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Sammanfattning 
Denna studie innefattar mallarnas vara eller inte vara i barnens kreativa bildskapande i en 
förskola och förskoleklass. Avsikten med denna undersökning var att studera om mallar 
förekommer ofta i bildskapandet samt mallarnas funktion, dess syfte och om det fanns någon 
forskning kring detta. Hur påverkar mallar, schabloner och målarblad barnens utveckling i 
bildskapande? Vi anser att det är av stor vikt att lyfta fram denna undersökning för att 
bildskapandet har betydelse för barnets fortsatta utveckling. Det är väsentligt att de som 
arbetar med barn och har barn kan ta del av denna studie av barnens utveckling i ritandet. Vi 
vuxna bör beakta barnens användande av mallar för att inte hämma deras utveckling i att rita. 
 
Vi har studerat litteratur såsom läroplaner, historiken kring bildskapande, vad forskare säger 
om mallar, schabloner och målarblad och barns utveckling i bildskapande. Forskare är mycket 
negativa till mallar/schabloner/målarblad för att det hämmar barnens ritutveckling. Vi har 
även undersökt vad pedagogen bör tänka på när det gäller bildskapande och till sist lärarnas 
arbete med bildskapande. Det är viktigt att pedagogen har kunskap i att lära barnen tekniker i 
att rita utan att vara utbildad bildlärare och hur det kan göras med enkla medel. Som metod 
har vi valt att observera genom filmning när förskollärare har bildskapande verksamhet 
tillsammans med barnen samt intervjuat förskollärare. Utifrån syftet och frågeställningarna 
har vi kommit fram till i studien att förskollärarnas uppfattningar kring bildskapande är lite 
olika. Mallar, schabloner och målarblad förekommer ofta och syftet med mallar är att barnen 
får träna klipptekniken. Mallar, schabloner och målarblad ska inte användas i tidiga åldrar för 
barnen måste lära sig att först och främst rita på egen hand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  enkla ritscheman, förskollärare, handlande och engagemang, hämmande, 

 kreativitet, metoder, rita, tidigare åldrar, barnens utveckling.  
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Inledning 
 
Barnen hade varit på cirkus och skulle utifrån det rita något från cirkusen som de kom ihåg. 
Det som barnen mindes var kamelerna och det blev bildskapandets tema. Barnen satt runt 
bordet och var och en hade ett ritpapper samt färgpennor framför sig. Några av barnen började 
genast rita en kamel, medan några av barnen sa; ”jag kan inte rita en kamel!” Förskolläraren 
tog fram en bok om djur, där barnen fick se hur en kamel såg ut samt visade med enkla former 
på tavlan hur de kunde rita en kamel. De försökte rita, men gav upp efter stund och barnen 
gick själva och hämtade schabloner i hårdplast, där det fanns en kamel att rita efter.  
 
Denna händelse är inte alls ovanlig, utan förekommer ofta då barnen ska rita på egen hand. 
Det är relevant att vuxna måste diskutera och reflektera med barnen samt att de får se och 
känna olika former av figurer för att våga skapa självständigt. Vi vill belysa att detta är ett 
aktuellt ämne för alla som arbetar med bildskapande. Bildskapande är, enligt oss, en tolkning 
av det vi ser i vår omvärld och som vi sedan kan uttrycka genom olika former, material och 
tekniker. För att undervisa i bild förväntas det att pedagogen har kunskaper om hur barn 
utvecklas genom bildskapande. Det är viktigt för barnen på grund av att det tillgodoser olika 
uttrycksformer och för att barnen ska kunna vidareutveckla kunskaperna inom ämnet. Barnen 
måste få en varierad undervisning så att de vågar vara annorlunda i sitt uttryckssätt när de 
skapar och för att de ska blir mer trygga i sitt skapande när de konstruerar på egen hand. 
Bildskapandet är även viktigt för att barnen läser av bilder, vad som händer och sker samt att 
de tränar på finmotoriken, vilket har betydelse för den kommande läs- och skrivinlärningen. 
 
Vi har valt att undersöka mallar och schabloner i bildskapandet. Vi har sett under vår 
lärarutbildning att barn har svårt att rita på egen hand. Vårt intresse för mallar, schabloner 
och målarbildernas förekomst utvecklades när vi gick kursen ”Bild, drama, musik och rörelse 
i tematisk produktion” under vårterminen 2008. Om mallar/schabloner förekommer i 
bildskapandet, kan de tillgodose olika uttrycksformer samt uttryckssätt? Kan mallar göra 
nytta hos barn som är osäkra och säger att de inte kan rita? Vi vill med denna studie förmedla 
vad pedagogen samt andra vuxna måste tänka på när barn ska rita självständigt. 
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Syfte  
Bildskapande är ett stort ämne som kan tolkas på olika vis och vi har därför medvetet 
förenklat vår studie för att det inte ska bli för stort genom att begränsa ämnets undersökning. 
Enligt oss är bildskapande som vi beskrivit tidigare, en tolkning av det vi ser i vår omgivning 
och som vi sedan kan uttrycka genom olika former, material och tekniker. Vi vill undersöka 
om mallar/schabloner/målarblad förekommer under bildskapandet i en förskola och 
förskoleklass. Undersökningen går även ut på att granska om mallar ska användas eller inte. 
Det är även av intresse att studera vad forskare anser om mallar/schabloner/målarblad samt 
vad det innebär för barnens självständiga ritutveckling.  
 

Frågeställningar 
a) Vad är förskollärarnas uppfattningar kring bildskapande?  
 
b) Hur ofta förekommer mallar/schabloner under bildskapandet? 
 
c) I vilket sammanhang används mallar/schabloner? 
 
d) Ska mallar, schabloner och målarblad användas eller inte? 
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Bildskapande i en förskola och förskoleklass: Mallar eller 
inte mallar – det är frågan… 
I de kommande avsnitten har vi undersökt läroplaner samt tidigare forskning genom att 
studera litteratur angående historiken kring bildskapande, mallar, schabloner och 
målarböcker, barns kreativa bildskapande. Vi har även studerat resonemanget om vilken 
betydelse detta har för barnens utveckling samt hur grundläggande lärarnas arbete med 
bildskapande är. Vi följer även upp med pedagogens roll samt vilka arbetssätt andra 
pedagoger arbetar med.  
 

Läroplaner 
 

  I läroplanen för förskolan i Lpfö 98 står följande: 
 

   FÖRSKOLANS VÄRDEGRUND OCH UPPDRAG 
 

• I lekens och det lustfyllda lärandets olika former 
                             stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 

               tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den 
               skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta 
               upplevelser, känslor och erfarenheter. 

 
• Barnen skall få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen 

              aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. 
 

• Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom 
              bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av 
              tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att 
              främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma,  

konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och 
informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som 
i tillämpning (Läroplan för förskolan Lpfö 98 sid. 6, 7 texten i Lpfö 98         
är baserad på SKOLFS 1998:16. Ändring införd t.o.m. SKOLFS 2006:22). 

 
Mål 

       Förskolan skall sträva efter att varje barn 
 

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla 
               upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer 
               som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, 

 
• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera 

                             med hjälp av olika material och tekniker (Läroplan för förskolan Lpfö 98   
       sid. 9 texten i Lpfö 98 är baserad på SKOLFS 1998:16. Ändring införd   
       t.o.m. SKOLFS 2006:22). 
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Under förskolans uppdrag kan man läsa följande i läroplanen: 
 
Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig 
själva som lärande och skapande individer. De skall få hjälp att känna tilltro 
till sin egen förmåga att tänka själva, att handla, röra sig och att lära sig, dvs. 
bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, 
praktiska, sinnliga och estetiska (Läroplan för förskolan Lpfö 98 sid.6 texten i 
Lpfö 98 är baserad på SKOLFS 1998:16. Ändring införd t.o.m. SKOLFS 
2006:22). 
 

I Lpo 94 står följande: 
 

                  Skolans uppdrag 
Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. 
I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 
estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor skall 
uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall 
få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. 
Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara 
inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång 
omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper 
och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall 
tillägna sig (Läroplan för förskoleklass Lpo 94 sid. 6-7 är baserad på SKOLFS 
1994:1. Ändring införd t.o.m. SKOLFS 2006:23). 
 

Under läroplanens Lpf 94 riktlinjer står följande: 
               
                  Läraren skall  

• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika 
uttrycksmedel (Läroplan för förskoleklass Lpo 94 sid. 12 är 
baserad på SKOLFS  1994:1. Ändring införd t.o.m. SKOLFS 
2006:23). 

 
Vår upplevelse är att bildskapande är grundläggande för lärande och utveckling i den 
fortsatta skolgången. Läroplanen betonar att barnens utveckling av uttrycksförmågor är 
betydande för fortsatt lärande genom eget skapande. Som pedagog bör man ge barnen 
vägledning samt utrymme för att de ska få en möjlighet att skapa efter egen förmåga.   
Finmotoriken hos de yngre barnen har stor betydelse för barnens vidareutveckling vid läs- 
och skrivinlärning och är då av stor vikt att barnen får utvecklas med olika tekniker och 
verktyg inom bildskapandet. Abildtrup Johansen, Rathe och Rathe (1997) menar att om barn 
ska kunna hantera vardagens krav på ett sätt som är genomtänkt, effektivt, uppfinningsrikt 
och nyskapande och så vidare, måste de vilja det. De måste lära sig att vara öppna, modiga 
och kunskapsrika och våga göra något annorlunda. Skolans uppgift är att barnen blir 
medvetna om vad de vill, kan och hur de vill göra det. Kan de detta är de mogna att kunna 
hantera världens samt vardagens krav på ett nytt sätt (a.a.). 
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Tidigare forskning 
För att få en tydlig bild av tidigare forskning om bildskapande har vi försökt att få med de 
viktiga delarna som en grund för den undersökning vi gjort när det gäller 
mallar/schabloner/målarblads vara eller inte vara. Eftersom bildskapande är ett stort ämne har 
vi valt att dela upp studien i olika avsnitt när det gäller tidigare forskning. Under kommande 
avsnitt har vi undersökt historiken samt betydelsen för bildundervisningen i Sverige. 
 

Bildskapandets betydelse förr… 
Under slutet av 1800-talet existerade inte tillgången av illustrationer, serietidningar med mera, 
säger Löfstedt (2004). Vuxna uppmärksammade inte barnteckningar på samma sätt som idag. 
Tillgången till material var mycket sparsam och därför tecknade barnen bland annat på 
väggar, plank och andra tillgängliga ytor. Barnen imiterade varandra när det gällde att teckna. 
Det som kom att uttrycka en människogestalt var den tvåögda profilen vilket var en enkel 
modell (se bilaga 1). Denna profil förekom mycket i de europeiska och amerikanska studierna 
av barnteckningssamlingar i slutet av 1800-talet. Detta ändrades senare när tidskrifter, serier 
och digitala förmedlade bilder kom under 1900-talet och den tvåögda profilen försvann i 
barnens framställning av människan (a.a.).  

