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Sammanfattning 

 

Syftet med vår studie är att få ökad kunskap om hur pedagoger tänker och arbetar med bild- 

och formskapande med de yngsta barnen i förskolan. Bakgrunden ger en litteraturgenomgång 

om de områden som är relevanta för att det ska ske ett positivt skapande med barn och för att 

främja deras utveckling. Det har gjorts fem kvalitativa intervjuer med utbildade förskollärare 

som arbetar med bild- och formskapande med barn i förskolan. Detta har gjorts för att få 

kunskap om pedagogers uppfattning om detta ämne. Resultatet visar att samtliga respondenter 

anser att de yngre barnen i förskolan är kapabla att delta i bild- och formskapande aktiviteter 

och att det är viktigt att börja med skapandet redan med de yngsta barnen. Detta för att barnen 

har ett behov att uttrycka sig genom skapande aktiviteter och för de yngsta barnen utgör 

skapandet ett språk och ett kommunikationsmedel. Enligt respondenterna är några av bild- 

och formskapandets positiva egenskaper att det främjar barnens utveckling, genom att barnen 

tränar både grov - och finmotorik och koncentration, samt att de får en större 

kroppsuppfattning genom kreativa aktiviteter. Respondenterna anser också att barnens 

skapande går hand i hand med leken och att dessa gagnar varandra i denna lärandeprocess. De 

menar också att skapandet kan fungera som en socialt pedagogisk aktivitet där barnen lär sig 

av varandra och lär sig att samarbeta. I resultatet framkommer att respondenterna är eniga om 

att pedagogen utgör en viktig roll i barnens skapande. De menar att pedagogens roll är att 

locka, stötta och utmana barnet i processen och ge barnet möjlighet att utveckla sina egna 

idéer och kreativitet.  Genom att lära känna olika material och tekniker kan sedan barnen 

fördjupa sig i sitt skapande på egen hand. Respondenterna anser att det är själva processen i 

skapandet som är det betydelsefulla, inte vad det blir för resultat. Detta ger barnet både 

självkänsla och kunskap att bygga vidare på. I resultatdiskussionen knyter vi samman vad 

litteratur och forskning anser om ämnet tillsammans med resultatet och våra egna reflektioner.   

 

Nyckelord: Bild- och formskapande, skapande, förskolan, pedagogik, pedagoger, 

kommunikation.  
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Inledning 

Avsikten med uppsatsen är att undersöka hur pedagogerna tänker kring de yngre barnens bild- 

och formskapande i förskolan. Då vi använder oss av begreppet yngre barn syftar vi på barn i 

åldrarna ett till fyra år. Vi väljer att lägga fokus på detta eftersom den tidiga socialisationen är 

viktig och att skapande processen utgör en stor del av denna då den hjälper barnen att utforska 

sig själva och omvärlden. Barn använder skapande för att upptäcka sin sinnevärld. ”Barn 

målar och sjunger för att upptäcka sitt eget språk” (Bendroth Karlsson, 1998, s. 21). Under 

vår förskollärareutbildning har vi hört flera av våra studentkollegor säga att de inte vill arbeta 

med de yngre barnen eftersom de inte kan kommunicera och att det är få aktiviteter som de 

kan vara delaktiga i. Detta gjorde oss nyfikna och vi beslöt oss för att ta reda på om det ligger 

någon sanning i detta påstående genom att rikta in vår undersökning på de yngre barnen. Vi 

har under arbetets gång fått bekräftelse på att detta inte är sant, små barn kan visst 

kommunicera. Det är ju tvärtom bild- och formskapandet som utgör en viktig del av de yngsta 

barnens kommunikationssätt. Därför är det ”viktigt att barn får chans att utveckla sin totala 

kommunikationsförmåga” (Ahlner Malmström, 1991, s.15). Detta görs genom att barnen får 

upptäcka och utforska, färg och material om och om igen. Barnkonventionen anser att barnet 

skall ha rätt till yttrandefrihet. Och att yttrandefriheten innefattar rättigheten att söka, ta emot 

och föra vidare information och tankar även i konstnärlig form (FN: s konvention om barnets 

rättigheter, Art. 13). Då vi började med uppsatsen var vår uppfattning att de yngsta barnens 

skapande med bild och form på många förskolor endast innebar målande på papper och att 

”dega” med play-doh och ”trolldeg”. Vi vill med vår uppsats undersöka hur pedagogerna 

tänker kring de yngre barnens bild- och formskapande i förskolan.  Enligt många av våra 

litteraturkällor är det viktigt även för de yngsta barnen att få erfarenhet av olika material och 

bekanta sig med dess egenskaper. Detta för att de senare ska kunna utforska materialet själva 

och ha möjlighet till att fördjupa sig i sitt skapande. Denna uppsats tar upp olika förslag på 

hur pedagogen kan stödja barnet i detta.  
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Bakgrund 

Barns bild- och formskapande  

Konstfilosofen Herbert Read ansåg att man genom att ge barn en estetisk uppfostran så bidrar 

det till att göra dem till demokratiska människor, skapandet har alltså betydelse för harmonin i 

samhället (enligt, Bendroth Karlsson, 1996, s. 19). Han menade också att barn behövde få 

använda sig av individuellt bildskapande för att uttrycka sina upplevelser, utan inblandning av 

vuxna. Enligt Read ligger det latent en konstnär inom oss alla (enligt, Bendroth Karlsson, 

1998, s. 13). Filosofen och pedagogen John Dewey, var en betydelsefull teoretiker för den 

progressiva pedagogiken (enligt, Bendroth Karlsson, 1998, s. 13). Han ansåg att barn lär sig 

genom att vara delaktiga i sociala samspel och i olika aktiviteter, alltså barnen lär sig genom 

att själva göra, detta kallas även ”learning by doing”. Enligt Dewey bör pedagogen utgå från 

barnens intresse i stället för att tvinga på dem den vuxnes föreställning om hur saker och ting 

ska vara. Han menade också att det är den experimentella och inspirerade processen som leder 

till estetisk erfarenhet, inte att betrakta konst passivt. Han ansåg att den estetiska erfarenheten 

utgör den högsta formen av erfarenhet (Bendroth Karlsson, 1998). Allt skapande har sin 

grund i sinnesträning, att utforska och upptäcka världen genom att använda alla våra sinnen 

(Carlsen & Samuelsen, 1991). Grunden för barnens skapande förmåga läggs redan då de är 

spädbarn. Den tillit och trygghet som skapas då barnets vårdnadshavare tillfredställer 

hans/hennes behov och anpassar sig efter dessa, innebär en sammankoppling av barnets inre 

värld och den yttre värld som omgivningen utgör. Det är varken arvet eller miljön på 

egenhand som lägger denna, det är de båda tillsammans. Där den inre och den yttre världen 

möts skapas den kulturella världen och det är där som människans skapande möjligheter 

ligger. Den engelske psykiatern D.W. Winnicott har haft ett stort inflytande på modern 

psykoanalys och barnpsykoterapi, han kallar detta utrymme för det potentiella utrymmet 

(enligt Carlsen & Samuelsen, 1991, s. 31). Enligt Granberg (2001) utgör bild- och 

formskapande ett bra sätt för barnen att öva upp fin- och grovmotoriken, koordinationen, 

iakttagelseförmågan och koncentrationen. Detta ser även Carlsen och Samuelsen (1991) som 

självklart. Bild- och formskapandet lär enligt Granberg (2001) barn att kommunicera. Barn 

kan tidigt respondera på och uttrycka känslor om olika former, färger och andra stimulis 

omkring dem, långt innan de utvecklar talspråket.  

 

Barn har enligt Jonsson (2006) en vana att uttrycka sig och kommunicera via främst talspråket 

men även i många fall bilder. En bild kan vara ett redskap för barnet att förmedla kunskap och 
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känslor, hon menar att det är viktigt att kunna se bildskapandet som en identitetslek där barnet 

kan fantisera och berätta för sig själv och andra om sina erfarenheter, önskningar och 

ambitioner. Danko-McGhee (2006) menar att då barn utrycker sina känslor om olika färger, 

former, ljud, smaker och material, så utför de egentligen estetiska val och dessa kan ses som 

form av kommunikation. Barn använder sitt bildskapande för att bearbeta och uttrycka 

känslor och bilden kan betraktas som barnets första språk (Granberg, 2001). Även Barnes 

(1994) delar denna åsikt och anser att barnen genom sitt konstutövande kan gestalta hur de 

upplever den värld de lever i och på så sätt lära känna sig själva, ”deras bildskapande förser 

dem med ett personligt språk som i former och symboler beskriver den värld de lever i. Med 

vuxna mått är dessa symboler ofta alltför enkla, kanske rent av inadekvata, men de är unika 

för det barn som gjort dem och avgörande för barnets utveckling” (Barnes, 1997, sid.5). 

