpedagogiska aktiviteter i studien 

öppnar vägar för nya kunskaper och nya perspektiv på saker och ting och ger därmed barnen 

möjligheten till att utvidga sina kunskaper.  

 

Bendroth Karlsson (2008) anser att pedagogiskt synsätt då konstpedagogen fokuserar på barns 

konstupplevelser i stället för konsten resulterar i att barn blir aktiva och kompetenta aktörer 

samt interaktioner blir centrala i barns möten med konst. Samtal och lyssnande blir viktiga, 

upplevelser samt tolkningar synliggörs och blir centrala. Enligt min tolkning betraktar 

konstpedagogerna i föreliggande studien barn som kompetenta aktörer och aktiva medskapare 

av kunskaper. Konstpedagogernas syn på konst som källan till kunskap och utformning av 

konstpedagogiska aktiviteter där diskussion och samtal utgör grunden tyder på det. Dahlbeck 

och Persson (2010) anser att ”den pedagogiska utmaningen är att se och förstå barns estetiska 

aktiviteter som ett sätt för dem att skaffa kunskap och tolka omvärlden” (Dahlbeck & Persson, 

2010, s.203). Författarna menar att genom estetiska aktiviteter där kommunikation utgör en 

väsentlig del av processen kan pedagogen utmana barns föreställningar, tankar och teorier. 

Utifrån det perspektivet blir det tydligt att barns möten med konst som en estetisk aktivitet 

erbjuder oändliga möjligheter för barns lärande och utveckling. Konstpedagogernas tankar 

kring konsten som ett sätt att utrycka sig på många olika sätt representerade i studien kan tolkas 

som bevis på detta.  

 

Svenska konstpedagogerna resonerar även kring konstens betydelse som form av lek i det 

perspektivet som Änggård (2006) anlägger på bildskapande. Enligt författaren är bildskapande 

och lek besläktade med varandra och har flera gemensamma karakteristiska drag, till exempel 

transformation och flyktighet, aktivitetens berättande karaktär och tillstånd av 

självförglömmelse.  

 

Svenska konstpedagogerna har en gemensam syn på praktiskt arbete som processinriktad 

aktivitet där processen står i fokus, inte resultat. I samband med detta betonar Barnes (2010) att 

genom att lyfta fram process istället för slutresultat skapas klimat i gruppen som präglas av 

både tankar och aktiva handlingar. Författaren menar att inlärningsmöjligheter som estetiska 

lärprocesser erbjuder ligger i ”gapet mellan en idé och dess konkreta slutprodukt. Man kan säga 

att kreativitet ligger i klyftan mellan intention och resultat – medel och inte bara mål” (Barnes, 

1994, s. 35). Även Bendroth Karlsson anser att barns deltagande i form av eget undersökande, 

eget prövande, förkastande och godkännande av idéer och former utgör förutsättning för 

estetisk verksamhet (Bendroth Karlsson, 1996). Processinriktat arbetssätt som 
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konstpedagogerna i studien argumenterar för öppnar vägen för barns aktiva delaktighet och 

inflytande över sina egna skapandeprocesser och därmed skapar gynnsamma förutsättningar för 

ett kreativt skapande.  

 

Svenska och irländska konstpedagogerna är eniga i frågan om konstpedagogiska aktiviteter som 

ett utmärkt pedagogiskt verktyg som kan användas som grund för ämnesintegrering. 

Konstpedagogernas åsikter i den frågan motsvarar Erikssons och Wretlinds (2006) tankar om 

att arbete med konst ger möjligheten till att lyfta upp svåra frågor om existens och känslor, 

samtalen som kan vara svåra för pedagoger att inleda och diskutera. I den studien kan 

konstpedagogiska aktiviteter som inkluderar frågor såsom genus, etnicitet, makt eller politik 

vara utgångspunkt för till exempel arbete med samhällsorientering. Aktiviteter där barn får leka 

och undersöka olika geometriska form i utställningar kan vara ett exempel på hur man kan 

använda konst som utgångspunkt för arbete med matematik i förskolan och skola.    