Sir Herbert Reads betydelse för bildundervisningen i Sverige 
Löfstedt (2004) anser att den som har haft stor betydelse för svensk bildundervisning är 
filosofen Sir Herbert Read. Hans genombrott, bland annat från hans bok Uppdrag genom 

konsten fick stor påverkan i teckningspedagogiken i Sverige. Den gavs ut i Sverige 1956, då 
med svensk översättning och fick stor genomslagskraft under 1960- och 70-talen i svensk 
teckningspedagogik. Reads syn på konsten har som utgångspunkt i spontana uttryck genom 
barnens personligheter. Löfstedt menar att han inte drar någon tydlig gräns mellan konst och 
barns bildskapande. Barnen ska ges frihet att uttrycka sig på ett tillvägagångssätt som 
överensstämmer med deras unika personlighet, anser Read och att estetisk skolning är 
grundläggande för all uppfostran. Syftet är att han först och främst vill utveckla det 
individuella hos varje person, den karakteristiska personligheten. Denna teoretiska 
uppfattning kring barnens bildskapande med personliga uttryck grundar sig på den 
psykoanalytiska teoribildningen. Det som Read vill belysa är de personliga dragen hos 
barnens bildskapande, att barnen har olikheter i att uttrycka sig när det gäller bild. Löfstedt 
menar att Read är även kritisk till synen på barnens bildutveckling där bland annat föräldrar 
och lärares smak för naturalistisk avbildning då barnen tecknar/ritar för att tillfredställa andras 
behov, inte sina egna. Reads slutsats för detta är ”… när barnet tecknar åt en annan person 
anlägger det för detta tillfälle denna persons stil istället för sin egen” (Löfstedt 2004 s 17). 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att det var begränsad tillgång till material under slutet av 
1800-talet för att kunna teckna. Barnen fann egna lösningar för att teckna då det inte fanns 
tillgång till papper genom att teckna på plank och väggar istället. Barnen härmade varandra 
när de tecknade. Den tvåögda profilen kom att bli en enkel modell av människan som 
användes av barnen för att gestalta en person. Reads betydelse för bildundervisningen har 
varit viktig för Sverige. Hans teckningspedagogik var att barnen skulle ges frihet och kunna 
uttrycka sig personligt. Read hade även starka åsikter när barn skapar för att tillgodose 
föräldrar och lärare. Han menar att barn inte bör skapa för någon annan än sig själv. 
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Mallar, schabloner och målarblad 

Detta avsnitt behandlar pedagogens inställning till bildskapande, olika bildkulturer, material 
samt hur pedagogen stöttar barnets skapande med hjälp av enkla ritscheman. 
Mallar/schabloner är modeller, mönster som kan vara förritade eller utstansade mönster i 
mjukplast/overheadplast eller hårdare plast, enligt vår tolkning (se bilaga 2), och målarblad är 
en bild som är förritad och som barnen får färglägga (se bilaga 3). 

Pedagogens förhållningssätt 
När det gäller konstnärlig begåvning beror det inte på att någon använt sig av mallar eller låtit 
någon annan ritat konturerna, utan genom att själv teckna. Barnes (2006) menar att lärare som 
använder sig av mallar är kanske inte intresserade av bild och engagerar sig därför inte. Om 
man använder mallar är det ett sätt att underhålla barnen utan att behöva tampas med 
uppgiften att lära dem kreativt skapande. Lärare som inte anser sig duktiga saknar 
självförtroende och känner oro när det gäller kreativa aktiviteter och det kan bli 
bekymmersamt när det gäller yngre barn, anser Barnes. Om man påtvingar barnet en vuxen 
persons tolkning om en bild hämmar det barnets utveckling (a.a.). Änggård (2006) stödjer sig 
på tidigare forskning, genomförd av Read, att vuxnas allt för ledande undervisning samt dessa 
hjälpmedel mallar, målarblad hindrar barn från att låta sina personliga känslor komma till 
uttryck och de kan bli hämmade. Samtidigt visar Änggårds observationer att barnen flitigt 
använder sig av mallar och på ett driftigt sätt. Hon anser att om det nu finns mallar 
tillgängligt, varför ska barnen då inte få använda dem för att kunna underlätta bildskapandet? 
Vidare säger Granberg (2001) att mallar och schabloner kan vara förödande för barnens 
kreativa skaparkraft genom att de hindrar viljan att uttrycka utan dem. Hon klarlägger att 
mallar, schabloner och halvfabrikat förhindrar barnen från att använda sin fantasi och bidrar 
till att underskatta betydelsen av sitt eget skapande. Följden kan bli att de ”fastnar” i 
användandet av mallar och helt avstår från eget bild- och formskapande. Granberg säger även 
att det är fel om man som vuxen går in och ”hjälper”, rättar till eller förtydligar barnens verk. 
De färdiga alstren förstås då av vuxna, men är absolut inte vad barnen skulle ha ritat om de 
fått skapat själva. Granberg menar att det som barnen skapar på egen hand kan vuxna inte 
alltid tolka. Vuxna ska inte rätta till eller förtydliga det barnen skapat för att vuxna ska förstå 
vad de gjort. Barnen skapar inte för de vuxna utan för sin egen skull. Granberg anser att i 
bildspråkets värld finns inga rätt eller fel. 

Olika bildkulturer 
Änggård (2006) beskriver att barn har med sig olika etniska ursprung i ritandet och det kan 
skilja sig åt i olika kulturer. Det kan finnas äldre syskon som har visat hur de kan rita olika 
slags bilder, inom förskolan kan det också gå en bildkultur i arv mellan olika generationer 
som har en påverkan när barn har bildskapande som gör att vissa barn är duktiga på att rita, på 
grund av att mallar/schabloner inte funnits tillgängliga. Barnen har alltså på egen hand klarat 
av att rita egna alster utan mallar. I Änggårds undersökning i en förskola nyttjar barnen mallar 
av olika slag för att det ger möjlighet att rita motiv som barnen ännu inte klarar att rita på fri 
hand. Mouritsen säger, enligt Änggård, att om barn ska kunna överföra ritkulturer mellan sig 
ska det finnas enkla schabloner och en formfasthet i dem, det får inte vara för mycket mallar 
att barnen inte själva lär sig rita. I de pedagogiska idealen är dessa metoder, mallar och 
schabloner, inte acceptabla och det går emot den traditionella synen inom konstvetenskap som 
går ut på att originalitet och dess egenart värderas högt. 
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Pedagogens tillhandahållande av material 
Fortsättningsvis diskuterar Änggård (2006) att i hennes undersökning var förskollärarna 
osäkra på användningen av mallar, målarböcker och de menade att det inte var personalens 
idéer. De används alltid av barnen på deras egna initiativ, men Änggård skriver att det är 
personalen som tillhandahåller dem. Personalen på ena förskolan köper in mallar och 
personalen på den andra förskolan kopierar blad ur målarböckerna. Personalen ursäktar sig för 
Änggård och medger att det inte är pedagogiskt rätt, men barnen gillar och blir glada av att 
använda mallarna och målarbladen och personalen vill göra barnen tillfredsställda. Änggård 
hänvisar till Eckert som uttrycker att vi vuxna, som är nära våra barn, vet vad barnen tycker 
om och ser genom fingrarna, såsom föräldrar som handlar leksaker som inte betraktas vara 
bra. 

Att möta barnen på rätt nivå med enkla scheman  
Vidare fortsätter Änggård (2006) att om förskollärarna skulle måla förebilder är det viktigt att 
möta barnen på rätt nivå i deras utveckling. Det är inte tanken att förskollärarna ska gå 
tillbaka till en gammalmodig undervisning genom att rita på tavlan hur barnen ska göra. Hon 
menar att det kan göras enkla scheman för hur barn kan rita olika motiv. Barnen får då ett 
redskap som de kan utveckla på egen hand successivt, där till exempel förskollärarna kan visa 
barnen hur de kan skapa lerfigurer eller tillverka en enkel docka (a.a.). 
 
Sammanfattningsvis är Barnes (2006), Änggård (2006) och Granberg (2001) negativa till 
användning av mallar/schabloner/målarblad (se bilaga 2 och 3). De menar att barnen blir 
hämmade i utvecklingen samt i viljan att uttrycka sig i bild. Barnen får ingen möjlighet att 
använda fantasin samt sin vilja att uttrycka sig med eget skapande. Enligt vår tolkning är eget 
skapande när barnet arbetar med egna uttryck och material. Barnen har med sig olika 
erfarenheter när det gäller att rita och vissa barn är skickligare än andra, på grund av att det 
finns olika bildkulturer som gått i arv från olika generationer. Barnen har blivit skickligare på 
att rita när de inte har haft tillgång till mallar/schabloner. Att ofta tillämpa mallar kan göra att 
barnen inte vill använda sig av något annat och avstår då helt från eget skapande. Änggård är 
motsägelsefull kring mallar när hon först säger att mallar är hämmande och senare säger att 
om det finns mallar bör de användas för att underlätta barnens bildskapande. Änggård anser 
att barnen bör få använda sig av enkla scheman för att kunna teckna enkla motiv. Personalen 
vet att det är inte är korrekt metodiskt att använda mallar, men säger att det är barnen som vill 
ha mallar. Änggård understryker att det är personalen som köper in mallar, schabloner och 
målarböcker.  

Barnens utveckling i kreativt bildskapande 

I kommande avsnitt undersöker vi hur pedagogen kan vara ett stöd och vilken betydelse 
bildskapandet har för barnets sociala interaktion. Vi beskriver även hur bildskapandets 
kreativitet kan lösa problem samt att bildskapandet är en motsvarighet till läs- och 
skrivkunnighet. Kreativt bildskapande är förmågan att lösa problem med nya metoder, skapa 
nya alster, nyskapande, att kombinera föremål på ett nytt eller oväntat sätt, enligt vår tolkning. 
 

Pedagogen som stöd  
I Frisch Scotts (2006) undersökning hänvisar hon till Vygotsky som säger att ritandet är en 
del av barnens lekaktiviteter. De allra första teckningarna är först streck här och där samt 
runda cirklar. Enligt Vygotskys forskning betyder detta ingenting för barnen när det ritar, men 
dessa tecken kommer att bli en symbolisk innebörd för barnen. Frisch Scott skriver att enligt 
Wilson och Wilson kallas detta för en konfigurerad gestaltande symbol. Det menas att när 
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barnen ritar en boll är det en gestalt för en boll, hur den än ser ut. Det är viktigt som pedagog 
att försöka vara ett stöd i bildskapandet och tala med barnen om vad de gör, ställa utmanande 
frågor, besvara barnens funderingar, ta hjälp av böcker eller annan teknisk support. Det gör att 
barnen får stöd i den proximala utvecklingszonen. Vygotsky förklarar proximala 
utvecklingszonen som området mellan nuvarande utveckling och området för potentiell 
utveckling. Det gäller att få barnen alltid komma ett steg högre i sin kunskap. Läroprocessen 
börjar enligt Vygotsky i området mellan nuvarande utveckling, där barn fungerar utan 
stöttning. Lärandet sker i zonen emellan nuvarande utveckling och zonen för potentiell 
utveckling. Zonen för potentiell utveckling är den längsta potentiella barnet kan komma fram 
till med stöd (a.a.). Vår förklaring är att den proximala utvecklingszonen (proximal = 
närmsta) är när ett barn med hjälp av en vuxen eller ett mer rutinerat barn kan genomföra 
saker tillsammans med barnet som hon/han inte annars klarar av. När barnet senare genomför 
samma sak kan hon/han göra detta själv men ändå kanske inte fullt ut, men bättre än tidigare. 
Barnet lär genom samspel, menar Vygotsky som kom att beskriva den proximala 
utvecklingszonen redan på 1920-talet. 

Bildskapande – ett socialt samspel, problemlösare och en parallell till läs– och 
skrivkunnighet  
Vidare resonerar Frisch Scott (2006) kring Vygotskys undersökning om att barn i 
förskoleåldern använder egocentriskt tal i ritningsprocessen. Barnen skildrar vad de ritar och 
det ger en slags vägledning och de använder språket som ett redskap i denna 
självundervisning. Barnet kan då styra sitt eget sätt att rita och Vygotsky kallar detta för 
självreglering. Han tar även upp att lärandet sker i ett socialt sammanhang där dialog och 
språk är viktigt i läroprocessen även i bildskapandet. Även Cox (2005) anser att ritande 
aktiviteter av olika slag är en gemensam meningsfull aktivitet. Att rita är ett kommunikativt 
samspel där barnens tänkande utvecklas, anser hon. Hennes observationer visade att många av 
barnen tänker högt och talar med sig själv när de sitter och ritar, samt att det verbala samtalet 
ledsagar barnet i ritandet. Detta kan även användas av pedagogen som ledtrådar till 
teckningens betydelse och syfte, menar hon. Genom att observera barn när de ritar kan vi få 
en annorlunda syn på barnets ritkonst, säger Cox. 
 