Bildpedagogen Jan Thomaeus var en av Sveriges pionjärer inom det bild- och 

konstpedagogiska fältet med barn och pedagoger och en ivrig förespråkare för det fria 

skapandet. Han har haft en stor betydelse för många av dem som vidareutvecklat bildterapin i 

Sverige. Thomaeus åsikt (enligt Bendroth Karlsson, 1998, s. 33) var att bilden till och med 

utgör människans mest uppriktiga språk om barnen ges möjlighet att skapa i en trygg och 

inspirerande miljö. Carlsen och Samuelsen (1991) menar att barnens upplevelse av trygghet i 

sin omgivning är avgörande för utvecklingen av de skapande möjligheterna hos barnet. ”Den 

pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets 

utveckling och lärande” (Lpfö 98, skolverket, 1998, s. 12). När barn arbetar med bild- och 

form stärks begreppsbildningen så väl som jag uppfattningen (Granberg, 2001). Då barnen 

skapar tvådimensionellt och tredimensionellt så uppstår sociala processer i vilka barnen kan 

undersöka olika sätt att vara. Bild- och formskapande kan även för barnen innebära ett sätt att 

forma sina könsidentiteter, ”genom att välja att framställa vissa sorters bilder kan de 

framställa sig själva på ett speciellt sätt och visa vem de vill höra samman med” (Änggård, 

2005, s.5).  

 

Genom bild- och formskapandet erhåller barnen erfarenheter som de senare har nytta av då de 

lär sig läsa och skriva (Granberg, 2001). Jonsson (2006) anser att bildspråket beskuggas av 

skriftspråket i förskolan gällande förberedelserna för läs- och skrivundervisningen. Läs- och 

skrivundervisningen i skolan hanteras traditionellt som en inlärd färdighet och ett arbete, 

medan teckning och målning vars bakomliggande förmåga hänvisas till talang däremot 

förknippas med lek eller ett avbrott från arbete. Hon anser att bild är ett eget 

kommunikationssätt, det är inte en lägre kommunikationsform i förhållande till skriftspråket. 
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Genom språk- och skriftmedvetandet utvecklas den sociala kompetensen ytterligare 

(Granberg, 2001). Barnen lekskriver, stryker och prickar av listor, ritar kartor och så vidare 

och kopierar på så sätt de bild- och skriftgenrer som de ser finns i de vuxnas vardag. Denna 

dialog ses också i det tredimensionella bildarbetet. Ett exempel är att skapandet med play-doh 

allmänt kallas för att ”dega” och praktisk taget alltid har små bakredskap i miniatyr som 

tillbehör (Änggård, 2005).  

 

Tragetorn (1996) hänvisar till kontruktionslekens olika stadier. Då barnet är nyfött upp till två 

år så upplever hon/han det sensomotoriska stadiet, erfarenheterna som barnet får via huden är 

det relevanta i upplevelsen och utforskar materialen omkring sig genom taktila 

sinnesupplevelser. Barnet använder sina sinnen till att upptäcka och utforska sin omvärld. 

Enligt denna teori så gör barnet olika försök att förändra det material som det kommer i 

kontakt med. Detta först med okontrollerade försök men som blir till allt mer kontrollerade 

rörelser som barnet upprepar om och om igen, t.ex. Rullar lera fram och tillbaka eller gräver 

och häller sand i en hink. Sedan så kommer symbolintresset hos barnet och han/hon skapar 

bestämda former medvetet. Då är barnet mellan ett och två år. Detta övergår till den 

divergenta symbolleken som innebär då barnet vill skapa representationer. Dessa symboler är 

enkla och ofta svårtolkade för oss vuxna. Barnen kan även ändra åsikten om vad skapelsen 

föreställer. Den divergenta symbolleken utspelar sig i åldern två till fyra år (Tragetorn, 1996).  

Den tyska pedagogen och matematikern Georg Michael Kerschensteiner ansåg (enligt 

Vygotskij, 1995, ss. 87-100) att barns utvecklingsprocess inom teckning genomgår fyra steg. 

Det första schematiska steget innebär det stadium då barn ritar ”huvudfotingar”, vilket är en 

schematisk figur för en människa. Enligt honom så tecknar barn enligt hur de minns ett 

föremål, de ser inte efter hur föremålet ser ut. Han menar även att om barn exempelvis ritar en 

påklädd människa så ritar de en naken människa och ”klär på den” allt efter skapandets gång. 

Kerschensteiner beskriver det som att då barn tecknar så är det som om de beskriver motivet. 

Det andra steget innebär att barnet börjar återge motivet så som det faktiskt ser ut. Barnet 

börjar även få känslan för form och linjer. I det tredje steget så börjar barnet att rita konturer 

och siluetter och man kan se ett mer realistiskt och verklighet avbildande men att motivet platt 

är tecknat vilket gör bilden tvådimensionell. I det fjärde och sista steget så använder sig barnet 

av ljus och skugga för att förverkliga föremålet. Kerschensteiner kallade detta den plastiska 

avbildningen. Barnet börjar teckna perspektiv och rörelse i detta utvecklingssteg. Det är detta 

som gör bilden tredimensionell (Vygotskij, 1995).  
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Pedagogens roll 

Sättet att se på de minsta barnen i förskolan förändrades under 1980-talet. Detta resulterade i 

att man såg de små barnens förmågor istället för att se dem som endast i behov av vård. Det är 

nu mer fokus kring de yngsta barnens lärande. Även de yngre barnen gör egna val när det 

gäller olika sysselsättningar som de vill vara med på och vilka de väljer att umgås med 

(Michélsen, 2004). Inom den pedagogiska filosofin Reggio Emilia, som härstammar från 

Italien, har pedagogen en central roll i barnens skapandeprocess. Denna undervisande filosofi 

har inspirerat den svenska förskolepedagogiken och det är många förskolor i dag som 

använder sig av en Reggio-inspirerande pedagogik (Jonstoij & Tolgraven, 2001). Loris 

Malaguzzi, som var med och grundade pedagogiken menar (enligt Häikiö, 2007, s 41) att 

barnen behöver stöd av pedagoger som är medvetna om barnens förmågor så att de kan 

utvecklas utifrån dem (Häikiö, 2007). För pedagogerna i Reggio Emilia är det viktigare att 

lyssna på barnet än att själva tala, eftersom man anser att barnen är fyllda av både förnuft och 

fantasi. Om pedagogerna tar tillvara på detta och lär sig av barnen, kan de båda växa i sitt 

lärande och tillsammans skapa kunskap Wallin (2003). I Reggio Emilia finns det en stor ateljé 

på varje förskola och en mindre på varje avdelning. I dessa ateljéer arbetar det en bildpedagog 

som kallas för ateljérista. I ateljén får barnen vara kreativa och pröva på olika uttryckssätt 

genom att skapa, ofta i mindre grupper så att de kan koncentrera sig i lugn och ro. 

Ateljéristans arbete består av att inspirera barnen till skapande, men också att lära ut sina 

kunskaper till de övriga pedagogerna som arbetar på förskolan. Ateljéristan anses vara en 

viktig pedagog i Reggio Emilias verksamhet, på grund av sin specialkompetens (Jonstoij & 

Tolgraven, 2001). Granberg (2001) menar att det är bra om pedagogen har möjlighet att vara 

närvarande under den tid som barnen skapar och inte göra avbrott för situationer som sker 

runt omkring. Detta benämns som en ”fast” pedagog.  

 

Pedagogerna utgör en viktig roll i barnets skapandeutveckling. Då dessa enligt Bendroth 

Karlsson (1998) till viss del formar barnens uppfattning av sig själva som utövare av olika 

former av skapande av bland annat pedagogerna på förskolan. Thomaeus ansåg (enligt 

Bendroth Karlsson, 1996, s.20) att vuxna ofta har en föreställning om vad som är rätt och fel 

sätt att lära sig att skapa på. Han menar att pedagogens roll i barnens skapandeprocess bör 

vara att knuffa dem i rätt riktning vid rätt tillfälle inte att forma dem genom att lära ut det 

”rätta sättet”. Thomaeus var en förespråkare för barnens rätt att få uttrycka sig fritt och 

personligt i sitt skapande. Detta är ett av synsätten som även påträffas i Reggio Emilia där 

pedagogen ses som medforskande med barnet och det fästs stor vikt vid barnens 
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kunskapsprocesser istället för resultatet (Jonstoij & Tolgraven, 2001). Även Barnes (1997) 

vill att lärare som arbetar med bild- och formskapande ska fokusera på barnens 

skapandeprocess, och inte bara se slutprodukten som det viktigaste målet i deras utveckling. 

Enligt Barnes är det många lärare som använder sig av färdiga mallar, där alla barnen 

förväntas göra samma saker och att resultatet blir detsamma. Detta innebär att barnen inte 

själva får vara med och tänka i processen. Barnes anser att detta leder till att barnen inte 

utvecklar en egen individuell konstnärlig förmåga och följden anses bli att barnen blir 

osjälvständiga och kan förlora tron på sin egen förmåga när det gäller skapande.  