   

7.3 Barns delaktighet och inflytande i konstpedagogiska aktiviteter 
Konstpedagogerna i båda länderna är eniga om att deras uppdrag är att se till att alla barn blir 

aktiva deltagare i konstpedagogiska aktiviteter. Målet är att utforma och genomföra aktiviteter 

på ett sätt där alla barn ska bli sedda och bekräftade, att barn får utvecklas genom möten med 

konsten på lika villkor. Alla konstpedagogerna lyfter fram betydelse av diskussion och dialog 

som ett sätt att göra barn delaktiga. Även vikten av att vara flexibel och lyhörd till barns tankar 

och funderingar och att vara beredd att ändra sin ursprungliga planering anses av svenska 

pedagogerna vara ett sätt att ge barn inflytande över situationen. Konstpedagogernas 

ställningstaganden kan i det fallet tolkas som exempel på ett humanistiskt dialogiskt 

förhållningssätt gentemot barnen. I enlighet med Sommer et al. (2011) innebär det 

förhållningssättet att erkänna, bekräfta och respektera barnen och deras tankar, intentioner och 

erfarenheter. Dialog som nyckel till barns utveckling och lärande tillhör också till 

grundläggande egenskaper i det förhållningssättet: ”Genom dialoger med viktiga personer i 

barnets omgivning bygger han eller hon gradvis upp en konception av sin identitet och sitt själv, 

sin sociala tillhörighet och om vad för slags människa han eller hon vill vara” (Sommer et al, 

2011, s.113).  

 

Ur studien framgår det att barns möjligheter till delaktighet och inflytande i konstpedagogiska 

aktiviteter beror på många faktorer, bland annat pedagogens förhållningssätt och 

professionalism. Pedagoger som känner sig säkra i sin yrkesroll tenderar att ge barn större 

inflytande i konstpedagogiska aktiviteter. Å andra sidan visar studien att bristen på nära 

samarbete mellan konstinstitution och förskola/skola kan resultera i begränsningar som 

påverkar barns möjligheter till delaktighet och inflytande. Däremot i konstpedagogiska 

verksamheter där konstpedagoger har en väl etablerat kontakt med förskolan/skolan ökas 

möjligheten till inflytande. Exempel på detta kan vara aktiviteter som konstpedagogerna 

utarbetar utifrån barns önskemål och intressen eller teman som förskolor/skolor arbetar med.  

 

Studiens resultat visar att praktiskt arbete tenderar att vara mer styrt i jämförelse med visningar 

där öppenhet och lyhördhet till barns inställningar står i fokus. Praktiska uppgifterna i studien 

utformas oftast utifrån av pedagogen bestämda ramar som gäller uppgiftens syfte, material eller 
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tekniker. Enligt pedagogerna syftar dessa begränsningar till att stimulera barns nyfikenhet samt 

uppmuntrar till utforskning och experiment i skapande arbete. Från första ögonblicket kan man 

tolka konstpedagogernas förhållningssätt som begränsande i frågan om barns inflytande 

eftersom barn har väldigt begränsade möjligheter till påverkan i det fallet. Det är dock viktigt 

att notera att konstpedagogerna är väl medvetna om varför de utformar praktiskt arbete på det 

sättet. Sett utifrån annat perspektiv kan det förhållningssättet ses som ”guidning” som Bendroth 

Karlsson definierar som ett förhållningssätt där pedagogen förmedlar kunskaper om redskap 

och material samt ger barnen verktyg för genomförande av uppgiften (Bendroth Karlsson, 

1996). Givetvis innebär guidning en viss styrning från pedagogens sida dock i det fallet är 

slutprodukten inte styrd och därmed oförutsägbar, vilket motsvarar konstpedagogernas 

inställningar om processinriktat arbete. Enligt studien kan motsatsen då barn får tillgång till 

mängder av materialen eller får möjligheten till att skapa ”fritt” leda till att skapandeprocessen 

avstannar. Detta motsvarar Bendroth Karlssons slutsatser om att estetiska bildverksamheten 

förlorar sitt värde när eleverna inte ges guidning i bildskapande aktiviteter. Författaren menar 

att konsekvenserna av att barn lämnas utan guidning i bildskapandet blir att barnen känner sig 

osäkra i utförande av uppgiften, vilket resulterar i att intresse för bildskapandet avtar (Bendroth 

Karlsson, 1996).  

 

Gemensamt för både de svenska och irländska konstinstitutionerna är samma förhållnings- eller 

trivselregler som barn behöver följa när de kommer till ett museum eller en konsthall. De 

primära reglerna är att inte skrika, inte springa och inte röra vid konstverken. Studien visar att 

konstpedagogerna i båda länderna strävar efter att förklara för barn skäl till de begränsningarna 

på ett lekfullt och spännande för barnen sätt. Konstpedagogerna i Sverige går vidare och 

erbjuder alternativa varianter som till exempel att få känna konstverk, ge ett annat föremål som 

har anknytningar till konsten eller att titta på konsten utifrån en annan synvinkel, till exempel 

liggande på golvet. Konstpedagogernas förhållningssätt i de fallen kan tolkas som vuxnas 

försök att närma sig barns perspektiv som Johansson (2003) definierar som ett sätt att möta barn 

på deras egna villkor och att få insikt i barns upplevelser, behov och individualitet.  