Fortsättningsvis säger Lööf (1998) att de bilder, figurer och annat som barnen skapar är 
viktiga dokument. Det är något som barn berättar, vill kommunicera med och är en kanal som 
gör det möjligt för barnen att berätta om sig själva eller en speciell händelse. Vissa saker kan 
ibland vara svåra att berätta och gör det då lättare om barnen får använda andra medel än 
språket, menar Lööf. Även Barnes (2006) anser att bildskapande kan vara ett sätt för barnen 
att ge uttryck för vad de uppfattat genom någon händelse som de varit med om. För oss vuxna 
kan dessa figurer vara enkla och ofullständiga, men är unika för de barn som ritat dem. Barn 
som inte kan läsa och skriva kan uttrycka sig genom att skapa ett ”eget språk” via symboler 
och former. Detta är avgörande för deras utveckling, menar Barnes. Ett grundläggande skäl 
till att barn bör få arbeta med bildskapande är att de får en visuell känslighet, så kallad ”läs- 
och skrivkunnighet”. Visuell känslighet är förmågan att kunna se detaljer. Att kunna se och 
teckna är parallellen till läs- och skrivkunnighet inom konstens område. Vidare fortsätter 
Barnes, om barnen tillåts använda färger, arbeta med lera, hitta på, fantisera och så vidare 
utvecklas barnen kreativt, de blir visuellt bildade. 
 
 
 
 



9 
 

Vidare fortsätter Bohm och Thorell (1989) att när barn skapar bilder tillfredställer det många 
behov och det utvecklar även deras individualiteter. När barn skapar, till exempel ritar, målar 
och arbetar med olika material, är det en bra träning för deras motorik, koordinationen mellan 
öga, hjärna och hand samt perceptionen. Det breddar deras inre och stärker självförtroendet 
och självtilliten. Vi ska ta barnens bildskapande på allvar och låta det och andra produktiva 
aktiviteter bli ett självklart inslag i verksamheten på förskolan. Att arbeta med skapande 
stärker barnets identitet och han/hon blir beredd på att möta omvärlden, menar Bohm och 
Thorell.  Medan Feldhusen (2002) anser att om vi får använda vår kreativitet kan vi lösa 
problem, skapa konstverk, bli uppfinningsrika, prestera och förbättra livet. Kreativitet är en 
process som man i första hand får lära sig i barndomen. Den processen når inte kanske ända 
fram till oss alla, säger Feldhusen. Vi vet sedan tidigare ganska mycket om förutsättningarna 
och de psykologiska processerna hos vuxna, men väldigt lite om de grundläggande 
egenskaperna hos barnen, fortsätter han. 
 
Sammanfattningsvis är det viktigt att pedagogen är ett stöd och diskuterar med barnen om vad 
de arbetar med samt att barnen får utmaningar i bildskapandet. Det är ett stöd för den 
proximala utvecklingszonen, vilket är en hjälp barnet får av till exempel en vuxen, där man 
genomför saker tillsammans som barnet inte annars klarar av. Det är av betydelse för barnen 
att få sitta tillsammans och skapa för det är ett socialt samspel där barnens tankeförmåga 
utvecklas. Barnets kommunikativa samtal leder henne/honom i ritandet, men även pedagogen 
kan få information om vad barnet ritar. Barnets bildskapande är även en övning för bland 
annat för motoriken, samverkan mellan hjärna, öga och hand samt uppfattningsförmågan. 
Detta gör att barnet blir trygg i sig själv. Kreativiteten leder bland annat till att du kan lösa 
problem, påhittig, skapa konstverk och så vidare. Ett barn som inte kan eller vill uttrycka det i 
ord kan istället beskriva händelserna genom bild, därför är det viktigt med bildskapande. 
Bildskapandet är även en början till läs- och skriverövrandet. 
 

Att tänka på som pedagog 

I följande avsnitt studerar vi pedagogens handlande och engagemang, bildskapandets 
uppdelning i fint och fult samt användandet av material.  
 

Pedagogens handlande och engagemang 
Det är ingen idag som reagerar om en vuxen person säger; ”Jag kan inte rita ett streck.” Men 
om samma person skulle säga; ”Jag kan inte alfabetet” eller ”Jag kan inte räkna” då reagerar 
omgivningen starkt, menar Lööf Eriksson (1987), för det anses vara fullt naturligt, i vår 
kultur, att vara bildanalfabet. Lärare som inte tycker att det konstnärliga uttrycksformerna 
ska få ta för stor plats i skolarbetet låter kanske barnen att rita vad de vill, om schemat 
tillåter. Läraren arbetar då inte aktivt med att utveckla bildspråket hos barnen, som de 
faktiskt gör med exempelvis matematik eller svenska.  Om barnen får rita utan vägledning 
tills de kommer upp i högstadiet och får en bildlärare, kan det nästan vara för sent, anser 
Lööf Eriksson. Thomeus, som Lööf Eriksson refererar till, frågar sig varför barnens bilder 
blir stela och enformiga, opersonliga och slappa så fort de börjar skolan. Lööf Eriksson själv 
tror att det beror på hur barnens bilder tas emot, värdesätts och bedöms av oss vuxna. Barnen 
drabbas av att den vuxne bedömer teckningen omotiverat eller på måfå för att den vuxnes 
egna erfarenheter kanske inte är så bra. Lööf Eriksson undrar då; ”Blir man bedömd eller 
bemött?” Alla som arbetar med barn borde lära och vara insatta i att bildspråkets 
karaktäristiska egenskaper är av stor betydelse samt att det utvecklas som alla andra språk. 
Den långa processen är viktig och inte bara det färdiga resultatet. Det ska vara som en 
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upptäcktsresa i minnet, fantasin och över papperet, menar Lööf Eriksson. Vidare fortsätter 
Bendroth Karlsson (2002) att barnens kreativa samspel fungerar som bäst om läraren 
vägleder barnen utan att göra dem beroende av initiativ från läraren. I förskolan förekommer 
det ofta att papper och kritor/pennor är tillgängliga för att barnen ska kunna använda dem när 
de vill och bildskapandet sker ofta helt fritt, det vill säga utan någon styrning eller 
vägledning, enligt Bendroth Karlsson. De bilder som barnen gör kommenteras sällan och 
hängs sällan upp på väggen, och hon undrar, varför det förhåller sig så. Hon menar att om 
barnen själva får ansvara för bildverksamheten kan det medföra att för en del barn blir det 
mycket lite bildverksamhet. Bohm och Thorell (1989) anser att barn i dag omges av bilder 
som vimlar förbi dem i vardagen. Det gör att barn kan få det svårt att godta deras egna 
”ofullkomliga” bilder. Barnen blir inte nöjda med sina ritade alster för att de vill att deras 
teckningar ska se ut som bilderna de ser i omgivningen. De anser att vi vuxna måste hindra 
dessa benägenheter hos barnen. När vi arbetar med bildskapande med barn ska det inte vara 
för sällan mellan arbetstillfällena det är risk att barnen glömmer bort vad de arbetat med och 
vad anledningen var. Bohm och Thorell tar upp ett exempel att vi vuxna lätt går händelserna i 
förväg och berövar barnens upptäckter, det som är själva målet för barnen i arbetet. Om 
barnen ska arbeta med att de ska upptäcka färgen grönt, kan vi vuxna ställa fram gul och blå 
färg och låta barnen upptäcka att när dessa färger blandas blir det grönt. När de har upptäckt 
det, då kan vi tala med barnen om detta. När barnen arbetar med skapande är det förloppet 
som är viktigaste, resultatet ska komma i andra hand. Har barnen lärt sig en ny teknik eller en 
färg vill de naturligtvis fortsätta och göra en ny bild. De använder då nyförvärvade 
kunskaper, men använder dem på sitt sätt. Den fortsatta processen är viktig för barnen för att 
få fortsätta undersöka vad de har lärt sig. Att försöka förena den nya lärdomen i barnets 
bildskapande genom att skifta och kombinera olika saker är det som gör att deras eget 
bildarbete går framåt, säger Bohm och Thorell. 
 
Vidare uttrycker Bohm och Thorell (1989) att en pedagogs roll i bildskapandet är att planera, 
förbereda och inspirera barnen att komma igång med sitt bildskapande och framförallt komma 
vidare och göra klart arbetet. Har pedagogen förberett att det finns papper penslar och färg är 
det lättare för barnen att komma igång, än att de ska invänta på att papper, penslar m.m. ska 
delas ut. Vilken inspiration är det som pedagogen ska framkalla hos barnen? Jo, det är deras 
nyfikenhet och deras fantasi vi måste komma åt, menar Bohm och Thorell. Är pedagogen 
själv intresserad och nyfiken och gillar det hon/han gör, blir det naturligtvis mer spännande 
och roligare. Bohm och Thorell anser att pedagogen inte behöver vara särskild bra på att göra 
bilder själv, för att kunna stödja barnen i deras skapande. Det gäller att komma med idéer eller 
lösningar som kan hjälpa barnet vidare, men kom ihåg att barnets illustration är deras egna 
och vi måste respektera det. Fortsättningsvis säger författarna att vi har nog egna erfarenheter, 
som till exempel att vi har sett barn som har gett upp eller slängt sina bilder för att de tyckte 
den inte var ”bra” nog. Där måste vi vuxna ingripa och ge särskilt stöd och uppmuntran. Samt 
vara lyhörd för signaler som barnet sänder ut, visa att deras arbete är betydelsefullt och ta 
deras bilder på allvar och på ett positivt sätt. Bohm och Thorell anser att det är viktigt att 
barnens teckningar sätts upp på väggarna för att de ska känna att bilderna är betydelsefulla. 
 
Hansson (1994) har undersökt om man ska jämföra och analysera. Om vi ska jämföra bilder 
som barnen har gjort handlar det inte om de är bra eller dåliga, utan det handlar om att förstå 
deras bildspråk för att kunna stimulera deras utveckling. Om man ser att barnen styrs av olika 
sätt att skapa och tänka kan man lättare möta, stötta och stimulera dem. Pedagogen bör kunna 
stödja och uppmuntra barnens teoretiska och associativa tänkande i deras bildskapande (a.a.). 
Associativt tänkande är när vi snabbt kan gå från en sak till en annan i tanken, till exempel när 
vissa saker påminner oss om tidigare erfarenheter, vi associerar till något. 
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Om barn får utveckla sin kreativitet underlättar det alla sorters skapande och sociala 
förmågor, anser Bostelmann och Mattschull (2006). Känslan och uppfattningen förenas med 
insikten och motoriken genom den gestaltande skapande verksamheten. Pedagogen ska 
underlätta samarbetet mellan barnen och verksamheten genom att ingripa endast om något av 
barnen kört fast. Om barnen får gott om utrymme och om de får använda sin fantasi fritt kan 
de skapa de mest fantastiska berättelser och finner även ovanliga problemlösningar. Det 
viktiga är inte att utmärka sig genom perfektion i bildskapandet utan i att finna nya lösningar 
och originella idéer (a.a.). 