 

Granberg (2001) menar att mallar, färdiga schabloner och halvfabrikat medverkar till att 

hämma fantasin och undervärdera det egna skapandet. Det finns tillfällen då färdiga modeller 

och mallar används i större utsträckning än under resterande delar av året. Exempel på sådana 

tidpunkter är i sammanhang med Julen och Påsken. Att ha färdiga modeller och mallar i 

julpyssel och påskpyssel bromsar småbarns begynnande skapandeprocesser på så sätt att de 

riskerar att fastna i ett strikt användande av schablonartade förebilder. Det går däremot att 

utföra pyssel både under Påsken, Julen och det resterande året där barns fantasi och kreativitet 

respekteras och tas tillvara och på så sätt bidra till att överföra traditioner kring högtiderna 

(Granberg, 2001).  

 

Det är även en viktig del att som pedagog låta sig inspireras av barnens nyfikenhet och frågor 

och hålla dessa två vid liv (Jonstoij & Tolgraven, 2001). Det är viktigt att vi är lika öppna som 

vi vill att barnen ska vara. Ibland fodrar vi att barnen ska göra något som vi själva inte gör. Vi 

måste visa barnen att det är tillåtet att vara kreativ och att ta risker i sitt skapande. Detta ger 

barnen en öppen kreativitet. Att lyssna på barnet och att vara lyhörd för barnens idéer och 

tankar, gör att de lär sig att de är värda att lyssna på. Och även att vi får en inblick i barnens 

intressen som i sin tur kan leda till lärande (Konstpedagog, Fiona Godfrey Föreläsning: Barn, 

vuxna och konst – skapar mening tillsammans, 20 november, 2008). Detta tas även upp i 

läroplanen där det står att ”Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen skall uppmuntras 

och deras vilja och lust att lära ska stimuleras” (Lpfö 98, skolverket, 1998). Barnes (1994) 

anser att samtalet med barn under deras skapande är betydelsefullt. Pedagogen kan stimulera 

barns kreativa tankeförmåga genom att ställa fantasifulla frågor.  

Enligt Granberg (2001) bör pedagogen även vara väl insatt i aktiviteten och materialen så att 

denne kan leda barnen genom processen och förhindra skador eller oriktiga val av material 

och verktyg.  
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Små barn utvecklas hela tiden. I den experimentella leken med olika material gör de ständigt nya 

upptäckter och erfarenheter. Pedagogen ska stödja barns lärande, bidra till att vidga deras intryck 

och stärka deras erfarenheter. Detta gör pedagogen bäst genom att betrakta den skapande leken 

med barns ögon och försöka se det barnen ser. Små barn är beroende av vuxnas stöd för att 

utveckla leken och bildskapandet. Pedagogen bör alltså delta i småbarns skapande aktiviteter, 

men på deras villkor (Granberg, 2001, s.32). 

 

Dokumentation av barnens skapande  

Genom att dokumentera barnens skapande lär sig pedagogerna både lite om hur de själva 

fungerar i pedagogiska situationer och hur barnen upplever och uttrycker omvärlden. 

Pedagogen kan se barnen från nya infallsvinklar och tänka, lyssna och reflektera om 

informationen som denne har vunnit (Lenz Taguchi, 2007). Granberg (2001) menar att det är 

viktigt att dokumentera händelseförloppet under skapandeprocessen. Det är inte alltid som 

resultatet speglar barnets upplevelse. Hon tar upp exemplet då en pojke målar upp en fantastisk 

historia om en blå boll som rullar över det gröna gräset och det svarta regnet börjar falla allt 

mer intensivt tills slutligen hela målningen blev svart natt. ”I anslutning till de färdiga verken 

ska det finnas anteckningar där aktiviteten beskrivs, fotografier av genomförandet samt även 

citat av barnens egna kommentarer” (Granberg, 2001, sid. 39). Lenz Taguchi (2007) menar att 

pedagogen endast med hjälp av dokumentationen av barnets tanke- och arbetsprocesser kan 

uppfånga barnet som den medkonstruktören av kunskap och kultur det är.  Pedagogen kan även 

synliggöra barnens utveckling för dem själva genom att de tillsammans reflekterar över de 

framsteg som barnet gjort. Granberg (2001) betonar vikten av att sätta upp det som barnen 

skapar som en bekräftelse på att verken är viktiga. Carlsen och Samuelsen (1991) menar att 

barnen måste få uppleva att deras skapelser och framsteg innebär något positivt, samt att detta 

kan uppnås på ett tydligt sätt genom varierad dokumentation. Dokumentationen kan enligt Lenz 

Taguchi (2007) egentligen ses som ett sätt att kommunicera. Barnet kan kommunicera till 

pedagogen vad de vet, kan och känner och pedagogen kan ta hjälp av dokumentationen för att 

kommunicera tillbaka. Genom att observera och ta foton så kan pedagogen även föra fram 

information exempelvis till sitt arbetslag eller till barnets vårdnadshavare (Lenz Taguchi, 

2007). Miljöns utformning bör planeras och anpassas så att det på ett bra sätt går att redovisa 

dokumentationen (Carlsen & Samuelsen, 1991). 

Materialets betydelse för barnets utveckling 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 

konstruera med hjälp av olika material och tekniker” (Lpfö 98, Skolverket, 1998, s.13). Det är 
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viktigt att även de allra yngsta barnen får experimentera med bild- och formskapandet utifrån 

sin egen utvecklingsnivå (Carlsen & Samuelsen 1991). Barnes (1994) anser att alla barn har 

olika förmågor och intressen och att det är dessa, inte deras ålder som är avgörande för vilka 

bild- och formaktiviteter de klarar av att utföra. Enligt Carlsen och Samuelsen (1991) måste 

barnen få experimentera och komma underfund med materialet, först därefter kan det övergå 

till att vara ett hjälpmedel för att uttrycka sig. 

 

Malaguzzi anser (enligt Häikiö, 2007, s 96) att materialen ska finnas åtkomligt för barnen och 

bjuda in till fantasi och utmaningar. Han menar också att det är viktigt för barnen att de får 

lära känna materialen så att det kan främja barnens utveckling och stärka deras självbild som 

utövare i skapandeprocesser. Vea Vecchi, som var en av de första ateljéristorna och som 

arbetade tillsammans med Malaguzzi i Reggio Emilias förskoleverksamhet (enligt Häikiö, 

2007, s 96) ansåg att genom att erbjuda barnen att hantera olika material och tillvägagångssätt 

när det gäller skapande, bidrar det till att de får färdigheter och kunskap. Detta kan leda till att 

de får insikter om sig själva och deras omvärld. Hon påpekade också att pedagogens vetskap 

om materialen är viktig för att man ska kunna välja det material som inspirerar och utvecklar 

barnens läroprocess, och inte hämmar dem i deras skapande. Häikiö (2007) menar att man 

som lärare måste inse att barn behöver tid på sig att lära känna material för att de ska kunna 

förstå det och använda sig av det på ett utvecklande sätt. Enligt Barnes (1994) är det viktigt 

för barn att få undersöka material flera gånger eftersom det tar tid att lära sig att hantera det. 

Han menar också att läraren ska inspirera och finnas till hands för barnen under deras eget 

skapande. Barnes anser att pedagogerna ska vara medvetna om att känseln spelar en stor roll 

för de små barnens möte med materialet. 

 

Barnens skapande i förhållande till leken 

De estetiska ämnena anses vara starkt förknippade med lek. ”Barnet kan i den skapande och 

gestaltande leken få möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter” 

(Lpfö 98, Skolverket, 1998, s. 9). Skapande kan innebära en mängd saker. Barn konstruerar 

och skapar ständigt då de leker och använder material som finns till hands för detta, ”nästan 

allt som småbarn sysselsätter sig med skulle kunna kallas skapande” (Granberg, 2001, s.15). 

Ett fascinerande gemensamt kännetecken för bildskapandet och leken är den totala inlevelsen 

som barnen uppnår då de är inne i skapandeförloppet eller leken (Änggård, s.141, 2005).  

Redan i barns tidiga lek kan man se fantasirika processer och kreativt skapande (Vygotskij, 

1995). 
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Tragetorn (1996) benämner bland annat barngruppen som den tredje pedagogen eftersom barn 

lär sig av varandra. Parlek och gemensam lek leder till upptäckter och erfarenheter. Barn 

genomgår en viktig process då de skapar och deras lek med t.ex. lera behöver inte utmynna i 

ett resultat. ”Om pedagogen berättar för föräldrar att deras barn jobbat med lera och får frågan 

vad det blev så är det professionella svaret naturligtvis ”ingenting” ”(Wallin, 2005, s.35). 