8 Metoddiskussion 
I den delen diskuteras studiens metod samt fördelarna och nackdelarna av den valda metoden. 

 

8.1.1 Fördelar 

Generellt fungerade den valda forskningsmetoden tillfredsställande. Datamaterialet som 

kombination av intervjuerna och virtuella dokumenten gav möjligheten till att få en djupare 

förståelse och visa en mer konkret bild av hur olika konstaktiviteter utformas i olika länder och 

hur dessa aktiviteter kan användas i arbete med barn. Ändringen av ursprungliga planen att 

genomföra personliga intervjuer per telefon hade flera fördelar. Med tanke på att antal av 

konstpedagoger som arbetar med förskolebarn är ganska begränsad gav telefonintervjuerna 

möjligheten till att breda ut geografisk omfattning och göra stora tids- och kostnadsbesparingar. 

I sin studie jämförde Sturges och Hanrahan (2004) personliga intervjuer och intervjuer per 

telefon och fann inga märkbara skillnader mellan de intervjuformerna: ”Given the marked 

similarities in the quantity, nature, and depth of responses, we conclude that mode of interview 

did not influence the data to any significant degree” (Sturges & Hanrahan, 2004, s.113). Även 
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Bryman (2011) betraktar telefonintervjuer som en väldigt effektiv metod som kan ge forskaren 

lika stor mängd av datamaterial som kan fås via personliga intervjuer. Telefonintervjuer som 

en kvalitativ metod ifrågasätts dock av Løkken och Søbstad (1995) som anser att en stor nackdel 

av den intervjuformen är brist på kontakten "ansikte mot ansikte". Avsaknaden av icke-verbala 

budskap som fås genom personlig kontakt anses av författarna vara en stor nackdel av 

telefonintervjuer eftersom den bristen kan påverka tolkning av studiens resultat. I föreliggande 

studie fann jag inga signifikanta skillnader mellan direkta intervjuer och intervjuer per telefon. 

Personliga känslor kunde i viss mån även utläsas via samtal per telefon och dessutom fann jag 

att i personliga intervjuer var det lättare för respondenterna att komma utanför ämnet.  

 

8.1.2 Nackdelar 

Det problematiska i undersökningen var att antalet potentiella respondenter var ganska 

begränsat på grund av det smala konstpedagogiska fältet. Det problemet blev ännu mer tydligt 

när jag började min undersökning på Irland. Antalet av irländska respondenter i studien är 

betydligt mindre jämförelsevis med Sverige. Bryman (2011) påpekar att tvärkulturella studier 

kan stötta på en rad problem, till exempel svårigheter att få ekonomiska medel for 

undersökningen eller problem med översättning av datamaterialet som behöver vara korrekt 

och passande. Problemet i föreliggande studien var att skillnader i svenska och irländska 

utbildningsystem påverkade urval av irländska respondenter. Skillnaden innebär att irländska 

förskolor (”preschool” eller ”creche”) omfattar barn i åldern från 4 månader till 3-4 år, medan 

svenska förskoleverksamheter inkluderar barn från 1 till 6 år. De skillnaderna ledde till att det 

första informationsbrev som skickades till irländska konstinstitutioner översattes och 

formulerades på ett felaktigt sätt. Ett korrigerat informationsbrev inriktades på verksamheter 

som arbetar både med skolor och förskolor (”preschool” och ”primary school”) men antalet av 

dessa visade sig vara begränsat. Det är därför viktigt att man tar hänsyn till eventuella nationella 

skillnader och förmodligen breddar ut studiens geografiska omfattning. Trots de svårigheterna 

har jag valt att jämföra och analysera materialet erhållet på Irland. Jag är medveten om att en 

jämförande analys i det fallet är någorlunda begränsad med hänsyn till antalet deltagare. Enligt 

min åsikt ger även det erhållna materialet tillsammans med analys av internationell forskning 

möjligheten till att få inblick i internationell konstpedagogisk erfarenhet, vilket bidrar till 

djupare förståelse för vilka möjligheter/begränsningar som konstpedagogiska aktiviteter 

erbjuder.  