Fint och fult kan bli hämmande 
Änggård (2006) anser att användandet av mallar bland barnen är till för att det ska bli perfekt 
ritade former på figuren och för att det ska bli fint. I hennes studie använde barnen målarblad 
som personalen kopierade ur målarböcker och när barnen fyllde i målarbladen med färg, var 
det av samma anledning som med mallarna att barnen ville rita något fint. När barnen ritar 
efter mallar och målarblad för att rita fint och när målarbladen blir likadana gång på gång, gör 
det att avbildningarna blir mindre värda i många vuxnas ögon, menar Änggård. Enligt 
Skoglund (1990) kan pedagoger känna sig hämmade i bildskapandet beroende på egna 
erfarenheter av skapande, som de haft i livet. Ska pedagogen arbeta med barnens hämningar i 
bildskapandet gäller det också att arbeta med sitt eget, menar hon. Barn är inte hämmade från 
början utan det kommer från rädslan att misslyckas som barnet har inför att göra något utifrån 
egna fantasin. Barnen är rädda för att inte bli godkända, inte vara som andra samt att inte bli 
omtyckta för vad de gör och det är något som vuxna en gång har startat, anser Skoglund. Att 
dela upp något i fint och fult är hämmande och det kommer från oss vuxna som har lärt 
barnen det. Annars delar inte barnen in tillvaron i fina och fula saker. Visst ska vi säga till 
barnen att de gör fina saker. Men använder vi oss för mycket av att allt barnen gör är fint, 
slutar barnen tro på vad vi säger, menar hon. Samtidigt talar vi även om för dem att det är 
resultatet som är viktigast. Inriktningen ska vara att barnet är uppfyllt av verket och stolt över 
arbetet även om arbetet är osynligt. Om vuxna ritar tillsamman med barnen blir de inte 
hämmade, som en del tror att barnen blir om vuxna sitter med och ritar. Istället stimulerar det 
barnen och det skapar en lust att rita. Hämmande kan det vara om vuxna står och stirrar när 
barnen arbetar, anser Skoglund. Vidare fortsätter Lööf (1998) att det som barn skapar är inte 
bara till för att vara vackert. Honig (2000) i sin tur säger att ibland behöver en lärare tänka på 
hur en teckning uppfattas för ett barn likväl som den ser ut. Författaren berättar att ett 
förskolebarn hade ritat en bil på en väg som han sedan smetade ut brun färg över hela 
teckningen han ritat. När Honig frågade pojken om detta tittade han på teckningen och sade 
att det var ambulansen som kom och körde pappan till sjukhuset. Det var pojkens kreativa 
reaktion att förklara sina känslor genom att klottra ned teckningen med den bruna färgen för 
att uttrycka sin sorgsenhet istället för att rita ner en ambulans. Honig menar att en 
förskollärare inte bör uttrycka sig; ”men titta, nu har du förstört din fina teckning!” (egen 
översättning) 

Material 
Det måste finnas gott om material och verktyg för barnen att använda samt att de yngre 
barnen måste få möjligheten att få stöd av erfarna, engagerade och inspirerade pedagoger, 
anser Granberg (2001). Hon menar att om en pedagog är alltför okunnig kan det leda till att 
barnets entusiasm och experimentlusta blir hämmad. Pedagoger bör vidga sin förmåga och sin 
kunskap att hantera material och verktyg för att arbetet ska bli roligare. Det som vuxna tycker 
är roligt lockas barn av och blir då också inspirerade. Granberg diskuterar även om pedagoger 
som deltagare i bildskapandet, barnen kan då identifiera sig med pedagogen, som kan tala om 
för barnen att hantering av material är både tillåtet och roligt. Pedagogen har möjlighet att 
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som deltagare att bekräfta barnen samt att ge dem det stöd de behöver och att hon/han måste 
då vara med hela tiden och inte springa iväg för att svara i telefonen, byta blöjor och så 
vidare. Att arbeta i bakgrunden är lika betydelsefullt, anser Granberg (2001). Det är av stor 
vikt att respektera småbarnens integritet lika mycket som deras individuella sätt att undersöka 
olika material. Som pedagog ska man iaktta, serva och uppmuntra. Granberg menar att 
småbarnens skapande verksamhet måste anpassas efter deras förutsättningar och att få pröva 
på olika material på deras egna individuella sätt. Pedagoger måste ta till vara på barnens 
skaparglädje och göra skapandet som en del av vardagen och uppmuntra, locka fram och 
stödja barnens lust och glädje. Pedagogen har som uppgift att ge barnen positiva upplevelser 
och minnen av sin medverkan i skapandet. För det är grunden till skapandet som ger dem 
förutsättningar för all estetisk verksamhet vidare i livet. Pedagoger bör veta vad barnen har 
för förutsättningar och vad som är lämpligt att lära ut när det gäller bildskapande. Vidare 
säger Colbert och Taunton (2001) att det även gäller att ha insikt i vad för material som 
erbjuds och vilket material vi väljer eftersom det påverkar lärandet.  
 
Sammanfattningsvis är lärare inte aktiva om de låter barnen rita vad de vill, barnen får då 
ingen vägledning och som senare kan påverka barnens bildskapande negativt. Bildskapandet 
utvecklas som alla andra språk om vi använder skapandet på rätt sätt. Som pedagog måste 
man finnas där och vägleda barnen. Det är den långa processen i bildskapandet som är viktig 
inte det färdiga resultatet, anser flera av författarna. Om barnen tillåts ha fritt bildskapande 
skapande ofta kan det leda till att en del barn får mycket lite bildverksamhet. Fritt 
bildskapande är ett ord som var och en kan tolka på olika sätt. För oss betyder det att barnen 
skapar fritt med egen fantasi och eget material utan vuxnas påverkan och anmärkningar. 
Det är av stor betydelse att barnen inte får skapa för sällan och att det går för lång tid mellan 
tillfällena. Risken är då att de glömmer bort vad de arbetat med och varför. Som pedagog 
behöver man inte vara duktig på att rita, för att kunna hjälpa barnen i deras skapande. Genom 
att vara lite fantasifull och finna lösningar hjälper pedagogen barnet ytterligare. Samtidigt 
säger Granberg (2001) att om en pedagog är oerfaren inom ämnet kan det leda till att barnet 
kan bli hämmat och omotiverat. Som pedagog måste man även vara lyhörd och vara ett stöd 
samt uppmuntra barnen när de känner sig osäkra. Många barn vill rita efter mallar/schabloner 
för att det ska bli ”fint” och detta kan bli hämmande. Det är ängslan från att misslyckas som 
gör att hon/han inte tror på sig själv och därför inte vill göra något eget och därför använder 
de mallar. Det är vuxna som har startat detta hos barnen och har lärt barnen att dela upp något 
i ”fint” och ”fult” som blir hämmande. Barn delar inte upp fint och fult som vuxna gör, utan 
det är något som har överförts till barnen. Pedagogen bör även utveckla sin kunskap kring 
material och verktyg.  
 

Lärarnas arbete med bildskapande 

I nedanstående avsnitt har vi undersökt pedagogens vägledning i bildskapandet, hur man kan 
stimulera och öva barnens seende och färdighetsträning. 

Olika vägledningar inom bildskapande 
Löfstedt (2001) säger i sin undersökning att det är många av lärarna som har dåliga 
erfarenheter av sitt bildskapande. En del av dem kände sig hämmade i sitt arbete med 
bildskapande att det ledde till att det blev svårt att arbeta tillsammans med barnen inom detta 
område. Resultaten visar, menar Löfstedt, att vissa barn inte får den hjälp de behöver för att 
våga prova och komma vidare i sitt skapande. Barnen är i behov av olika mycket vägledning 
eller olika sätt av vägledning för att kunna ta till sig det bildens olika uttryck, menar hon. I 
lärarnas uttalanden visade det sig att de uppskattade barnens fria bildskapande och tyckte det 
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var bra att fria aktiviteter inom bildskapande skedde mycket ofta. Löfstedt menar att fria 
aktiviteter/lek med fritt skapande är i förskolans historia sammankopplat med synen på 
barnet, att hon/han har naturliga förmågor som fritt ska få utvecklas i skapande verksamhet 
och lek för att inte bli hämmade av okunniga vuxna. Flera av lärarna menar att barnens 
bildutveckling är naturlig, en kognitiv process och att det ger uppfattningen om att 
utvecklingspsykologiska teorier om barnens bildutveckling ligger bakom och som har 
dominerat länge i barnens bildutveckling i förskolan (förskollärarutbildningen).  Hon anser 
att när vi förmedlar detta synsätt på barnens bildskapande, att barn har naturliga förmågor - 
kan ses som filosofin om det rika självständiga barnet i lärarnas bildpedagogiska sätt att 
tänka. I detta sammanhang, säger Löfstedt (2001), kommer försöken till ingripanden i 
barnens bildskapande bli stjälpande istället för hjälpande. Vidare har Skoog (1998) gjort en 
undersökning om hur förskollärare arbetar med bild. I undersökningen fann hon att de 
arbetade på tre olika sätt; 
 
 Stimulera barnens sinnen  
Det första sättet är att barnens sinnen stimuleras. Barnen får titta på bilder, de diskuterar 
färger, former och vad de liknar för något. De får träning i att använda material och tekniker i 
den bemärkelsen att de får använda materialet fritt. Instruktioner förekom i liten grad, istället 
pratade de om vad bilderna föreställde. Förskollärarna har i sina bildaktiviteter visat att det är 
processen som är viktigast inte att det behöver ”bli något”. Varken modeller eller imitation 
förekom. Syftet är att ha roligt och chansen att prova på olika material i produktionen. I 
arbetet är förskollärarnas roll lugnande, assisterande samt att de skapar relationer. Skoog 
(1998) refererar till Dahlberg, Pettersson och Åsén som säger att förskolans bildaktiviteter är 
att arbeta med tekniker och material utan samband till ett bildmässigt innehåll. Aktiviteternas 
syfte som förskollärarna nyttjar är att göra bildskapandet mindre prestationsladdat. 
Färdighetsträning och att ge barnen chansen att få arbeta med olika material och de effekter 
metoden ger, är ett annat syfte som de vill lära barnen, helst de barn som annars inte hemma 
håller på med bildaktiviteter. 
 
 Hur barnen blir medvetna om det visuella 
Det andra sättet är hur förskollärarna arbetade med att lära barnen iaktta genom 
instruktörsledda aktiviteter. I aktiviteterna får barnen lära sig använda material och teknik 
genom egen utforskning samt att läraren handleder berättar Skoog (1998). Handledningen går 
till att de använder muntliga instruktioner samt visar för barnen hur de ska gå till väga. 
Aktiviteter med ”stilleben” går till på det sättet att bildsamtal förs med barnen, där barnen får 
beskriva vad bilden föreställer. Förskollärarna säger att deras arbete med stilleben är att 
barnen ska öva seendet och färdighetsträningen. Syftet är alltså att barnen ska bli medvetna 
om att de kan se och måla av saker, de behöver inte vara exakt lika. När de arbetade med” 
lerfigurer” var det för att barnen skulle få arbeta med händerna och prova ett nytt material 
samt göra en återkoppling till ett temaarbete som de tidigare samtalat om. Barnen utgick från 
en modell och läraren gav upplysningar om vilka metoder de skulle använda. Läraren var 
tydlig med hur de skulle genomföra de olika momenten. Skoog jämför med Rogoff som i sin 
tur breddat Vygotskys syn på lärarens roll som medlare även till att gälla handlingar. 
Tillvägagångssättet som lärarna demonstrerar för barnen, gör att de får utvecklingshjälp och 
lär sig ett nytt moment. Skoog kopplar också tillverkandet av lerfigurerna till en traditionell 
fröbelinspirerad förskolepedagogik. Traditionell Fröbelinspirerad förskolepedagogik kan 
beskrivas som att man arbetar med sång, pyssel, lek som en del i förskolan, enligt vår 
tolkning.  
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 Pedagogledda aktiviteter 
Tredje arbetssättet som de arbetade med var stimulans av hur inre bilder och fantasi kommer 
fram. Barnen får stöd i att minnas och återge tankar till lärarna. De får mer övning i att 
använda material genom laboration med färgblandning på egen hand, utan handledningar, 
men förskollärarna utmanar dem med hjälp av frågor menar Skoog (1998). De har även 
bildsamtal och barnen beskriver vad deras bilder föreställer. Målet med detta är det kognitiva, 
som att föreställa sig, komma ihåg minnesbilder och skapa dem i bild samt få kännedom om 
färgblandning. Förskollärarna arbetar också med diagnostiska mål, vad barnen har insett av ett 
tema eller om de klarar av att avbilda sig själva. De jobbar aktivt med att ställa frågor medan 
handledningen och upplysningen på hur de kan använda material nästan saknas helt i detta 
sätt. Skoog associerar till Platons sokratiska metod, där läraren ställer frågor för att barnen ska 
själva reflektera och komma fram till ett svar. Hon hänvisar till Mercer som säger att den här 
seden att samspråka som lärare utförs även i skolorna idag. Att använda det här 
tillvägagångssättet anser Mercer, är varken bra eller dåligt. Dialogerna kan vara stärkande mer 
eller mindre beroende om ett möte sker, om dialogen utgår från gemensamma kunskaper och 
om frågorna är lämpade till den nivå barnet befinner sig på och så vidare. Här hänvisar Skoog 
också till Vygotskys teori om stöd för att utvecklas inom den potentiella utvecklingszonen. 
Det Skoog saknade i pedagogaktiviteterna var att barnen inte fick någon hjälp/stöd med att 
hitta tillvägagångssätt eller koder för hur de kunde utforma t ex. en människofigur när de 
ritade. I undersökningen såg hon att ett barn hade problem med att rita sig själv. Barnet hade 
ingen kunskap om hur hon/han såg ut, fast barnet använde spegel att se sig själv i samt ingen 
kännedom om vilka former hon/han kunde använda i ritandet av självporträttet. Även om 
förskolläraren verbalt vägledde barnet genom att benämna olika kroppsdelar hon/han hade, 
kunde inte barnet och ledde till att det inte blev något självporträtt ritat av barnet. När barnen 
skapade lerfigurer användes en förebild och förskolläraren visade hur de kunde tumma ut en 
lerfigur. Här visar läraren olika moment i framställningen samt hjälper till att skapa barnens 
figurer. Varför leder förskollärarna olika i det de gör, undrar Skoog? Hennes uppfattning är att 
materialet har en betydelse, hon säger att det finns ett tabu att styra barns bildskapande helst i 
målning/ritning.  
 