Erfarenheten är det egentliga resultatet. Änggård (2005) menar att barnens skapande utgör en 

viktig attiralj till leken och att denna skapandelek är viktig och bidrar till barnets utveckling 

på ett positivt sätt. Bildskapandet och fantasileken gör det vardagligt omöjliga möjligt och kan 

hjälpa barnen att bearbeta upplevelser och känslor såsom till exempel rädsla. Pedagogen 

hjälper barnet att hantera det som är skrämmande (Änggård, 2005). Barnens skapande och 

deras alster kan också användas för att stimulera barnens fantasi när de leker. De kan använda 

kartonger av olika storlekar för att till exempel göra hus och byggnader för att sedan skapa ett 

landskap de kan leka med (Kim, Park & Lee, 2001). 

 

Barns upplevelse av konst 

Danko-McGhee (2006) anser att även de yngsta barnen kan uppleva konst och att det är fullt 

möjligt att lära dem uppskatta denna. Många kan tycka att detta är en svår uppgift men om 

barnen bara får lära sig på sina egna villkor fungerar det utmärkt. De yngsta barnen erhåller 

dagligen estetiska upplever. Detta ur vardagliga händelser som exempelvis då de geggar ihop 

mat på sin tallrik och på så sätt skapar olika färger och strukturer. Kari Bakke uttrycker det 

1,5-åriga barnets estetiska upplevelse, betydelsen av denna och det intressanta i att han/hon 

föredrar en form före en annan på följande sätt; ”han pekar på något och avgränsar därmed en 

form och en mening, han namnger det. Och han visar samtidigt att det här är han intresserad 

av”(Bakke, 2006, s.228). Eva Steinkjer hade det Norska projektet ”Klangfugl” som 

utgångspunkt då hon försökte förstå vad som skedde i mötet mellan de yngsta barnen och 

konsten samt vad som egentligen kännetecknade den sistnämnda. I detta projekt skapades 

konst i konstformerna; bild, dans, musik och teater anpassad för de yngsta barnen. Betraktarna 

uppmuntrades att ha en direktkontakt med konstverken för att kunna uppleva konsten till fullo 

(Steinkjer, 2006). 

 

Genom att använda sig av bilder föreställande konst med de små barnen kan pedagogen lära 

sig hur barnen förhåller sig till deras egen verklighet (Eyestone Finnegan, 2001). Forskning 

pekar på att pedagoger och andra vuxna som diskuterar kring konstverk och konstnärerna 
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bakom dessa med barn, inspirerar dem till att finna intresset att själva vilja skapa (Danko-

McGhee, 2006). Bendroth Karlsson (2008) håller med om detta men anser att det är mötet 

mellan människan som betraktar och konsten i sig, samt samtalet och lyssnandet av denna 

upplevelse som är det viktiga. Hon menar att det finns pedagoger som fokuserar för mycket 

på att försöka klarlägga konstnärens intentioner med konstverken, en följd av detta kan bli att 

barnen bildar sig uppfattningen att det finns en tolkning som är den rätta.  ”Konstpedagogiken 

har traditionellt diskuterats med konsten som fokus. Hur ska konst förmedlas? Hur ska man få 

barn att förstå konst?” (Bendroth Karlsson, 2008, s. 44). Steinkjer (2006) menar att de vuxnas 

beteende lägger grund för all kommunikation mellan barn och vuxna. Hon berättar om 

utställningen ”Psst” som utgjorde en del av ett stort arrangemang för ett- och tvååringar. Den 

arrangerades på DMMH; en högskola för förskollärarutbildning i Norge. Lärarstudenterna var 

skådespelare och en del av konstverket och kunde därigenom på ett bra sätt observera de 

vuxnas beteende. De såg stora skillnader i detta och Steinkjer (2006) frågar sig vad detta beror 

på. De ovan nämnda lärarstudenterna delade in resultatet i tre huvudbeteenden: 

 

1) Vuxna som inte förstod vad syftet med installationen var. De var låsta i möten med 

konsten och rummet och ledde snabbt barnen vidare till nästa aktivitet.  

2) Vuxna som uttryckte entusiasm över mötet med rummet och konsten. Vissa kunde 

uppträda väldigt entusiastiskt och på så sätt köra över toddlarna.  

3) Vuxna som var lite intresserade men samtidigt öppna och frågande. De lät barnen 

undersöka konsten och leka i rummet.  (Steinkjer, 2006, s.121) 

 

Bakke (2006) anser att vuxnas mängd av erfarenheter på ett sätt kan bli ett problem i 

ovannämnda samspel. Hon beskriver det som att vuxnas erfarenheter bildar en hel databas av 

upplevelser och minnen, vi behöver bara se på ett material för att veta hur det känns. 

Utforskandet blir nästan tråkigt för oss och vi vill komma vidare snabbt. Vi för omedvetet över 

detta synsätt till barnen (Bakke, 2006).    

Marie Bendroth Karlsson (2008) menar att det är viktigt att barn får möjligheten att uppleva 

konst och att få erfarenhet av konsthallar i förskoleåldern. ”Förskolan når de allra flesta barn 

och det borde därför vara en självklarhet att den utvidgar sina rum att omfatta också det 

offentliga” (Bendroth Karlsson, 2008, s.46). 

  

I förskolemiljön kan konstupplevelser bestå i att pedagogen exempelvis hänger upp 

konstbilder i en höjd som passar barnen, och låta barnet observera vad han/hon ser. Utifrån 

detta kan barnen och pedagogen sedan föra en diskussion tillsammans där man diskuterar 
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barnets reflektioner och vad de ser och upplever i bilden. Detta är hämtat från Heins teori 

”Constructivist learning theory” (enligt Eyestone Finnegan, 2001) som handlar om att barn lär 

sig genom att själva vara delaktiga i upplevelsen av något i den miljö de befinner sig. Detta är 

också ett sätt att kommunicera med barnet, att lära sig hur barnets tankevärld fungerar, hur 

barnet uttrycker sig känslomässigt.  Pedagogerna får också veta vad barnet är intresserat av så 

att man kan stödja detta, vilket resulterar i att man förstärker barnets tro på sig själv (Eyestone 

Finnegan, 2001).  

 

Sammanfattning 

 Denna bakgrund visar att Bild- och formskapandet är knutet till många begrepp, viktiga för 

barns utveckling.  Bild- och formskapandet utgör ett behov för barn liksom leken och är 

viktigt för dess utveckling på många plan. Det utgör ett utvecklingsmedel för våra sinnen, 

kommunikation, begreppsbildning (Granberg, 2001), socialt samspel (Änggård, 2005). Bild- 

och formskapandet fungerar även som ett hjälpmedel till att bearbeta och uttrycka känslor och 

anses vara en positiv förberedelse för läs- och skrivinlärningen (Granberg, 2001). Enligt 

Granberg (2001) och Carlsen och Samuelsen (1991) utgör bild- och formskapande även ett 

bra sätt för barnen att öva upp fin- och grovmotoriken, koordinationen, iakttagelseförmågan 

och koncentrationen.  

 

Viktiga begrepp för barnens skapande utveckling är följande: 

 Pedagogen; denne påverkar och formar barnet och bör enligt Jonstoij och Tolgraven 

(2001) vara medforskande, inte styrande. 

 Skapandeprocessen; processen är viktigare än resultatet och utvecklar barnets 

individuella förmåga (Lenz Taguchi, 2007). 

 Dokumentationen; av denna är viktig. Det är denna som pedagogen bör fokusera på 

för att barnen ska utveckla sin individuella förmåga, enligt Bendroth Karlsson (1998). 

Utvecklingsprocessen värdesätts även högt i Reggio Emilia, där pedagogen fungerar 

som medforskande med barnet. Pedagogen ska vara lyhörd och lyssna på barnet enligt 

konstpedagog, Fiona Godfrey (Föreläsning: Barn, vuxna och konst – skapar mening 

tillsammans, 20 november, 2008) och leda barnet igenom processen istället för att 

styra honom/henne (Granberg, 2001). 

 Materialet; ska vara lättillgängligt och varierande (Häikiö, 2007). 
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 Konstupplevelser; barnen kan uppleva och uppskatta konst tidigt och bör ges 

möjlighet till detta (Bendroth Karlsson, 2008). 

Som slutord kan nämnas att Bild- och formskapandet utgör den fjärde kommunikationsdelen 

(Ahlner Malmström, 1991) och att barnen ska stödjas och ledas i utforskandet av denna.  
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Problemformulering 

Varför och på vilka sätt utförs bild- och formskapande med de yngsta barnen på förskolan?  

Det som bakgrunden beskriver är att forskning inom området visar hur viktig bild- och 

formskapandet inte även för de yngsta barnen utan särskilt för dem. Det råder åtskilliga 

uppfattningar om varför detta är viktigt och de flesta av informationskällorna ser bild- och 

formskapandet som ett behov och ett språk.  