9 Slutsatser 
Studien visar att arbetsprocessen i samband med utformning av konstpedagogiska aktiviteter i 

Sverige och på Irland byggs på ett relativt liknande sätt. Innehåll och upplägg av 

konstpedagogiska aktiviteter varierar och beror på konstinstitutionens organisation, aktivitetens 

pedagogiska syfte och form av samarbete mellan förskola/skola och konstinstitutionen. 

Gemensamt för studiens konstpedagogiska praktiker är att de kännetecknas av rationalistiskt 

syn på konst och fokuserar på barns upplevelser istället för att ställa konsten i centrum. 

Konstpedagogen som förmedlare av kunskaper tillhör det förflutna i de undersökta 

konstpedagogiska verksamheterna. De tillfrågade konstpedagogerna strävar efter att skapa 

konstens innehåll tillsammans med barn med utgångspunkt i barns egna föreställningar, tankar 
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och erfarenheter. Enligt Mårtensson (2008) består pedagogens utmaning idag i att ta tillvara på 

besökarnas tankar och funderingar och ”ställa frågor utifrån besökarens reaktioner som bäddar 

för kreativa svar med ett meningsfullt innehåll” (Mårtensson, 2008, s.7). Konstpedagogernas 

arbete i studien grundas på samtal och diskussioner, på ett respektfull och lyhört lyssnande från 

pedagogens sida. Dahlbeck och Persson (2010) betonar att ett medvetet pedagogiskt arbete med 

barns skapande och estetiska uttrycksformer innebär för pedagogen att se och upptäcka det 

meningsskapande arbete som pågår samt att lyssna och försöka förstå vad som händer och 

utifrån det att kunna erbjuda barn nya utmaningar.  

 

Enligt studien har möten med konst stor betydelse för barns utveckling och lärande. 

Konstpedagogiska aktiviteter ger barn möjligheten till att utveckla sina språkliga och visuella 

förmågor, de stimulerar kreativitet och skapande förmågor samt öppnar vägar till upptäckande 

och utforskning av nya fenomen och ger nya perspektiv på saker och ting. I enlighet med Arner 

(2014) sker meningsskapandet genom medvetet reflekterande och uppmärksamhet på den egna 

tänkande. Författaren anser att kunskap utvidgas genom att man ställs inför paradoxer och när 

våra föreställningar utmanas eller problematiseras. Konstpedagogiska aktiviteter som är 

undersökta i studien skapar möjligheten till att nya erfarenheter och kunskap utvidgas i 

samspelet mellan barns visuella upplevelser, gemensamma reflektioner och skapande praktiskt 

arbete. I studien använder undersökta konstpedagogiska verksamheterna i båda länderna 

konstorienterade, upplevelseorienterade och relationsorienterade pedagogiska strategier. De två 

sistnämnda är mest förekommande i studien och används ofta som kombination i 

konstpedagogiska aktiviteter. Gemensamt för båda länderna är syn på barn som aktiva och 

kompetenta medskapare av kunskaper.   

 

Konstpedagogiska aktiviteter i studien byggs på barns aktiva deltagande och erbjuder 

möjligheten till att påverka och ha inflytande över aktivitetens utformning. Konstpedagogiska 

aktiviteter kan även vara ett sätt att komma närmare barns eget perspektiv och utvidga vår 

förståelse av barns egna tankar och uppfattningar av omvärlden. Enligt Pramling Samuelsson 

& Sheridan (2003) har barn inflytande och känner sig delaktiga om de uppfattar sig sedda och 

hörda, när de får veta att deras intresse, intentioner och funderingar respekteras och tas på allvar. 

Sett utifrån det perspektivet erbjuder konstpedagogiska aktiviteterna undersökta i studier många 

möjligheter till delaktighet och inflytande eftersom aktiviteternas fokus ligger i vad barn tänker, 

hur de tolkar och uppfattar världen med utgångspunkt i konsten. 