Sammanfattningsvis uttrycker en del lärare att de har svaga kunskaper om bildskapande som 
de själva anser leder till att det blir svårt att arbeta med barnen. På grund av detta får barnen 
inte det stöd de behöver för vidareutveckling i sitt skapande. Därför uppskattar dessa osäkra 
lärare det fria skapandet som de ofta använder sig av för att barnen inte ska bli hämmade, 
enligt lärarna. Synen på barnet, som har naturliga förmågor, ska få skapa fritt i bildskapandet. 
Att då som lärare med få kunskaper inom bildskapandet, som försöker hjälpa barnet, kan leda 
till mer skada än nytta. Som lärare bör man kunna stimulera barnens sinnen genom olika 
material och verktyg, att lära barnen att iaktta genom att vägleda barnen i teknik, att muntligt 
visa barnen hur man går till väga, lära barnen att se och måla av saker, att barnen får stöd i att 
minnas och återberätta och reflektera.  
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Tillvägagångssätt 
I kommande avsnitt kommer vi att beskriva vårt val av metod och procedur, där vi har valt att 
använda videofilmad observation samt tre bandinspelade intervjuer. 

Val av metod 

Vi bestämde oss för att undersöka en förskola och förskoleklass för att förskollärare kan 
arbeta inom båda verksamheterna samt för att studera om det används mallar/schabloner i 
bildskapandet i förskolan och förskoleklassen. Vi använde oss mest av kvalitativa 
forskningsdata för att få fram det individuella hos varje person samt att vi utgår från vårt 
intresse i kreativt bildskapande med mallar/schabloner, enligt Stukat (2005). I den del vi 
använde oss av kvantitativ undersökning är syftet att upptäcka mönster i intervjuerna. Stukat 
menar att man samlar in ett antal data som analyseras i dess syfte att finna mönster som anses 
gälla gemensamt för alla människor. Vi spelade in intervjuerna på bandspelare som vi sedan 
transkriberade. Frågeställningarna är tydligt formulerade, i överensstämmelse med kvantitativ 
undersökning och fokuserar på vår studie, enligt Bryman (2001). Våra intervjufrågor baseras 
på att vi försökte få en grund kring ämnet vi undersökte i förskolan och förskoleklassen. Vi 
har försökt att forma våra intervjufrågor för att få fram syftet med mallar och schabloner i 
bildskapandet. Vi har studerat hur, vad, varför och tillvägagångssättet med mallar och 
schabloner i bildskapandet genom att observera via filmning och intervjuat tre förskollärare. 
Det vi har undersökt är styrda bildskapande aktiviteter som förskollärarna har bestämt själva. 
Vi har inte kunnat påverka förskollärarna om att använda styrt eller fritt skapande, för att då 
skulle vi ha påverkat resultatet. Vi har endast informerat förskollärarna att vi vill undersöka 
barnens samt deras arbetsmoment och metoder i bildskapandet. De har själva fått bestämma 
vad de ska skapa tillsammans med barnen. 

Urval 

Vårt första val var att undersöka en förskola och förskoleklass för att granska om det ofta 
förekommer mallar/schabloner under bildskapandet samt om det äger rum i båda 
verksamheterna. Vi valde vår undersökningsgrupp genom att slumpmässigt gå till närmsta 
förskola och förskoleklass och presentera oss för att vi ville visa vilka vi var samt vad vi 
skulle undersöka. Därför valde vi att inte skriva ett informationsbrev till förskolan och 
förskoleklassen.  I förskolan intervjuade vi två förskollärare och i förskoleklassen var det en 
förskollärare. I förskolan var barngruppen 3-5 år som vi observerade och i förskoleklassen var 
åldern på barnen 6-7 år. 

Etiska principer 

När vi besökte förskolan och förskoleklassen informerade vi förskollärarna om vår studie 
samt att vi ville observera och intervjua. Vi upplyste förskollärarna innan 
observationen/intervjun att vi skulle spela in samtalet på bandspelare och att det endast var för 
internt bruk samt att inga namn på personer och förskola/förskoleklass skulle förekomma. 
Informationsbrev (bilaga 4) skickades ut till föräldrarna där vi beskrev vilka vi var och att vi 
skulle genomföra en observation genom filmning, vilket gjorde att vi måste få ett 
godkännande av föräldrarna för att kunna genomföra observationen. Vi skrev även 
informationsbrev på engelska (bilaga 5) för att nå ut till de föräldrar som var av utländskt 
härkomst. Breven delades ut av förskollärare vid den förskola och förskoleklass vi skulle 
observera. Förskollärarnas namn förekommer inte i detta arbete, utan vi har valt att skriva 
fingerade namn. 
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Genomförande av observationer 

Två filmade observationer har genomförts i undersökningen, en på varje ställe. Den första 
observationen genomfördes i förskoleklassen, där de hade bildskapande på cirka 45 minuter. 
Den andra observationen i förskolan gjordes en vecka efter och de hade bildskapande i cirka 
35 minuter.  Observationerna är inte strukturerade utan mer öppna genom att vi filmar det 
som händer och sker och vi följer inte något observationsschema (Bryman 2001). När vi 
sedan bearbetade materialet utgick vi från den litteratur som berör vår studie. 

Genomförande av intervjuer 

Vi valde att intervjua förskollärare i deras respektive arbetsmiljö för att de skulle känna 
trygghet. Intervjufrågorna bestod av 17 stycken (bilaga 6). Respondenterna är Anna-Greta 
som är i 50- årsåldern och arbetar i en förskoleklass, Sture är en man i 60-årsåldern och 
arbetar tillsammans med Lena som är mellan 45–50-års ålder på en förskola. Intervjuerna 
genomfördes efter observationerna för att förskollärarna inte skulle bli hämmade av ämnet i 
intervjufrågorna. Intervjun med Anna-Greta tog cirka 25 minuter, med Sture tog det cirka 30 
minuter och slutligen med Lena tog det cirka 14 minuter. Vi använde oss av bandspelare 
under intervjuerna.  

Trovärdighet 

Vi har använt oss av både observationer och intervjuer i vår undersökning och vår uppfattning 
är att tillförlitligheten är hög eftersom vi använder två metoder. Vi har genom observationer 
och intervjuerna kunnat urskilja att det förekommer mallar, schabloner och målarblad. Vi 
anser att respondenterna har svarat ärligt och trovärdigt under intervjuerna genom att de har 
fått svarat fritt utifrån våra frågeställningar.  
 
Vi kan inte bekräfta i observation 2 om instruktioner gavs till barnen av Lena innan 
observationen dokumenterades. De hade en samling innan bildskapandet, men som vi inte var 
närvarande på grund av att vi förberedde kameran inför dokumentationen. Instruktioner av att 
skapa en pumpa kan ha lämnats under samlingen.  
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Resultat 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för vårt resultat av de filmade observationerna samt 
de bandinspelade intervjuerna.  
 

Observation 1 

Filmningen ägde rum i en förskoleklass där barnen skulle arbeta med bildskapande. Dagens 
tema var att skapa en igelkott. Innan skapandet kom igång visade Anna-Greta en färdig bild 
av igelkotten för barnen. Förskolläraren instruerade barnen hur de skulle gå till väga med att 
klippa ut objektet. Hon förklarade stegvis hur de skulle göra med skapandet av igelkotten. 
Anna-Greta hade förberett mallar av en igelkott att klippa ut och beskrev för barnen att de 
skulle klippa från olika håll när det gällde taggarna. Barnens klippmetoder var olika och de 
tog olika lång tid på sig. Efter det fick de välja ögon till igelkotten att limma dit. Sedan fick de 
mindre rektangulära bitar med olika höstfärger, röd, gul, brun och orange, som de skulle riva i 
små bitar (som en tumnagel) och limma dit som löv under igelkotten. Barnen rev bitar av 
olika storlekar och följde egentligen inte alls instruktionen, ett barn valde att klippa ut små 
bitar och skapade ”löv” på sitt eget sätt och var mycket noggrann. Barngruppen arbetade i det 
tysta och samtalade inte mycket. Anna-Greta berömde barnen vart efter dem blev klara som 
till exempel, ”- Vad snygg den blev!” När de var klara med sin bild skrev de dit sitt namn och 
Anna-Greta satte upp dem vartefter.  

Observation 2 

Under denna observation var Sture inte närvarande för tillfället då denna observation ägde 
rum. Vid tillfället fanns Lena samt en vikarierande förskollärare som vi valt att inte ha med i 
hela undersökningen på grund av dennes tillfälliga vikariat. Denna filmning av observationen 
utfördes i en förskola där barnen skulle skapa en pumpa, eftersom temat för veckan var 
”Halloween”. Barnen var uppdelade i två grupper där ena gruppen fick börja med att måla på 
papperstallrikarna och den andra barngruppen fick börja med att klippa till ögon, mun och 
näsa. Lena hade förberett med att lägga fram penslar och färg. En färdig mall av pumpan 
hängde på skåpdörren ovanför diskbänken i målarrummet. Vi valde att följa den grupp som 
skulle börja med att måla. Inga instruktioner gavs till barnen innan de började av Lena, vad de 
skulle skapa under vår observation (se nedanstående rubrik). Barnen målade olika mycket, en 
del använde mycket medan andra använde lite färg. Förskolläraren påpekade att de inte skulle 
ta för mycket färg för att då skulle det ta längre tid att torka. Barnen samtalar med varandra 
medan de målar. Ett av barnen, en flicka, är mycket försiktig med att måla och är rädd att få 
färg på händerna. En pojke tycker att det är svårt att måla, men får inget gensvar från de andra 
barnen. Ett annat barn säger; ”Det går bra för mig!” Några håller med. Lena svarar ”Gör det, 
va bra!” ”Va snyggt det blev!” säger Lena till ett barn som är klar med målandet. De barn som 
är klara börjar bli oroliga och har svårt att sitta still. Ett av barnen visar upp sitt alster och 
Lena säger; ”Det blev hur bra som helst!” Barnen går och tvättar händerna när de är klara. 
Lena börjar ta fram annat material där barnen ska skapa ”spökfötter”. Barnen får en svamp 
som de ska doppa i vit färg och sedan stryka under foten. Lena har lagt ett svart A4-papper på 
golvet som barnet ska sätta den målade foten på. De andra barnen står bredvid och tittar 
nyfiket på. Alla barnen får göra likadant. En pojke (av utländsk härkomst) ville inte göra en 
spökfot, men gjorde en spökhand istället. När alla barnen var klara i målarrummet fick de gå 
in i ett annat rum för att klippa till ögon, näsa och mun till pumporna som de målat. De 
klipper ut svarta trianglar som blir till ögon. ”Åh det var en läskig mun!” säger vikarien när ett 
barn visar upp den urklippta munnen. Vikaren fortsätter att ge följande respons till barnet ”Oj 
oj det blir en läskig pumpa!” Ett annat barn visar upp den påbörjade klippta munnen. Vikarien 
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svarar ”Ska den vara glad, arg eller ledsen mun?” En flicka kommer sist till bordet och 
vikarien visar henne att hon ska klippa som den färdiga pumpans ögon, näsa och mun som 
hänger i lampan ovanför bordet. Flickan tittar upp på pumpan och börjar klippa. Flickan blir 
otålig för resultatet blir inte som pumpamallens ögon, näsa och mun. Vikarien säger till 
flickan ”Kan du inte göra dem i en annan form bara?” Flickan fortsätter med att klippa ut 
stora bitar och vikarien frågar vad som är vad i hennes urklippta bitar. Vikarien visar flickan 
att hon kan klippa i kanten på papperet för att få ögonen trekantiga och tar fram en ny bit svart 
papper och visar barnet hur hon kan klippa. Flickan fortsätter sedan själv och får till ögon, 
näsa och mun. Efter en stund när alla börjar bli klara blir det en mycket högljudd nivå. Under 
observationen blev inte pumporna färdiga på grund av att målarfärgen inte hann torka och de 
kunde inte limma dit ögonen, näsorna och munnarna. 
 