 

Syfte 

Att undersöka hur pedagogerna tänker kring de yngre barnens till bild- och formskapande i 

förskolan, deras förmåga samt varför detta är så viktigt.  

 

Frågeställningar 

Varför är det viktigt med bild- och formskapande i förskolan?  

Vad har bild och form för betydelse för de yngsta barnens lärande och utveckling? 

Hur ser pedagogerna på bild- och formskapande i förskolan? 

På vilket sätt väljer pedagogerna att arbeta med Bild- och formskapandet?  
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Metod 

Följande del förklarar valda datainsamlingsmetoder som använts i undersökningen. Syftet 

med undersökningen är att studera och förmedla pedagogernas syn på bild- och 

formskapandet med de yngsta barnen i förskolan, samt deras syfte och tankar bakom detta. 

Detta syfte genomsyrar valen som gjorts angående studiens inriktning, datainsamlingsmetoder 

samt val av bearbetning.  

 

Val av metod 

Detta är en kvalitativt inriktad studie och grundar sig i den fenomenlogistiska traditionen. En 

kvalitativ undersökning är inte mätbar på så sätt som en kvantitativ studie är. Den kvantitativa 

studiens resultat är tydligare då det består av siffror som lätt kan jämföras med varandra till 

exempel med hjälp av ett diagram (Stensmo, 2002). I kontakten med respondenterna användes 

kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. En kvalitativ intervju innebär att det finns 

förbestämda frågeområden men frågorna intervjuaren ställer kan anpassas efter 

intervjutillfälle eller respondenten i frågas svar (Johansson & Svedner, 2006). I den sortens 

intervju finns även möjlighet att komma åt och att ta tillvara de pedagogiska erfarenheter och 

tankar respondenterna bär på, samt mer uttömmande svar än i den kvantitativa strukturerade 

intervjun (Kvale, 1997). Den strukturerade intervjun är en motsatt intervjuform till den 

kvalitativa intervjun och har fasta frågor (Johansson, Svedner, 2006). Vi anser att vi genom 

denna metod får fram mest information om pedagogernas syn på bild- och formskapandet 

med barngruppen och syftet med detta skapande. Vi har valt att använda oss av APA-systemet 

som mall då vi refererar och skriver referenser. 

 

Urval 

Intresseområdet för undersökningen är pedagoger i förskolan som väljer att arbeta mycket 

med bild- och formskapande, även med de yngre barnen. Detta för att få den positiva sidan, 

vad pedagoger kan göra och inte det motsatta, det som inte görs. Valet är alltså ett val utifrån 

eget intresse. För att få kontakt med passande pedagoger så skickade vi mail till två 

kursansvariga i bildpedagogiska kurser på Högskolan i Gävle för att se om de kunde ge oss 

råd angående förskolor inom vårt intresseområde. Vi fick svar av en av dessa som ville hjälpa 

oss och hon gav oss namnen på tre av förskolorna hon blev således vår ”gatekeeper” (Cohen 

& Manion, 2007). Vi sökte även information om förskolor på Gävle kommuns hemsida. 
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Detta resulterade i ett urval av respondenter bestående av fem utbildade förskollärare på fyra 

olika förskolor.  

 

Tillvägagångssätt 

Utformning av intervjuer 

Frågeområdena och frågorna (se bilaga2) i de kvalitativa intervjuerna samt ett missivbrev (se 

bilaga1) författades tillsammans. Intervjuförberedelserna inleddes med att utföra förintervjuer 

på varandra för att beräkna tidsåtgång samt för att se om svaren upplyser frågeställningarna 

(Johansson, Svedner, 2006). De fyra förskolorna delades upp till två förskolor var och kontakt 

togs via telefon.  Dessa förskolor intervjuades sedan tillsammans. 

 

Genomförande av intervjuer 

Alla intervjuerna genomfördes på förskolan i ett avskilt rum. Intervjuerna tog ca en timme att 

genomföra.  

 

Bearbetning och analys av undersökningsmaterial 

Bearbetningen av informationen som framkommit av en kvalitativ studie görs på följande sätt: 

Rådatan kodas, med det menas att man läser igenom intervjuerna och delar in informationen 

efter referenskoder. Efter detta görs den öppna kodningen detta innebär att materialet delas 

upp i analysenheter. I den här studien var aktiviteten och pedagogens roll vägledande för den 

öppna kodningen. Till sist så utförs en axiell kodning vilken utgör den analytiska fasen, ”man 

undersöker hur de kodade enheterna förhåller sig till en sammanhängande helhet” (Stensmo, 

2002, s.26). Ljudupptagningen av intervjuerna skrevs ut ordagrant. Kodningen av den 

kvalitativa rådatan, referenskodningen och den öppna kodningen utfördes av den av oss som 

hade kontaktat förskolan i fråga från början. Anledningen till att arbetet delades upp på detta 

vis var för att frågeområdena i intervjuerna skulle bli lika och att vi ansåg det fördelaktigt att 

vara två då vi utförde intervjuerna men ändå ville ha enskilda delar.  

 

Validitet och reliabilitet 

Om en undersökning har hög reliabilitet ska den kunna upprepas av en utomstående person 

samt få ett liknande resultat tillföljd (Stensmo, 2002). Eftersom det i studien tillämpas en 

kvalitativ metod så går det dock inte att komma fram till samma undersökningsresultat, då 

själva meningen med metoden är att reflektera respondenternas åsikt om ämnet som 

undersöks. En kvalitativ intervju kan lätt övergå till att bli en strukturerad intervju om 
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intervjuaren koncentrerar sig för mycket på sina egna frågor istället för på vad respondentens 

svar (Johansson & Svedner, 2006). Gällande validiteten så har vi försökt att förstå och tolka 

respondenternas tänkesätt och syfte bakom bild- och form aktiviteterna för att   

 

Etiska överväganden 

Vi har följt det vetenskapliga rådets etiska principer gällande humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2008). Vi förklarade per telefon samt i ett 

missivbrev (se bilaga 1) vad för slags undersökning som skulle utföras samt dess syfte. Brevet 

klargjorde att det var helt frivilligt att delta samt att deltagandet skulle vara anonymt på så sätt 

att resultatet ej skulle kunna kopplas till enskild individ och att datamaterialet skulle komma 

att behandlas konfidentiellt. Vi informerade respondenterna om att uppgifter från intervjuerna 

endast kommer att användas till den här studien. Respondenterna erbjöds även att erhålla ett 

exemplar av den färdiga uppsatsen. Detta enligt huvudkraven rekommenderade av 

Vetenskapsrådet (2008); informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Namnen på respondenterna i intervjusammanställningarna är fingerade.  
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Resultat  

Här redovisas insamlad och bearbetad data som sedan tolkats från fem intervjutexter.  

Resultatet är indelat i rubriker som är betydande för studien. I slutet finnes en 

resultatsammanfattning för att ge en överskådlig blick av vad som framkommit i resultatet.  

Respondenterna i den här studien är alla examinerade förskollärare och arbetar med bild- och 

formskapande tillsammans med barn. I resultatet har vi valt att benämna pedagogerna med 

fingerade namn.  

 

Bakgrundsinformation om respondenterna 

Maria är utbildad förskollärare och har gått Ateljérista A, på högskolan i Gävle.  

 

Louise är utbildad förskollärare och har arbetat sen 1978. Hon har ingen bildpedagogisk 

utbildning, men eftersom hon är konstnär har hon själv hållit på mycket med skapande i bild 

och form på sin fritid. 

 

Petra är utbildad förskollärare och har arbetat sedan 1989. Hon har ingen bildpedagogisk 

utbildning, men har gått kortare kurser i bild- och formskapande. 

Karin är utbildad förskollärare och har arbetat i tjugo år. Hon har ingen bildpedagogisk 

utbildning, men har gått kortare kurser i bild- och formskapande.  

 

Therese är utbildad förskollärare och arbetat på samma arbetsplats sedan hon gick ut 

högskolan för fjorton år sedan. Hon har ingen bildpedagogisk utbildning, men anser att hon 

har fått en indirekt utbildning av en kollega som är väldigt kunnig inom området. 

 

Vikten av utbildning inom bild- och formskapande – och kunskap om materialet och 

olika tekniker 

Gemensamt för respondenterna är att de anser det viktigt att pedagoger får kunskap i bild- och 

formämnet genom sin utbildning.  Att ha kunskap om material och tekniker inom bild- och 

formskapande är viktigt (Maria, Louise, Petra, Karin och Therese). Orsaken till att detta är 

betydelsefullt är för att kunna utmana barnen och fördjupa sig ämnet (Maria, Petra och Karin). 

Man bör också enligt Louise kunna avgöra vilket material som kan användas, utifrån barnens 

kapacitet och behov. Ett för pedagogerna personligt intresse för ämnet kan utöver utbildning 

ge ytterligare fördjupad kunskap (Louise och Petra). 
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Verksamhetens uppbyggnad  

På Marias förskola har de två ateljéer varav en som görs i ordning till de mindre barnen. 