10 Slutord 
Som studien visar kan barns möten med konst användas som ett utmärkt pedagogiskt verktyg i 

både i förskolan och i skolan. Dessutom kan konst och barns konstupplevelser användas som 

grund för ämnesintegrering och vara en länk mellan förskolan, förskoleklassen och skolan. Det 

problematiska enligt studien är att inte alla förskolor/skolor har möjligheten till att delta i 

konstpedagogiska aktiviteter. Studien visar att många konstpedagogiska verksamheter har det 

svårt att etablera kontinuerlig kontakt med förskola/skola, vilket i sin tur kan påverka 

aktiviteternas kvalité och begränsar barns möjlighet till delaktighet och inflytande. I studien 

förklaras detta av olika orsaker, nämligen ekonomiska svårigheter, tids- och personalbrist samt 
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hög arbetsbelastning. Enligt min åsikt, som motsvarar konspedagogernas ställningstagande, 

ligger den främsta anledningen i förskole/skolpersonalens brist på kunskap om hur 

konstpedagogiska verksamheter fungerar och rädsla för konst överhuvudtaget. Med min studie 

ville jag visa att det finns många sätt och vägar till att ta del av konstpedagogiskt arbete och 

använda det som ett pedagogiskt verktyg i förskola/skola. Studien visar flera exempel där 

konstpedagoger kommer ut till förskolor och skolor om de har svårigheter med att komma till 

museum eller konsthall. Dessutom kan förskole/skolpersonal använda konstinstitutioner och 

arbeta med konsten på egen hand med eller utan konstpedagogernas hjälp. Vi som 

förskollärare/lärare kan själva erbjuda barn möten med konst med hjälp av dagens teknik och 

högkvalitativa grafiska reproduktioner. Det gäller att våga ställa frågan: ”Hur gör vi för att 

kunna använda konst och konstupplevelse i vårt arbete med barn?” och våga använda de 

möjligheterna som konstpedagogiska verksamheter erbjuder. Därför vill jag avsluta mitt arbete 

med citat av en av de deltagande konstpedagogerna som enligt min åsikt sammanfattar mycket 

väl konstpedagogernas tankar kring samarbete med förskola/skola:  

 

”Jag har känslan av att många pedagoger tänker nog inte i första hand om man ska 

åka till konstmuseum. Många är rädda och tycker att konsten är svår och det går inte. 

Jag har känslan att många pedagoger inte har tid och inte känner till att det finns så 

många möjligheter. Men visst går det att komma hit och titta på konst. Och därför vi 

finns här. Kom och se att det fungerar” 
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11  Förslag till vidare forskning 
Under mitt arbete framkom det att det fortfarande saknas forskning kring samarbete mellan 

konstinstitutioner och förskola/skola. Intresset till att förvandla konstinstitutioner till 

pedagogisk plattform för livslångt lärande är dock stort på många håll, framförallt i 

konstpedagogiska och bildpedagogiska kretsar. För att kunna öka intresset från 

utbildningsverksamhet behövs det mer fördjupad forskning och kunskap. De frågor som skulle 

kunna vara intressanta för vidare forskning är:  

 Att undersöka hur konstpedagogiska aktiviteter fungerar i praktiken med hjälp av 

observationer 

 Att ta del av förskole/skolpersonalens åsikter om samarbete mellan konstinstitutioner 

och förskola/skola  

 Att ta del av barns tankar och funderingar om konstpedagogiska aktiviteter 

 Att undersöka fysisk miljö – främst ateljéer i konstpedagogisk verksamhet 

 Att undersöka barns skapande arbete som sker både i ateljé och på förskolor/skolor 

 Att undersöka vilka konstpedagogiska traditioner som råder i lokala konstpedagogiska 

verksamheter på Irland 

 Att inkludera Storbritannien i forskningen som enligt flera respondenter och 

litteraturen har kommit ganska långt i frågan om samarbete mellan konstinstitutioner 

och förskola/skola 
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13 Bilagor 
 

13.1 Exempel på konstpedagogiska aktiviteter ur offentliga virtuella dokument 
Sverige 

”Detaljpussel” - Under en lustfylld rundvandring undersöker barnen tillsammans med 

konstpedagogen en detalj i taget och letar upp konstverket där det hör hemma. Lektionen 

avslutas med att barnen lägger ut alla detaljerna och pusslar ihop dem till en ny, gemensam bild. 

”Härma konsten” - Hur står den stolta kvinnostatyn, hur låter ugglan och hur känns den skira 

mobil som hänger från taket? Tillsammans med pedagogen tittar barnen på både ny och gammal 

konst, pratar om vad de ser och känner, och härmar för att förstå mer.  

”Knattevisning” – Tillsammans med konstpedagogen tittar barnen på allt de blir nyfikna på, 

inte bara konst. Barnen lyssnar på ekot, utforskar rummen och naturligtvis ett och annat 

konstverk, både skulptur och måleri.  