Intervjuer 

I granskningen av intervjuerna fann vi ett mönster som vi sammanställde och analyserade 
genom att dela upp och sätta rubriker efter respondenternas svar. 
 
 
 
 
    Tabell 1 Förskollärares verksamhetsområde 

Förskollärare (fingerade 
namn) 

Verksamhet Antal år som 
förskollärare 

Anna-Greta  Förskoleklass         28 år 

Sture Förskola         26 år 

Lena Förskola         16 år 

 
 
 
 

Uppfattningar kring bildskapande och dess betydelse för förskollärarna samt den 
bildskapande verksamheten och dess funktion 
Anna-Greta anser att bildskapande innefattar allt material såsom papper, färg, klippa, klistra, 
måla och rita. Sture betraktar bildskapande som att kunna läsa bilder, kunna titta på bilder och 
försöka förstå dessa. Bildskapande är även att kunna framställa bilder av olika material och i 
olika tekniker. Lena tycker att bildskapande är när vi arbetar med bilder och färg samt olika 
tekniker. Betydelsen kring bildskapandet för Anna-Greta är att det inte är hennes största 
intresse, men hon anser att hon gör så gott hon kan. Hon menar att hon försöker få barnen att 
vara kreativa i eget skapande samt att Anna-Greta använder sig av mallar ibland på grund av 
hennes osäkerhet. Stures intresse för bildskapande har alltid funnits i hans liv. Han anser att 
det är ett väsentligt bidrag till hans ”att vara”. Han fotograferar väldigt ofta och ser bilder 
överallt. Lena finner bildskapandet roligt, men hon målar och ritar inte på fritiden. Hon anser 
att det är roligt att sitta tillsammans med barnen och skapa.  
 
I förskoleklassen där Anna-Greta arbetar klipper de väldigt mycket i tidningar och mallar, de 
målar med vattenfärg, kritor och barnen får även målarbilder från målarböcker som de fyller 
med färg. Barnen ritar teckningar, klistrar m.m. Sture och Lena säger att i förskolan vill de att 
barnen ska framställa sina bilder själva. De har papper, penna, akvarellfärger, sax, kritor, lim 
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och den pedagogiska lådan där det finns olika sorters spill material som barnen får använda. 
Sedan tittar de på en del bilder tillsammans och talar om bilderna. De arbetar även ibland med 
tredimensionella bilder, exempelvis lera. Bildskapandets funktion anser Anna-Greta är att 
barnen får träna finmotoriken som är en träning inför läs- och skriverövrandet. Därför är det 
bra att klippa mycket och att träna noggrannhet samt att barnen får använda fantasin. Sture 
och Lena anser bildskapandets funktion på förskolan är en träning i olika tekniker. 

Hinder/problem inom den bildskapande verksamheten 
Anna-Greta har den åsikten att bristen på personal kan inverka på den bildskapande 
verksamheten som gör att hon inte hinner med att hjälpa alla barnen. Hon kan även se skillnad 
på barnens utveckling i bildskapandet beroende på var barnen har varit innan som till exempel 
dagbarnvårdare eller förskola. Anna-Greta kan se att en del av barnen från förskolan har 
arbetat mer med skapande verksamhet, den pedagogiska delen, än barnen som varit hos 
dagbarnvårdare. Anna-Greta menar att det inte gäller alla dagbarnvårdare. Barnen som varit 
hos dagbarnvårdare har inte arbetat med skapande lika mycket, barnen kanske bara har ritat 
och en del av barnen har knappt aldrig fått använda en sax, menar hon. Sture anser att det är vi 
vuxna som är hämmande för barnen i bildskapandet. Barnen har ett helt annat tänk än vi 
vuxna och ser bilder på ett helt annat sätt, säger han. Ibland, tror Sture, att vi hindrar barnen i 
deras utveckling. Vi vuxna är proppar ibland och ifrågasätter barnen ”Ska det vara så där?” 
eller ”Ska det vara så här?” Barnen kanske har klart för sig hur deras bild ska vara och vi 
vuxna kanske tycker att ”Det där var väl inte tillräckligt mycket.” Sture menar att vi tjatar på 
barnen att de ska fylla papperet och så vidare. Lena anser att det kan bli ett problem på grund 
av för lite personal ibland samt att det är för lite utrymme för bildskapande verksamhet. 
”Lokalerna borde vara mer anpassande för bildskapande verksamhet”, säger hon. 

Stimulans, erfarenheter samt fritt skapande/styrt skapande 
Erfarenheter och stimulans kring bildskapandet är det som Anna-Greta gjort tidigare 
tillsammans med barn och saker som hon fått genom andra så som arbetskamrater, 
lärarstuderande samt genom Internet. Sture erfarenheter är att han själv har fotograferat, målat 
och tecknat ganska mycket. Han tycker att han har mycket att ge och har därför kunnat 
stimulera barnen genom att försöka lära dem att rita enkelt, försöka se former i olika motiv i 
första hand istället för små detaljer. Lena lägger ner mycket tid hemma på att få inspiration 
genom Internet och köpa böcker privat, för hon anser att hon själv inte är duktig på att rita. 
 
Anna-Greta, Sture och Lena använder både fritt och styrt skapande i den bildskapande 
verksamheten. Anna-Greta anser att det ska vara både fritt och styrt skapande i verksamheten. 
Styrt bildskapande är ett ord som var och en kan tolka på olika sätt. Vår tolkning är att det 
betyder att barnen skapar efter vad förskolläraren bestämt, där han/hon presenterar materialet 
och aktiviteten (vad som ska skapas, till exempel en blåsippa).”Fritt skapande kan vara genom 
den fria leken där barnen kan måla, rita eller vad de vill”, säger hon. Sture berättar att när de 
till exempel har styrt skapande brukar de göra i ordning en mall till exempel ett spöke, en 
förebild, för att inspirera barnen att tänka på ett annat sätt, men sen får de forma efter deras 
egen förmåga. Sture menar att vi ska ge barnen grunderna. Tanken med styrt skapande är, 
enligt Anna-Greta, att barnen ibland vill skapa en bild som ser ut som något gör till exempel 
en igelkott. Anna-Greta anser även att skapande med igelkotten är både styrt och fritt, där det 
styrda var att de skulle klippa ut igelkotten som var förritad (mall). Sedan fick de göra löven 
som de ville till exempel riva eller klippa, men regeln var att löven inte fick vara större än en 
tumnagel. Anna-Greta menar att tanken är att barnen längre fram ska själva rita av mallar. 
Sture anser att fritt skapande är att vi låter barnen arbeta utan kommentarer från vuxna eller 
att vi ger dem tillgång till material som de sedan får framställa vad de själva vill. ”Det styrda 
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skapandet är när vi vuxna leder aktiviteten till exempel om vi säger att barnen ska rita en häst, 
då styr vi deras skapande även om de målar väldigt fritt själva”, säger Sture. Han fortsätter 
med att berätta att han inte lägger sig i hur resultatet blir, utan att han har talat om för barnen 
att det här vill han att resultatet ska bli. Lena anser att fritt skapande är när barnen får använda 
vilket material de vill när de skapar. I det styrda skapandet är när Lena till exempel 
bestämmer vad de ska skapa. 

Syftet med mallar/schabloner i bildskapandet samt det positiva och negativa med 
mallar/schabloner 
Anna-Greta använder mallar i syfte att barnen ska träna i att klippa och att det ska bli det 
objektet som de vill att det ska se ut, samt till att det ska se ”fint” ut. Sture är även inne på att 
barnen ska få framställa något extra där objektet blir som det är tänkt. Lena beskriver en 
händelse där barnen skulle få klippa ur förritade löv, men när barnen klipper, menar hon, att 
det kan bli något annat fast det är tänkt från början att resultatet skulle bli ett löv. 
 
Det positiva med mallar är att barnen får träna klipptekniken, enligt Anna-Greta. ”Om ett barn 
säger att han/hon inte kan rita kan pedagogen ge honom/henne en liten puff i rätt riktning om 
han/hon får använda en mall”, säger Sture. Han berättar att de har köpt in lite schabloner och 
barnen tycker att det är väldigt roligt med schabloner. Han menar att fastän det blir samma 
monotona figurer blir det i alla fall en figur för barnen. För det kan också vidareutveckla deras 
förmåga att våga rita själva, anser Sture. Lena anser att det är positivt med mallar om barnen 
till exempel inte vet hur en fjäril ser ut. Det negativa med mallar är om de används för ofta 
kan det bli hämmande för barnens ritförmåga, anser Anna-Greta. Sture tycker att det kan bli 
en låsning, att barnen inte vågar tro på sin egen förmåga, om mallar används ofta. En del barn 
ställer krav på sig att det ska bli ”fint”, menar Sture. Han tror att många vuxna har förstört den 
skapande känslan hos barnen, att föräldrar inte har accepterat eller berömt när de kommit hem 
med till exempel en teckning, något julpyssel och så vidare. Sture tar upp som exempel att 
föräldrar säger ”Vad är det här för någonting?” och ”sedan sopar de ihop dem och slänger in 
dem i spisen”!  Känslan att det duger är vad barnen behöver känna, menar Sture. Det negativa 
med att använda mallar/schabloner är att barnen inte får använda fantasin när de till exempel 
ska fylla i en målarbild (från en målarbok), anser Lena. 

När barnen är som mest kreativa i bildskapandet, enligt förskollärarna samt att 
motivera ett barn som säger att han/hon inte kan rita 
Anna-Greta och Sture anser att barnen är kreativa vid olika tillfällen och det beror även på 
barnens sinnesstämning. De menar att det är individuellt när barnen är kreativa. Lena tycker 
att barnen är som mest kreativa när det är styrt skapande, för då är alla barnen med. Är det 
fritt, menar Lena, då håller inte alla barnen på med skapande. Det är ofta samma barn som 
sitter och klipper och klistrar när de har fritt skapande. 
 
När barnen säger att de inte kan rita berättar Anna-Greta att hon säger till barnen att ”Det kan 
inte jag heller!” men fortsätter med ”Vi försöker göra så gott vi kan”. ”Det viktigaste är att 
barnet vet vad han/hon ritat”, säger hon. Sture berättar att många barn säger att de inte kan rita 
och istället vill barnen ha målarbilder att sitta och fylla i med färg. Han tror att det beror på att 
barnen vill känna att de målar en bild som är någonting och som de önskar att de kunde ha 
skapat. Samtidigt försöker Sture att motivera barnen att skapa själva med att säga ”Jag tror att 
du kan det där själv”. Vidare berättar han att om vi sitter tillsammans och ritar eller målar 
inspirerar vi barnen. När de väl har börjat våga då är det ofta roligt, menar han. Sture anser att 
det är viktigt att barnen får blanda färger som de själva vill istället för att tala om för dem att 
göra ren penseln, för att inte kladda ner varenda färg. Sture menar då att vi har begränsat 
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barnens mod, vi kan faktiskt tvätta av färgerna efteråt. ”Låt barnen blanda och känna glädjen”, 
säger Sture. Lena uppmuntrar barnen med att säga att alla kan rita. Hon menar att alla gör så 
gott de kan fast med olika förutsättningar. 