Ateljén är tillgänglig för all personal genom bokningsschema. Hon anser att ha tillgång till en 

ateljé är viktigt både för barn och vuxna. ”Bara att komma in i ateljén gör ju att de flesta av 

barnen får lust till att skapa något.” För de yngsta barnen kan det vissa gånger kännas lite 

avskräckande att komma till ateljén. Därför är det viktigt att ha skapande aktivitet inne på den 

ordinarie avdelningen också, så att barnen får börja utforska skapandet där de är riktigt trygga. 

 

På förskolan där Louise arbetar har de valt att ha en ateljé där hon arbetar endast med detta. 

Hon tar bara emot två barn åt gången för att hon anser att hon då hinner prata med barnen. ”De 

får sitt självförverkligande här. Jag ser dem, jag bekräftar dem. De får uttrycka sig med sina 

händer”, berättar hon. Louise önskar att varje förskola skulle ha en ateljé. 

 

Petra och Karin är verksamma på samma förskola, där Petra har ansvaret för en ateljéverkstad 

på förmiddagarna och Karin arbetar på en småbarnsavdelning, där de har tillgång till en liten 

ateljé. I ateljéverkstaden kommer barnen i grupper om cirka 10 stycken åt gången, och stannar 

ungefär en vecka var, så att barnen ska hinna bygga vidare och utveckla det de håller på med. 

Petra menar att man måste prova sig fram, och utforma en ateljé, med hjälp av barnens 

önskemål, och vad pedagogerna själva observerar. Ateljén på småbarnsavdelningen står alltid 

öppen, så att barnen själva kan välja om de vill gå in där, så att de bekantar sig och blir trygga 

med rummet. De försöker lära barnen vad man gör i en ateljé, så att de till exempel vet att de 

ska hämta förklädet innan de ska måla. Så att det vet vad alla saker finns. De har ställt fram 

vattenfärger synligt, så att barnen kan måla när de vill. Det åker ju en del i golvet men Karin 

menar att man inte får ge upp för det. Både Petra och Karin vill att ateljén ska vara en miljö 

som erbjuder barnen att de själva kan ta sig fram, med stöd av pedagogerna.    

 

På Therese förskola har man tillgång till en ateljé, som alltid är öppen. Där inne brukar det 

sitta massor av barn, och oftast är det en vuxen med.  Arbetsfördelningen i ateljén organiseras 

av pedagogernas intresse för skapande. Therese och hennes kollegor ser bild- och 

formskapandet som en viktig del av verksamheten. Hon anser att det är otroligt viktigt att ha 

tillgång till en ateljé och alla de material som kan tänkas behövas, för att det ska finnas 

möjlighet till bra skapande.  
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Pedagogens roll i barnens skapande 

Pedagogens roll är att bjuda in, stödja och utmana barnen i deras skapande, detta görs genom 

att i möjligaste mån låta barnen själva experimentera utifrån sina egna idéer. Pedagogen ska 

även kunna tillhandahålla olika material och tekniker (Maria, Louise, Petra, Karin och 

Therese). Pedagogens samtal med barnen under deras skapande är betydelsefullt för att båda 

ska kunna se barnens läroprocess (Maria, Louise, Petra, Karin och Susanne). Maria tar upp 

situationen om då ett barn vill måla något men inte vet hur det ska göra: Om barnet 

exempelvis vill måla en bil men själv inte tycker att det blir likt en bil. Då menar hon att 

pedagogen kan leda barnet rätt genom att fokusera på bilens olika delar. Genom att föra en 

dialog med barnet om motivet och ställa frågor till exempel: Vad har bilen för form? Vad har 

den för färg? På detta sätt ger pedagogen barnet möjlighetsvillkor att kunna skapa bilen själv. 

 

Barnen har många viljor och det gäller som pedagog att lyssna in var de befinner sig, för att 

kunna hjälpa dem vidare (Petra och Karin). Det viktigaste är att barnen själva känner sig 

delaktiga i sin egen skapandeprocess, ”det är ju först när barnet själv tar tag i skapandet som 

det sker ett verkligt skapande” menar Louise. Det är viktigt som pedagog att försöka locka de 

barn som inte vågar skapa (Maria, Petra och Therese). Vi hänvisar till följande exempel: 

Pedagogerna på Marias förskola hade lagt ut papper på hela golvet i lekhallen för att barnen 

skulle få måla med blå och röd färg. De verktyg som hade lagts fram att måla med var; tjocka 

penslar, breda penslar, lite svampar m.m. Syftet med det hela var att uppleva färg. Det var sju 

barn närvarande och två av dem ville bara titta på. En pojke var intresserad men vågade inte 

prova, han ville inte ens hålla i penseln. Maria fick idén att han kunde använda sig av sin 

favoritbil som verktyg i skapandet. Först fick han köra med bilen i färgen och sedan på 

papperet. Efter han hade målat på det här sättet så kunde han få ro att upptäcka och uppleva 

själva färgen.   

 

Pedagoger kan uppmuntra barnen genom att ge varje enskilt barn den tid de behöver till den 

egna processen. Om ett barn av någon anledning inte vågar skapa kan pedagogerna ge barnet 

tid att pröva sig fram så att hon/han blir trygg i situationen, genom att till exempel sitta 

bredvid och titta på, för att sedan själv börja skapa. Det gäller att visa barnet hur glädjefullt 

det är att skapa (Maria, Petra, Karin och Therese). På ordet ”berömma” reagerar 

respondenterna olika. Bekräftelsen i sitt skapande får barnen genom att man dokumenterar 

deras utveckling, däremot är det inte bra att berömma genom att säga att de gjort ”fina” alster 

enligt Maria. Många av barnen använder begrepp som fint och fult om både sina egna och 
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andras teckningar, och då är det viktigt att hitta ett annat sätt att kommunicera på genom att 

ställa frågor om barnens skapande, få dem att förklara hur de tänker under processen. Man vill 

stärka dem så att de vågar vara stolta för det de själva åstadkommer (Petra och Karin).  När 

det handlar om att bekräfta och berömma barnen används det uttrycket ibland. Fast man vet 

att det finns andra sätt att bekräfta barnen än med ordet fint och liknande, så menar Louise att 

barnen själva berömmer varandra med detta ord. Eftersom barnen verkar nöjda med detta så 

finner Louise inget fel med att bekräfta dem med det ordet.  

 

Respondenternas åsikter om att använda sig av mallar i skapandet skiljer sig från varandra. 

Enligt Maria pågår det en ständig diskussion på förskolan om mallar ska få finnas eller inte, 

hon är av åsikten att mallar borde tas bort.  Mallar kan enligt Louise användas för att locka de 

barn som inte vill eller vågar skapa, och uttrycker följande åsikt: ”Jag använder naturligtvis 

inte mallar ofta men jag gör det då och då för att jag tycker inte att det är något större fel än 

att använda noter i musik.” Det är många barn som vill använda sig av mallar när de skapar, 

men det är något de kan göra utanför ateljétiden, i ateljén ska barnen skapa utifrån sina egna 

idéer (Petra och Karin). Barnen ska inte behöva sträva efter att göra perfekta alster, mallar kan 

utgöra en norm som barnen känner att de måste leva upp till. Det är viktigt att barnen kan vara 

stolta över det de gör själva. Detta är anledningen till att vi inte använder oss av mallar på 

förskolan menar Therese. Maria uttrycker sig på följande sätt:” Vi är lite emot pyssel på den 

här förskolan vi gör inte så mycket pyssel. Och gör vi pyssel så vill vi göra pyssel som barnen 

kan göra”. På Petra och Karins förskola har de slutat benämna aktiviteten pyssel. Men runt 

högtider finns stationer där barnen kan gå runt och till exempel skapa en tomte tillsammans 

med en pedagog. ”Det finns kanske de som vill göra en smällkaramell, klart de kan få göra 

den men på sitt vis. Det behöver inte vara färdigt, hur exakt vi visar. De kan ju komma fram 

till en egen lösning” menar Karin. Louises åsikt är att pysslet är en del av svenska och 

utländska traditioner, och tycker att det är viktigt att föra vidare detta till barnen. Therese 

anser dock att barnen ska få göra tomtar så som de upplever dem, inte hur pedagogerna vill att 

de ska vara.   