”Barn i konsten”- Vad finns det för barn i konsten och vad håller de på med? Ser de ut som 

miniatyrer av de vuxna, som prydliga små barn eller som livs levande barn med känslor och 

temperament? Tillsammans med konstpedagogen tittar barnen på hur barn skildrats i olika tider 

och pratar om hur det kan ha varit när de levde.  

”I ditt klassrum – Tyck och tryck” Konstpedagog kommer till förskola/skola och arbetar 

praktiskt med ord och text i en tryckworkshop. Tillsammans undersöker barnen tryckmetoderna 

och dess möjligheter til att överraska, göra skapandet lekfullt och berätta på nya, oväntade sätt. 

”I ditt klassrum – Härma eller inspireras, vad är skillnaden?” - Med utgångspunkt i 

samtidskonsten undersöker barnen tillsammans med en konstpedagog exempel på hur 

konstnärer har inspirerats av eller härmat tidigare verk för att på så vis skapa något nytt. Genom 

praktiskt skapande lär barnen hur man kan arbeta med nytolkningar av befintliga konstverk. 

”Kroppen berättar!” - Tillsammans med en skådespelare och dramapedagog utforskar barnen 

den aktuella utställningen med kroppen som utgångspunkt. Barnen arbetar med egna kroppar, 

både i mötet med konsten och i praktiska övningar. I form av dramaövningar undersöker de 

tillsammans hur det är att ha en kropp och hur den kan användas både för att berätta och för att 

vara tyst.  

”Vi pratar konst!” - Vad berättar konstverken? Tillsammans med konstpedagogen undersöker 

barnen vilka frågor som konstverken väcker och arbetar med att sätta ord på barnens olika 

upplevelser.  

”Berättandets magi” - Möt Gustav Wasa som liten, David och Saul samt Shakespears Romeo 

och Julia i storskaliga målningar med måleriteknisk briljans. Konstverken rymmer ett rikt 

estetiskt berättande och barnen ges goda förutsättningar att utveckla sitt språk och öva sig i 

bildanalys.  

”Myter i konstens värld” - Följ med till mytologins bildvärld på museet. Tillsammans med 

konstpedagogen funderar barnen över vilken roll som myter spelar i dåtid och nutid. Barnen får 

lära sig mer om antikens gudar och gudinnor och samtidigt övar sin bildförståelse. I ateljén får 

barnen klippa, klistra och måla sina egna gudabilder med guldkant.  

”Årstiderna i konstnärens trädgård” – På museet får barnen uppleva en unik miljö där 

trädgårdens planteringar samspelar med konsten. Barnen upplever trädgården med konstnärens 

blick och hämtar inspiration till den skapande verksamhet som genomförs i ateljén.  

”Konstnärens myter och stereotyper” - Utifrån utställningens normbrytande konstnärer tittar 

barnen tillsammans med pedagogen på genusöverskridarna, kritikerna, avantgardisterna och 

deras konst. I Verkstan arbetar vi utifrån frågor om genus, etnicitet, makt, ideal och politik. 

”Konsten i ny version!” – Tillsammans skapar barnen egna nytolkningar och parafraser av 

utvalda konstverk från utställningen och förändrar deras betydelser. Som avslutning reflekterar 
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barnen tillsammans över hur konstverken förändrats, vad som orsakat förändringen och över 

barnens egna skapandeprocesser. 

”Porträtt med symbolik” - Konstnärer har ofta använt sig av symbolik, attribut och metaforer 

för att koppla ihop dem i bilder med önskade egenskaper. En passare i en mans hand får vittna 

om att han är arkitekt. En palett berättar att personen är en konstnär. Med en historisk bakgrund 

från konstverk i utställningen får eleverna möjligheten till att skapa egna symbolladdade 

porträtt. 

”Hur gjordes konsten?” – Tillsammans med pedagogen tittar barnen närmare på hur olika 

konstverk i utställningen har skapats. Vilka material användes? Har konstnärers material 

ändrats genom tiderna? Hur kan man använda färgskalor? Utifrån dessa frågor får eleverna 

skapa sina egna konstverk med hjälp av medveten bildkomposition, färglära och med olika 

material. 

”Selfies och självporträtt” - Konstnärer har ofta målat av sig själv i sin yrkesroll, med staffli i 

bakgrunden och palett i handen. Tillsammans med pedagogen tittar barnen på självporträtt och 

funderar över hur konstnärerna valde att skildra sig själva. Hur vill vi porträtteras, vad vill vi 

förknippas med? Barnen tar digitala selfies och arbetar medvetet med detaljer och rekvisita.  