Skillnad på engagemang och uthållighet hos barnen under fritt/styrt skapande samt 
barn som härmar varandra när de ritar, målar eller konstruerar 
Anna-Greta ser ingen skillnad på uthållighet och engagemang hos barnen när det gäller detta. 
Sture menar istället att ett styrt skapande kan vara oerhört uttråkande på grund av att barnen 
inte är inspirerande eller att skapandet är för svårt. Lena tycker att det kan vara positivt med 
styrt skapande eftersom hon kan få med alla barnen. Vid fritt skapande kan det bli att många 
av barnen inte skapar alls. Används det för många moment i en skapande aktivitet tröttnar 
barnen, menar Lena. 
 
Anna-Greta anser att vi inte behöver påpeka om något barn härmar någon annan. ”Det kan 
bero på osäkerhet hos barnet”, säger hon. Barn kan härma till exempel om de tycker att 
kompisen bredvid ritat något fint. Ibland har det hänt att Anna-Greta har sagt till barnet som 
härmar ”Kanske du ska rita något annat…”, om det händer för ofta. Sture anser att det inte är 
någon nackdel om barnen sitter och härmar varandra. ”Det är ett sätt att lära”, säger han. Sture 
resonerar som Anna-Greta att om det händer för ofta får man ta till något som kan inspirera 
barnet att komma vidare i sitt bildskapande. Lena ser inget negativt med att härma hon 
instämmer med de övriga förskollärarna. 

Möjligheten till utveckling i bildskapandet tillsammans med barnen 
Anna-Greta tycker att hon utvecklas när någon annan som är mer kunnig i bild kommer till 
förskoleklassen. Hon blir inspirerad av att se andra vuxna arbeta tillsammans med barnen. 
Bildskapande är inte Anna-Gretas största intresse. Hon har dåliga erfarenheter från skoltiden 
när det gäller bildskapande. Anna-Greta berättar att hon nästan fick skäll när hon råkade rita 
fel och fick aldrig känna lusten till bildskapandet under skoltiden. Sture anser att han 
utvecklas hela tiden inom bildskapandet. Han försöker många gånger ta åt sig lite av barnens 
tänkande. Sture menar att han är låst som person i ett sätt att göra bilder och säger ”att barn 
är inte alls låsta - de kan använda vilket material som helst”. ”Det bästa lärarna är barnen”, 
säger Sture, ”barnen har en förmåga att se saker som vi vuxna inte ser”. Han refererar till 
Reggio Emilia principen och säger ”Barn har hundra språk, men berövar dem nittionio”. 
Lusten till att skapa måste grundläggas samt att odla den tillsammans med barnen är det bästa 
som finns. Lena anser att hon inte kan utveckla sitt bildskapande tillsammans med barnen på 
grund av den miljö som hon arbetar i nu. Hon tycker att de ska ha både plats och tid samt 
arbeta i mindre grupper. ”Kanske det blir annorlunda när vi kommer igång med pedagogiska 
rummen”, säger Lena. 
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Diskussion 
När vi hade bestämt ämnet vi skulle undersöka ville vi studera kring mallar och schabloner 
och dess förekomst i förskolan och förskoleklassen. Detta intresserade oss för att vi ville veta 
vad mallarnas och schablonernas syfte är i bildskapandet. Innan hade vi inte tänkt i dem 
banorna som vi gör nu efter denna forskning nämligen, att mallar inte bör införas förrän 
barnen fått en grundläggande säkerhet i att rita och måla figurer. Idag är det många barn som 
inte klarar av detta eftersom de är osäkra och inte vågar uttrycka sig i egna bilder utan vill ha 
mallar att rita efter.  
 
Vår metod med observationer och intervjuer har fungerat väl under studien. Innan vi började 
våra observationer och intervjuer berättade vi inte ingående att det var just mallar, schabloner 
och målarblad vi skulle studera. Vi berättade för förskollärarna att det var förskollärarnas och 
barnens metoder i bildverksamheten, som vi skulle studera. Vi ansåg att det var viktigt att 
observera först för att inte förskollärarna skulle bli påverkade av intervjufrågorna och inte 
våga använda mallar. Det var bra att använda båda metoderna för att få en inblick i 
verksamheten och hur de arbetar med bildskapande. Genom att studera flera förskolor och 
förskoleklasser hade kanske resultatet kunnat bli något annat, eller att av mallar, schabloner 
och målarblad i bildskapandet är allmänt förekommande i verksamheterna. 
 

Resultat i förhållande till frågeställningarna och tidigare forskning  

Igelkottsmallen 
Under observationstillfälle 1 i förskoleklassen hade förskolläraren en planerad styrd aktivitet 
och hade förberett förritade mallar av en igelkott, som hon sedan delade ut efter att hon 
informerat barnen hur de skulle gå till väga. Vi anser att hon förklarade för barnen på ett 
enkelt och tydligt sätt för att barnen skulle förstå. Det var ingen av barnen som inte förstod 
hur de skulle göra. Tidigare hade förskolläraren diskuterat med barnen om igelkottar och 
frågade barnen, innan de skulle börja med bildskapandet, om de kom ihåg var igelkotten sov 
någonstans på vintern. Barnen kom ihåg och svarade på frågan. Vi anser att hon inte hade 
behövt förritade mallar, utan att barnen kunde ha fått sett bilder av igelkottar och sedan ritat 
egna och klippt ut. Sedan hade barnen kunnat fortsätta som vanligt med att riva löv och så 
vidare. Då barnen får rita sina egna alster framkommer deras personliga uttryck som Read 
menar, enligt Löfstedt (2004). Det hade varit roligare med ”personliga” igelkottar då det hade 
blivit mer variation på alstren, anser vi. Barnen fick klippa ut igelkottarna för att träna på 
klipptekniken och Bohm och Thorell (1989) anser att det är bra för motoriken, koordinationen 
mellan öga samt hjärna och hand. Som förälder, med egna erfarenheter, kanske man inte 
tänker på att det är viktigt för barnens utveckling att de får träna hemma på att till exempel 
klippa, rita och så vidare. Klipptekniken är en viktig del i motorikutvecklingen och den måste 
tränas både hemma och i förskolan. Alla barn utvecklas olika och en del behöver lite längre 
tid att träna. 

Halloweenpumpan 
Under observationstillfället 2 skulle barnen på förskolan skapa en pumpa av en 
papperstallrik. Förskolläraren gav inte barnen någon information om hur de skulle gå till 
väga med att göra pumpan. Vygotsky anser att pedagogen bör instruera och förklara för 
barnen tillvägagångssättet även i bildskapandet, menar Frisch Scott (2006). Vi kan inte svara 
på om barnen fick några instruktioner innan på samlingen, men vi anser att man bör ge 
instruktioner när barnen väl sitter på plats i målarrummet. Det är bättre att informera barnen 
en gång för mycket. För det är av stor vikt att barnen får en förståelse för varför man till 
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exempel gör en pumpa. Att man förklarar för barnen vad ”halloween” är för något och varför 
man firar det. Vi vet inte om de hade informerat barnen om detta, men de hade de säkert gjort 
innan, för ”halloween” var temat under den vecka vi var där och filmade. Vad man än gör 
ska man förklara nyttan med det. Förskolläraren pratar mycket med barnen under skapandet 
och sitter även tillsammans med dem och målar en egen tallrik. Skapandet är ett viktigt 
socialt samspel där barnens tänkande utvecklas genom kommunikation, enligt Cox (2005). 
Barnen fick även träna på klipptekniken under observation 2. Den vikarierande 
förskolläraren gav stöd till ett barn som behövde hjälp med saxen, hon uppmuntrade även 
barnet för att motivera henne att fortsätta. Enligt Bohm och Thorell (1989) var vikarien 
lyhörd och vidtog åtgärder genom att uppmuntra barnet till att göra på ett annat sätt. Under 
denna observation användes det inga mallar, ingenting var förritat. Vi anser att det är viktigt 
att motivera och uppmuntra barnen under bildskapandet.  

Förskollärarnas uppfattningar kring bildskapande 
Anledningen till denna undersökning är att vi ville studera förskollärarnas erfarenheter och 
uppfattningar, dels för att få en kännedom hur de reflekterar kring bildskapande samt att 
kunna relatera till syftet med mallar och schabloner. Förskollärarna hade lite olika 
uppfattningar kring bildskapande. En av förskollärarna hade lite bredare syn på bildskapande 
på grund av att hans intresse är just bild. Vi kan relatera detta som förskolläraren anser vad 
bildskapande är till Skoog (1998), där hon menar att barnens sinnen stimuleras om de får titta 
samt diskutera om bilder. Enligt vår åsikt är det viktigt att barnen får ge sin syn på vad en bild 
är och innehåller. Det är även viktigt för oss vuxna att lyssna till vad barnen har att säga om 
en bild. Barnen har en förmåga att se saker som inte vi vuxna ser, vi kan lära oss mycket av 
barnen, enligt en förskollärare i förskolan. Vi håller med om att vi måste fånga upp barnens 
tankar och uttryck för att även vi ska kunna utvecklas i bildskapandet. Det är inte bara barnen 
som behöver utvecklas inom bildskapandet utan även vi vuxna. De förskollärare som känner 
sig osäkra kan få inspiration och idéer från barnen, anser vi. Även barn som är osäkra behöver 
stöd och mycket vägledning, för som pedagog, måste du veta vad barnet har för tidigare 
erfarenheter kring bildskapande och därefter utgå vad som är lämpligt att lära ut, enligt 
Colbert och Taunton (2001). Vi anser att en pedagog bör vara inspirerad och motiverad för att 
få med barnen, för barnen måste själva ha viljan att skapa om de ska kunna vidareutvecklas. 

Förekomsten av mallar/schabloner i förskolan och förskoleklassen 
Vår upplevelse av intervjuerna framkom det att det ofta förekommer mallar både i styrt och 
fritt bildskapande i förskolan och förskoleklassen. Förskolan har köpt in schabloner i 
hårdplast (bilaga 2) som barnen kan rita efter, för att barnen tycker de är roliga att använda. 
När vi vuxna köper mallar/schabloner, är det för barnens skull eller för vår skull, undrar vi? 
Vi anser att det kan vara för att vi vuxna är osäkra i vårt eget bildskapande och inte vet hur vi 
ska gå vidare tillsammans med barnen i deras skapande utveckling. Barnes (2006) anser att 
lärare som använder sig av mallar är möjligtvis inte intresserade av bildskapandet utan vill 
komma undan för att slippa att engagera sig. Lärare som använder sig av mallar har inte 
kunskapen att lära ut kreativt bildskapande till barnen, enligt vår åsikt. Vi menar att om vi 
ger barnen en mall/schablon för att lära dem rita är detta inte ett bra sätt att komma igång 
med sitt eget bildskapande. Det kan göra mer skada än nytta genom att de fastnar i 
användandet av mallar/schabloner som gör att de avstår från eget bildskapande, säger 
Granberg (2001). Enligt en förskollärares åsikter om att mallar skulle vidareutveckla 
förmågan att våga rita själva stämmer inte med vad litteraturen säger. De anser att det är 
hämmande och förödande för barnens utveckling, men i Änggårds (2006) observationer 
visade det sig att användning av mallar används på ett driftigt sätt av barnen. Hon säger att 
om det nu redan finns mallar att tillgå bör barnen få använda dem, för att underlätta barnens 
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bildskapande. Vår upplevelse av Änggård är att hon ger dubbla budskap angående 
användandet av mallar/schabloner. Hon tar upp saker på ett sätt som gör att vi anser att hon 
är emot mallar/schabloner/målarblad, men sedan säger hon att om förskolan nu har 
mallar/schabloner/målarblad tillgängligt ska barnen tillåtas använda dem för att underlätta 
bildskapandet. Det håller vi absolut inte med om, barnen behöver lära sig rita på egen hand 
och mallar/schabloner/målarblad underlättar inte bildskapandet, anser vi. Åter igen, barnen 
måste lära sig enkla former för att skapa en figur, barnen utvecklas inte i sitt bildskapande 
genom att sitta och fylla i mallar/schabloner/målarblad. Förskollärarna är medvetna om att 
mallar/schabloner och målarblad kan hämma barnens skaparförmåga, enligt vår och 
Änggårds intervju med förskollärarna. Om lärare nu vet att det är hämmande med 
mallar/schabloner/målarblad, varför tillåts barnen använda dem, undrar vi? Änggård menar 
att det är personalen som köper in mallarna samt kopierar målarblad ur målarböcker och inte 
barnen. Det är vi vuxna som måste bestämma vad som är rätt och fel när det gäller 
användningen av mallar och vi måste även vara konsekventa, anser vi. 