 

Barnens skapandeprocess 

De yngsta är kapabla till att skapa och skapandet utgör ett behov hos alla barn.  Skapande är 

ett sätt att utrycka sig och även om man inte har den språkliga förmågan så vill man 

kommunicera. Därför är det viktigt att även de yngsta barnen ges möjligheten att utveckla sin 

kreativitet (Maria, Louise, Petra, Karin och Therese). Det är viktigt att de yngsta barnen får 
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bekanta sig med olika material och tekniker eftersom de genom erfarenhet senare kan skapa 

mer självständigt och fördjupa sig i sitt skapande (Maria, Louise). De yngsta barnen är 

självständiga i sitt skapande och har ofta en nyfikenhet och lust att vilja upptäcka saker (Karin 

och Therese). Det är viktigt att diskutera med sina kollegor, vad man väljer att ha för syfte 

bakom de aktiviteter man utför tillsammans med barnen, så att det passar med läroplanen och 

vad pedagogerna vill att barnet ska lära sig. Ibland kan syftet vara att barnen ska undersöka 

och uppleva olika färger, tekniker och material och ibland att de ska ställas inför en utmaning. 

Det är i utmaningarna som barnens läroprocesser synliggörs menar Maria, och enligt henne är 

det ett sätt för barnen att lära sig hur det är att arbeta tillsammans i grupp. Det är processen i 

barnens skapande som är av störst betydelse inte vad det blir för resultat (Maria, Louise, 

Petra, Karin och Therese). Att arbeta med bild- och formskapande är ett sätt att bekräfta 

individen, genom att upptäcka, experimentera och utveckla sin kreativitet. Barnen lär sig av 

sig själva och av varandra, genom att titta på vad den andre gör och samtala om detta (Maria, 

Louise och Therese).  De yngre barnen använder spontant sina sinnen när de skapar. De 

experimenterar med färger och använder hela sin kropp för att uttrycka sig. Detta är bra för 

deras självkänsla och kroppsuppfattning (Louise och Therese). 

 

Dokumentation av barnens skapande process 

Några av respondenterna anser att man dokumenterar barnens skapelser kan man se barnens 

utveckling och individuella lärande. Det är också viktigt att barnen får se sina framsteg. 

Dokumentationen görs genom att pedagogerna sätter in barnens alster eller fotografier i deras 

portfoliopärmar eller sätter upp dem på väggen eller i en monter, för att visa en utställning 

(Maria, Petra och Susanne). Petra menar att andra barn kan bli lockade att pröva något när de 

ser vad några barn har gjort i en dokumentation. Therese anser att det är viktigt att barnen får 

känna stolthet och visa upp vad de gjort för de andra barnen. ”Det stärker barnens 

självkänsla” berättar hon. Man behöver mycket tid för att dokumentera, vilket man inte alltid 

har och det är synd (Louise och Petra). 

 

Leken och skapandet 

Skapandet och leken har ett samband, eftersom barn ofta leker samtidigt som de håller på med 

bild- och formskapande. De kan under tiden de skapar, fantisera att materialet är olika saker 

som de berättar en historia kring (Maria, Louise, Petra och Therese). Barnen skapar, bygger 

och leker en stund, det är det som är processen berättar Louise. Pedagogerna kan få barn att 

våga skapa genom leken menar Maria. Leken och skapandet bidrar tillsammans till barns 
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utveckling (Maria, Petra, och Therese). Barnet stimuleras om det får leka med materialet och 

fantisera, ”genom leken lär de ju sig allt” anser Maria. 

 

Konstens och Konstbildens roll i förskolan 

Att använda sig av konstbilder tillsammans med barnen ger dem inspiration att själva pröva 

(Maria, Petra, Karin och Therese). Pedagogerna kan låta barnen begrunda konstföremål och 

tillsammans med dem reflektera och samtala om de tankar som kommer upp (Petra och 

Therese). Det är bra om barn får se olika sorters konst så de ser att allting inte behöver vara 

likadant (Therese). Pedagogerna kan sätta upp konstbilder på förskolans väggar i barnens 

egen höjd, så att de enkelt kan begrunda dem (Maria, Petra och Therese). Pedagogerna kan ta 

med barnen till olika museum för att titta på utställningar (Maria och Therese).  Louise är av 

åsikten att det är svårt att samtala med barnen om konst eftersom äldre konstverk oftast 

innehåller mycket symboler. Det är bättre att barnen själva får skapa än att de kopierar någon 

annans alster, menar hon. 

 

Sammanfattning av resultatet 

Syftet med vår studie är att få ökad kunskap om hur pedagoger tänker och arbetar med bild- 

och formskapande med de yngsta barnen i förskolan. Vi valde att göra en kvalitativ studie 

med fem förskollärare som alla aktivt arbetar med bild- och formskapande med de yngre 

barnen i förskolan. Vårt resultat visar på att respondenterna är eniga om att bild- och 

formskapandet är ett vikigt ämne i förskolan. En orsak till detta är naturligtvis att vårt urval 

bestod av pedagoger som arbetar mycket med bild- och formskapande. Resultatet visar på att 

samtliga respondenter är eniga om att de yngre barnen är kapabla att delta i skapande 

aktiviteter. De menar också att det är viktigt att barnet får börja med detta i tidig ålder, för att 

hon/han ska kunna våga skapa, men också kunna fördjupa sig i sitt eget skapande.  I studien 

framkommer också att skapandet kan nyttjas som ett pedagogiskt verktyg för barns utveckling 

och lärande. Framträdande ur resultatet är att skapandet ska komma utifrån barnens egen 

kreativitet och fantasiförmåga. Det viktigaste är inte produkten av skapandet utan själva 

utvecklingsprocessen. Resultatet visar att respondenterna anser att pedagogen utgör en viktig 

roll för att barnen ska kunna utvecklas i sin kreativitet. Detta gör pedagogerna genom att vara 

lyhörda inför barnens egna idéer och ge dem utmaningar så att de kan utveckla sitt skapande 

med hjälp och stöd av pedagogernas kunskap. Respondenterna anser också att pedagogerna 

ska ge barnen möjlighet att skapa med olika sorts material och verktyg.   
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Analys 

Syftet med vår studie är att få ökad kunskap om pedagogers syn på bild- och formskapande 

med de yngre barnen i förskolan. Vi har utgått från våra frågeställningar när vi gjort vår 

analys och kommit fram till att detta är två viktiga aspekter av det vi fått fram av 

resultatdelen. 

 

Barnet och bild- och formskapande  

Enligt hur vi tolkar det så ses de yngsta barnen som kompetenta till skapande av både 

respondenter och referenskällor. Det anses som viktigt att de ges möjlighet att utveckla sin 

kreativitet vilket barn gör då de ges tillgång till skapande. Vi tolkar det som att resultatet 

antyder att skapandet är ett behov samt visar på att det utgör ett sätt för barnen att uttrycka 

sig. Detta anses som särskilt viktigt för de barn som ännu inte har den språkliga förmågan. Att 

barn kan kommunicera med omvärlden genom färg, form och skapande anser både Barnes 

(1994) och Danko-Mcghee (2006). Enligt Granberg (2001) kan skapandet ses som barnets 

första språk. 

 

Utifrån resultatet tolkar vi att de yngsta barnen använder sig av alla sina sinnen och hela 

kroppen då de upplever och utforskar världen och också när de skapar. Både respondenter och 

referensmaterial menar att bild- och formskapande är bra för barnen då det gäller 

kroppsuppfattning, finmotorik, grovmotorik, koordination, iakttagelseförmåga och 

koncentration. Barnet anses tidigt göra försök att omskapa det material som han/hon kommit i 

kontakt med. I den här utvecklingsfasen så är det viktigt att barnet får möjlighet att upprepa sig. 

Till exempel genom att få repetera strecken och det cirkulära klottret som föregår 

huvudfotingarna som omnämns av Vygotskij (1995). Därför menar respondenterna att det är 

viktigt att det även finns billigt papper tillgängligt så att barnen får leva ut denna utvecklings 

fas så mycket som behövs.   

 

Resultatet visar på att en variation av tekniker och material gör enligt respondenterna att barnen 

erhåller en större erfarenhet och därigenom kan skapa mer fritt och få en stärkt självkänsla. Vi 

tolkar det som att bild- och formskapandet enligt respondenterna och referenslitteraturen kan 

fungera som ett sätt att bekräfta individen och bygga upp barnets självkänsla. Det kan enligt 

Änggård (2005) vara ett sätt för barnet att visa hur han/hon vill uppfattas av den övriga gruppen 

eller vilka personer han/hon vill sammankopplas med.  
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Enligt vår tolkning så anser respondenterna att de yngsta barnen är både nyfikna och 

självständiga i sitt skapande. Det anses som positivt att barnet skapar utifrån sig själv utan att 

jämföra sig med andra, men respondenterna anser även att de lär sig av att experimentera och 

att iaktta och diskutera med varandra.  

 

Syftet bakom aktiviteterna kommer ofta upp under intervjuerna. Detta bör både stämma 

överens med läroplanen och pedagogernas mål för lärande enligt respondenterna. Resultatet 

visar att barnens skapande process är av störst betydelse gentemot vad resultatet blir.  