”Tjejbilder – Killbilder” - Med utgångspunkt i barnens egna lekar samtalar barn tillsammans 

kring några konstverk som skildrat kvinnor och män, flickor och pojkar. Finns det lekar som 

bara är för pojkar och finns det sådant som bara flickor kan göra? Vem eller vad bestämmer till 

exempel vem som får vara prinsessa eller Spiderman när man leker? I verkstan får barnen 

teckna och måla en bild av sin favoritlek. Besöket avslutas med att barnen får berätta vad de 

målat. 

”Form och Färg” - Varje barn får en egen formpusselbit att ha med sig på vandringen genom 

museet. Bitarna hör hemma i någon av museets målningar. Tillsammans med konstpedagogen 

ser barn på konstverken och de barn som känner igen sin formbit visar den. I verkstan får barn 

använda sina former från pusselbitarna när de gör sin egen bild - berättelse med kol och 

temperafärg. 

 

Irland:  

”Konsten berättar” (”Art Tales”): Varje bild berättar en historia. Utforska några av de mest 

kända konstverkena i samlingen och få höra spännande berättelser. 

”Djur” (”Animals”): Från katter som gömmer sig under bordet till kameler i öknen - 

upptäcka våra samlingar genom djur i konsten. 

”De fem sinnena” (”The Five Senses”): Titta på konstverk och föreställ dig ljud, dofter, 

smaker och texturer av vad vi ser. 

”Porträtt” (”Portraits”): Porträtt kan berätta mycket mer än hur personen såg ut - vi letar 

efter ledtrådar om personer och hur de levde. 

”De fyra årstiderna” (”The Four Seasons”): Utforska hur olika konstnärer inspirerades av 

olika årstider. 

”Färg, Linje & Form” (”Colour, Line & Shape”): Vi fokuserar på visuella element - linje, 

form, färg och ton, mönster och rytm, textur och rumsliga organisation - och hur konstnärer 

har använt dessa i sina konstverk 

”Irländsk historia” (”Irish History”): Möt några av de historiska figurer som har format 

irländsk historia - härskare och rebeller, politiker och poeter - i museets porträttsamling. 
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13.2 Internetkällor 
 

https://kulturdirekt.se/kulan/ 

http://www.kulturradet.se/skapande-skola/ 

http://museilektioner.se/utforska/#!/alder/forskola 

http://www.akvarellmuseet.org/besok-museet/museet-skolan 

http://www.gavlekonstcentrum.se/pedagogik/ 

http://www.liljevalchs.se/ 

http://www.waldemarsudde.se/skola/ 

http://www.brorhjorthshus.se/pedagogik.html 

http://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/ 

http://www.modernamuseet.se/malmo/sv/ 

http://goteborgskonstmuseum.se/aktiviteter/ 

http://www.konsthallen.goteborg.se/uppleva-lara/visningar/ 

http://www.imma.ie/en/subnav_7.htm 

http://www.nationalgallery.ie/en/Learning/Schools.aspx 

  

https://kulturdirekt.se/kulan/
http://www.kulturradet.se/skapande-skola/
http://museilektioner.se/utforska/#!/alder/forskola
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http://www.liljevalchs.se/
http://www.waldemarsudde.se/skola/
http://www.brorhjorthshus.se/pedagogik.html
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http://www.modernamuseet.se/malmo/sv/
http://goteborgskonstmuseum.se/aktiviteter/
http://www.konsthallen.goteborg.se/uppleva-lara/visningar/
http://www.imma.ie/en/subnav_7.htm
http://www.nationalgallery.ie/en/Learning/Schools.aspx
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13.3 Informationsbrev 
 

 

Hej! 

  

 

Jag heter Elena Solyakova Lindqvist och läser förskollärarprogrammet på Högskolan i Gävle. 

Jag är inne på min sista termin och håller på att skriva examensarbete i pedagogik med temat: 

Förskolebarn i möten med konst. Syftet med det arbetet är att få syn på vilka 

konstpedagogiska traditioner som råder i olika konstverksamheter i olika länder och vilka 

möjligheter till förskolebarns utveckling och lärande som de erbjuder. 