Syftet med mallar/schabloner/målarblad? 
Syftet är att barnen ska träna klipptekniken och för att objektet ska bli som barnen vill att de 
ska se ut samt att det ska bli fint! Vår tolkning är att om vi tillåter barnen att göra dessa 
figurer med hjälp av mallar bidrar det till att barnen tror att allt de gör måste se ”fint” ut. 
Barnen kommer inte att kunna acceptera sina egna ritade alster eftersom de inte ligger på den 
nivån i utvecklingen att rita lika som ”mallfigurerna”. Enligt Änggård (2006) kan vi vuxna 
göra enkelt ritschema för hur barnen kan rita olika figurer. Det blir ett redskap som barnen 
kan använda sig av och utveckla stegvis på egen hand. Vi anser att det är ett bra sätt att 
använda för att utveckla barnens bildskapande istället för mallar/schabloner. Vi har ritat ett 
eget exempel på ett ritschema som barnen kan använda sig av (bilaga 7). Många barn tycker 
om att fylla i målarblad från målarböcker, men vår åsikt är att då bör man använda 
målarbladet i ett syfte, till exempel träna på att måla innanför linjerna. Änggård menar att 
barnen använder dessa målarblad för att det ska bli något ”fint”. Skoglund (1990) menar att 
det är vi vuxna som har lärt barnen dela upp saker i fint och fult. Hon anser att det inte är 
resultatet som är viktigt utan vägen fram till resultatet.  Vår åsikt är att det vi behöver arbeta 
med är processen fram till resultatet för att få barnen att känna att det de gör duger, att få dem 
trygga i det kreativa skapandet. 

Mallar eller inte mallar? 
Som vi tidigare beskrivit ovan förekommer mallar, schabloner och målarblad i förskolan och 
förskoleklassen. Enligt vår uppfattning kring mallar, schabloner och målarblad, efter denna 
studie, bör de inte förekomma för tidigt i barnens bildskapande. Barnen behöver få den 
fundamentala delen i bildskapandet först genom att lära sig rita former och figurer efter enkla 
scheman. De behöver även lära sig känna och se former, läsa bilder och samtala kring detta 
för att reflektera tidigare kunskaper. I litteraturen har vi funnit att forskarna är negativa till 
mallar, schabloner och målarblad. Vi instämmer med förskollärarna att förritade mallar 
(bilaga 5) är bra vid klippövningar, men vi anser att mallar, schabloner och målarblad inte bör 
användas vid det egna och fria skapandet. Vi vill att det ska vara ett syfte med att använda 
mallar och bör inte användas av barnen i den vardagliga verksamheten. Enligt vår åsikt är det 
viktigt att vi som pedagoger skaffar oss kunskap om hur barn skapar bilder och hur vi bäst 
tillämpar bildskapande tillsammans med barnen. Att göra en bild är för barnet att kunna 
upptäcka och bestyrka sina erfarenheter samt att ge uttryck för sina känslor. Enligt förskolans 
och förskoleklassens läroplan ska pedagogen arbeta med att utveckla barnens skapande 
förmåga och uttrycka erfarenheter samt tankar. Därför bör vi pedagoger använda metoder som 
inte kan verka hämmande, utan tillvägagångssätt som gör att barnen kan få använda sin 
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fantasi. Vi vuxna måste se till att barnen får börja med bildskapande i tidig ålder så att barnen 
utvecklar sin fantasi och kreativitetsförmåga utan mallar, schabloner och målarblad. I 
förskolan och förskoleklassens uppdrag gäller det att barnen ska få stöd i att utveckla en 
positiv bild av sig själv, de ska våga tro på sig själva som skapande individer.  

Sammanfattande slutsatser 
Vi har kommit fram till att mallar/schabloner/målarblad är ett hinder för barnens utveckling i 
det självständiga ritandet. Vi anser att risken är att barnen får problem när de får i uppgift att 
rita på egen hand när de kommer upp i de högre klasserna. Med egna erfarenheter har vi varit 
med om detta som föräldrar där barnen nästan får en chock när de kommer upp i högstadiet 
och får uppgifter där de ska rita/måla på egen hand. De har inte lärt sig formerna och den 
visuella känsligheten för detaljer under den tidigare skolgången. Vi anser att när man ska lära 
sig rita ska barnen börja med att se och rita formen först och sedan lägga till detaljerna. Vi 
kan gå tillbaka till oss själva när det gäller att rita. Vi har alltid ritat och målat sedan vi var 
små och därför känner vi att det är en viktig kunskap att lära barnen att rita självständigt utan 
mallar/schabloner/målarblad. Vi har lärt oss att rita utan mallar/schabloner. Det behövs även 
träning i att rita, likadant som när barnen ska lära sig att läsa och skriva. Sedan har alla barnen 
inte intresse av att rita, men de behöver kunskapen ändå när det gäller att läsa av bilder samt 
att träna på finmotoriken för den kommande läs- och skrivinlärningen.  
 
När vi använder mallar/schabloner vid ritandet blir formerna stela och kantiga, bilden blir inte 
levande, anser vi. Enligt Bohm och Thorell (1989) behöver inte pedagogen vara bra på att rita 
själv för att kunna stödja barnen i bildskapandet, och vi håller med, men vi anser att 
pedagogen måste ha kunskaper i att lära barnen olika tekniker. Pedagogen kan till exempel 
med ett enkelt ritschema (se bilaga 7) lära barnen att rita en figur som de sedan kan utveckla 
med egna former. Är man osäker som pedagog i bildskapandet finns det många bra böcker på 
biblioteken som kan ge inspiration och idéer till lättsamma kreationer. 
 
Det har varit en intressant studie att göra, vi har fått nya kunskaper och nya tankegångar kring 
mallar, schabloner och målarblad samt bildskapandets betydelse för barnens utveckling. Vi 
hoppas att vår undersökning har bidragit med en lärdom att inte använda mallar, schabloner 
och målarblad innan barnen först lärt sig rita på egen hand. 

Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant samt relevant att studera om mallar, schabloner och målarblads 
förekomst och dess syfte i klasserna 1-6, vilka metoder används av lärarna för att utveckla 
barnens bildskapande? Är mallar, schabloner och målarblad en genomgående trend från 
förskolan upp till klass 6? 
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Bilaga 1 - Tvåögd profil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Egen ritad tvåögd profil efter principskiss av Wilson, B. & Wilson, M. (1982),   
              avbildad ur Löfstedt (2004). 
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Bilaga 2 - Mallar och schabloner 

 

              

 

Mallar/schabloner i hårdplast.                                                            
Exempel hämtad från: http://www.artistica.nu/default.asp?/lista2.asp?id=495~main 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Mall/schablon i papper och mjukplast/overheadplast. 
Exempel hämtad från: http://www.skapligtenkelt.se/schablon.html   
http://svenska.yle.fi/matochfritid/hobbyartikel.php?id=1503 
 
 
 
 
En (förritad) mall att rita efter och klippa ut. Exempel nedan: 
 
Rita en oval på det ljusa pappret. Klipp ut. 
Använd ovalen som mall och rita av den på det mörka pappret. Klipp ena halvan enligt den 
ritade linjen, men klipp undersidan som två bågar enl. bilden. 
Klistra den ljusa ovalen på bakgrundspappret. Klistra på ovandelen. 
Klipp ut en stjärtfena och en liten fena och klistra på valen. 
Rita detaljer med mörk penna  
Exemplet hämtad från: http://www.skapligtenkelt.se/val.htm 
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Bilaga 3 - Målarbild 

Exempel på en ”målarbild” där barnen får färglägga bilden. 
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Bilaga 4 - Informationsbrev 1 

 
 

Till vårdnadshavare 

 

Marina Wikström och Susanne Nilsson, lärarstuderande på Högskolan i Gävle, kommer som 

en del av sitt slutliga examensarbete att filma barnens och förskollärares arbetsmoment 

gällande bildskapandet samt arbetsmetod. Det som filmas är endast för internt bruk och 

kommer ej att finnas offentligt. Namn på barn, förskollärare och förskola/förskoleklass 

kommer ej att förekomma. 

Undertecknade ber om Ert medgivande för att genomföra filmandet. Skulle någon ha 

invändningar mot barnens deltagande i detta har vi all respekt för det. 

Tacksam för Ditt svar snarast. 

 

 

___________________________                                   ______________________________ 

Marina Wikström                                                             Susanne Nilsson 
xxx-xxx xx xx                                                                  xxx-xxx xx xx 
                                                                                                                                         
 Handledare : Elisabeth Björklund, xxx-xx xx xx 

                                                                                                                                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jag/vi tillåter att mitt/mina barn filmas  □  
 

Jag/vi tillåter inte att mitt/mina barn filmas  □ 

 

Barnets namn…………………………………………………………………….. 

 

 

Förälder/Vårdnadshavares  

underskrift………………………………………………………………………… 
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Bilaga 5 - Informationsbrev 2 

 

 

To custodian 

 

Marina Wikström and Susanne Nilsson, teacher students at the University of Gävle, are going 

to write the final examination and for that reason we have planned to make a film  about 

children’s and preschool teachers creative working methods. The film is only for internal use 

and is not going to exist in public. The name of the children, preschool teachers and the 

preschool/school are not going to occur.  

We need your approval to implement this work. If anyone objects to the children’s 

participation we have fully instead of all. 

We are grateful for your answer as soon as possible.    

 

___________________________                                   ______________________________ 

Marina Wikström                                                             Susanne Nilsson 
xxx-xxx xx xx                                                                  xxx-xxx xx xx 
                                                                                                                                         
Instructor: Elisabeth Björklund, xxx-xx xx xx 

                                                                                                                                                                                                                       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I/We allow my child/children to act in the film □  
 

I/We don’t allow my child/children to act in the film □ 

 

The child/children’s name …………………………………………………………………….. 

 

The custodians name………………………………………………………………………… 
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Bilaga 6 - Intervjufrågor med förskollärare. 
 

1. Vad anser du är bildskapande verksamhet?  

2. Vad betyder bildskapande för Dig? 

3. Kan du beskriva Din bildskapande verksamhet? (Vilket/vilka slags bildskapande 

aktiviteter förekommer?) 

4. Vad har bildskapandet för funktion på förskolan/förskoleklassen anser du? 

5. Upplever Du, i ditt arbete, att det kan finnas något som inverkar hindrande på den 

bildskapande verksamheten? (… något problem i samband med bildskapande 

aktiviteter i något sammanhang?) 

6. Vilka erfarenheter har du som kan stimulera barns bildskapande? 

7. Varifrån hämtar Du idéer och inspiration till bildaktiviteter med barnen? 

8. a) Vilka metoder använder Du dig av i ditt bildskapande arbete? Fritt skapande/Styrda 

aktiviteter? 

b) När använder Du dig av fritt skapande/styrda aktiviteter och varför? 

      9. Vad anser du är fritt skapande/styrda aktiviteter? 

    10. När anser Du att barnen är som mest kreativa i bildskapandet? 

    11. Vilken betydelse har tillgången/ tillgängligheten av materialet för barns bildskapande? 

    12. Använder Du dig av mallar i bildskapandet och i sådana fall i vilket syfte?  

  13. Vad är positivt/negativt att det används mallar i bildskapandet? 

    14. Ser man någon skillnad på engagemang och uthållighet på barnen, då aktiviteterna är 

          styrda respektive fritt valda?  

    15. Vad gör Du för att motivera barn som säger att de inte kan rita? 

    16. Hur ser Du på barn som härmar varandra när de ritar, målar eller konstruerar? Varför   

          härmar de varandra, tror Du? 

    17. Skulle Du som pedagog kunna eller vilja utveckla ditt bildskapande tillsammans med   

          barnen på din förskola och i sådana fall hur? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

Bilaga 7 - Ritschema 

Exempel på egen ritad fisk med enkelt schema 
 
 
 
 
 
 
Steg 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steg 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steg 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