 

Med hjälp av aktuell forskning och litteratur vill jag fördjupa mig i ämnet Konstpedagogik 

och förskolan/skolan och samtidigt vill gärna undersöka hur konstpedagogiska aktiviteter 

utformas i praktiken. Därmed behöver jag intervjua konstpedagoger som arbetar med 

förskolebarn och som har kunskap och erfarenhet inom ämnet och därmed är oerhört 

värdefulla för mitt arbete. Intervjun kommer att ta ca 30- 35 minuter och jag hoppas att Du 

finner möjlighet att delta. 

 

Jag kommer att utföra intervjuerna med hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska 

principer vilket innebär att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Dina svar 

kommer att betraktas som konfidentiellt material och ska användas endast i 

forskningsändamål. 

 

Om Du har någon fundering eller fråga tveka inte att kontakta mig eller min handledare Calle 

Carling för mer information. 

 

Hoppas att vi hörs! 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Elena Solyakova Lindqvist 

+46XXXXXXXXX (Sverige);  

+353XXXXXXXXX (Irland) 

 xxxxxx@student.hig.se 

 

Handledare Calle Carling: 

xxxxxx@hig.se 

  

mailto:xxxxxx@student.hig.se
mailto:xxxxxx@hig.se
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Dear Madam, Dear Sir, 

  

My name is Elena Solyakova Lindqvist and I’m studying Preschool Teacher Education 

Programme at the University of Gävle in Sweden. I'm currently at the end of the program and 

working on my C/Bachelor thesis with the theme: Preschool children meet the art. 

The purpose of this work is to find out which art education traditions prevailing in various 

countries and which opportunities for preschool children's development and learning those 

traditions can offer. 

 

With the help of available research and literature, I want to immerse myself in the subject Art 

Education and preschool/school and at the same time would like to explore how art education 

activities are implemented. To reach these goals, I need to interview art educators who work 

with preschool and primary school children and who have knowledge and experience of the 

subject and can hence be valuable for my project. The interviews will take about 30 minutes 

and I do hope that you will find opportunity and time to participate. I'm currently living in 

Dublin and have a possibility to visit you in convenient for you time. 

  

My interview will be performed according to the Swedish Research Council's ethical 

principles, which means that participation is voluntary and can be cancelled at any time. Your 

answers will be treated as confidential material and would be used only for research purposes. 

  

Please do not hesitate to contact me or my supervisor Calle Carling in case of any query 

related to my project. 

Hope to see you soon. 

  

Yours sincerely, 

Elena Solyakova Lindqvist 

+46XXXXXXXXX (Sweden); +353XXXXXXXXX (Ireland) 

xxxxxx@student.hig.se 

  

Supervisor Calle Carling: 

xxxxxx@hig.se 

  

tel:%2B353874604722
mailto:xxxxxx@student.hig.se
mailto:xxxxxx@hig.se
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13.4 Intervjuguide 
 

Utformning av konstpedagogiska aktiviteter 

1. Hur sker konstpedagogiska aktiviteter hos er? Kan Du berätta om hela processen? 

Konstpedagogik och dess betydelse 

2. Vad anser du att vara av betydelse i konstpedagogiken? 

3. Vilken inverkan på barns lärande och utveckling har konstpedagogiska aktiviteter 

utifrån Dina erfarenheter? 

Barns delaktighet och inflytande i konstpedagogiska aktiviteter 

4. Vad får barn göra - och inte - när de besöker er? 

5. Vad får barn göra - och inte - under ett praktiskt arbete? 

6. Hur ser Du själv på barns delaktighet och inflytande i konstpedagogiska aktiviteter? 

Samarbete mellan konstinstitutioner och förskola/skola 

7. Hur sker samarbetet mellan er och förskola/skola? Marknadsföring? Finansiering? 

8. Är det något som Du vill förändra i det samarbetet? 

Bakgrund 

9. Hur länge har Du jobbat inom det yrket och vilken bakgrund Du har? 
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Art educational activities 

1. How do you plan, implement and evaluate art educational activities with the preschool and 

primary school children? Could you please describe the whole process? 

 

Importance of art education  

2. What do you think is important in art education? 

3. Based on your experience, what is the impact of art educational activities on children's 

learning and development? 

 

Children's participation and influence in art educational activities 

4. What may children do - and not to do - when they visit exhibitions? 

5. What may children do - and not do - during a practical work? 

6. What do you think about children's participation and influence in art educational activities? 

 

Cooperation between museum and the preschool/primary school 

7. Could you please describe the cooperation between museum and the preschool / school? 

Marketing? Financing? 

8. Is there anything you want to change in this collaboration? 

 

Experience and background  

9. How long have you been working with art educational activities and what is your 

background? 

 