 

Enligt vår tolkning har skapandet och leken ett samband och detta utgör en viktig del av 

processen. Respondenterna menar att barnen ofta blandar in leken då de skapar genom att 

fantisera om materialet och skapa en berättelse om karaktärerna eller tingen som materialet 

representerar.  Barnen kopierar de vuxnas vardag på olika sätt (Änggård, 2005) både i det 

tvådimensionella och i det tre dimensionella skapandet. Respondenterna menar att leken även 

kan innebära ett sätt för pedagogerna att få barn att våga skapa. Vi tolkar det som att detta 

anses vara en viktigt pedagogisk kunskap.  

 

Pedagogens roll i barnens skapande 

I resultatet framkommer att pedagogen enligt respondenterna har en betydelsefull roll i 

barnens skapande. Det är utifrån pedagogens kunnande om material och olika tekniker och 

deras förmåga att stödja barnen i deras kreativa process som gör att barnen kan bli 

självständiga i sitt skapande. Resultatet visar att alla av respondenterna anser att det är viktigt 

att barnen får skapa utifrån sina egna idéer och fantasier. För att kunna göra detta måste 

pedagogerna vara lyhörda inför barnens kreativa process. Granberg (2001) anser att 

pedagogen ska ge de minsta barnen positiva upplevelser när det gäller aktiviteter i skapande, 

så att barnen vill fortsätta med detta när de blir äldre. ”Lusten att lära är den viktigaste 

drivkraften i en inlärningsprocess” (Grundstam – Thurin, 1996). Vi tolkar att detta är något 

som alla respondenterna är medvetna om och på olika sätt försöker att fullfölja. Vårt resultat 

visar att respondenterna är av åsikten att de har en skapande verksamhet som inte är 

resultatinriktad, utan att det istället är skeendet som är av betydelse. Enligt resultatet är 

respondenterna är eniga om att samtalet mellan pedagog och barn är betydelsefull under 

skapandeprocessen för att båda ska kunna se progressen.  

 



 29

Slutsats 

Vår slutsats av resultatanalysen är att respondenterna var eniga om att det är viktigt för barn 

att börja med bild- och formskapande i tidig ålder. De ser även skapandet som ett uttryckssätt 

och ett kommunikations medel. Vi ser i resultatet att respondenterna skapar med de yngre 

barnen samt har ett syfte bakom skapandet i mycket större utsträckning än vad vi anade innan 

vi genomförde vår studie. Vissa av respondenterna fokuserade även mycket på att de yngsta 

barnen fick utforska material och media med hjälp av sina sinnen. Detta är en bra förberedelse 

till skapande med materialet. Respondenternas åsikter stödjer till stor del uppfattningen om att 

det är barnets skapandeprocess som är det viktiga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30

Diskussion 

Vad är det som är viktigt med bild- och formskapande i förskolan och vad har det för 

betydelse för de yngre barnens lärande och utveckling. Avsikten med uppsatsen var att 

undersöka hur pedagogerna tänker kring de yngre barnens till bild- och formskapande i 

förskolan, deras förmåga samt varför detta är så viktigt. Hur ser förskollärarna på bild- och 

formskapande i förskolan och på vilket sätt väljer de att arbeta med detta? ”Om man kan få 

människor att uppleva i kombination med kunskap, det slår allt” enligt professor i regi på 

dramatiska institutet, Suzanne Osten (Föreläsning: Babydrama, 20 november, 2008). 

 

Barns bild- och formskapande  

Skapande är enligt oss ett sätt att utrycka sig och använda sina sinnen. Bakke (2006) menar att 

ett och tvååringens estetiska upplevelsesätt och behov av sinnesupplevelser är särskilt 

intressant. Vi anser att skapandet inte är en sysselsättning för barnen utan ett behov och ett 

sätt att upptäcka världen. För ett litet barn är det otroligt viktigt att få uppleva omvärlden på 

sina villkor, ”den estetiska upplevelsen är själva mediet för upplevelsen av världen” (Hohr, 

2006, s.240). Vi menar att barnet måste få utrymme till skapande och bekräftelse på det 

han/hon gör och att det i bild- och formskapandet handlar mycket om att bekräfta barnet.  

 

Kommunikation blir redskapet för att göra det obegripliga begripligt, barnet kan uppfatta och 

igenkänna exempelvis en bil som en bil (Jonsson, 2006). Bild- och formskapandet utgör enligt 

oss ett språk genom vilket barn kan uttrycka känslor, upplevelser och åsikter.  Då 

yttrandefriheten innefattar uttryck i konstnärlig form så borde denna om något bekräfta detta 

(FN: s konvention om barnets rättigheter, Art. 13). Vi har stött på vuxna som tycker att det är 

svårt att kommunicera med små barn. Detta också enligt Bakke (2006) som menar att vissa 

anser att de yngsta inte har ett tydligt språk, ”men jag godtar inte det, så jag säger att de har ett 

riktigt språk, det är bara vi som inte kan höra. Deras kroppar pratar hela tiden” (Bakke, 2006, 

s.229). Detta tolkar vi som att hon menar att pedagogen måste vara lyhörd för barnets alla 

kommunikationssätt som kan bestå av kroppsliga uttryck och gester. Att det svåra är för oss 

att höra och att svara och inte för barnet att berätta.  

 

Som pedagog menar vi att det är viktigt att ha ett syfte bakom aktiviteterna med barnen. Detta 

kan innebära att utmana barnen i något eller att de endast ska uppleva och utforska med sina 
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sinnen. Det är därför inte heller viktigt hur resultatet av aktiviteten blir utan vad de samlar på 

sig för erfarenheter under själva processen.   

 

Att ha tillgång till en ateljé anser vi absolut är en fördel, dels för att det finns tillgång till det 

material som man behöver för skapandet och att det går att lämna pågående projekt framme. 

Vi menar även att det innebär en fördel att ha ett rum enbart att skapa i, så att barnen vet vad 

som ska göras då de kommer in i rummet. Men även att lokalen utgör en stor del i hur barnen 

upplever skapandet. Konstpedagog, Fiona Godfrey (Föreläsning: Barn, vuxna och konst – 

skapar mening tillsammans, 20 november, 2008) tar också upp detta. Det är stor skillnad för 

ett barn t.ex. att få måla i en stor lokal eller ute.  

 

Pedagogens roll  

Resultatet visar på att pedagogen utgör en viktig roll i barns skapandeprocesser. Enligt Barnes 

(1994) är det pedagogens uppgift att inspirera barnen och uppmuntra deras kreativitet. Detta 

behövs för att barnen ska kunna utvecklas i sitt skapande. Barnes vänder sig mot de 

pedagoger som låter barnen endast skapa själva utan inblandning eller stöd av pedagogen. 

Han menar att detta kan det leda till att barnen känner sig uttråkade och att de mister tron på 

att de själva kan skapa, eftersom de inte kan se någon utveckling. I resultatet framkommer det 

att det är viktigt att pedagogerna som arbetar med bild- och formskapande med barn har ett 

intresse för ämnet så att de på ett positivt sätt kan förmedla sina kunskaper till barnen. Vi ser 

likheter mellan vad vårt resultat visar och vad forskningen visar. 

Det är viktigt att pedagogen ger barnen olika sätt att uttrycka sig konstnärligt. Att de stödjer 

dem i utvecklandet av den totala kommunikationsförmågan (Ahlner Malmström, 1991). Detta 

görs genom att barnen får upptäcka och utforska, färg och material om och om igen. Genom 

att låta dem uppleva teater, konserter och konstutställningar kan de genom att först härma 

sedan själva inspireras till eget skapande. ”Små barn behöver symbolistiska uttryck eller 

konstnärliga impulser i sin vardag och sitt liv. Vi kan se till att barnen får stöd i att hitta sina 

egna uttrycksformer och att de får impulser som kan bidra till en vidare utveckling av det 

egna uttrycket” (Molin Bruce, 2006, s. 151).  

 

Konstpedagog, Fiona Godfrey (Föreläsning: Barn, vuxna och konst – skapar mening 

tillsammans, 20 november, 2008) menar att det är viktigt att starta en dialog med barnen. På 

det här sättet så lär sig barnen att tänka och analysera själva. En av respondenterna menar att 

det är svårare att föra ett pedagogiskt samtal under skapandeprocessen med de yngsta barnen. 



 32

Vi anser däremot att det är precis det hon gör då hon kommenterar barnens form och färgval 

och på det sättet bekräftar dem i skapandet. Vi anser att det är viktigt att lita på barnens egen 

förmåga att hitta sina egna lösningar, och att pedagogen istället fungerar som stödjande 

istället för styrande. De erfarenheter som barnen får genom detta ger dem ett självförtroende 

att våga uttrycka sig i ett konstnärligt skapande. Konstpedagog, Fiona Godfrey (Föreläsning: 

Barn, vuxna och konst – skapar mening tillsammans, 20 november, 2008) tar upp följande 

exempel: Barngruppen skulle måla utomhus på ett stort långt papper och det börjar blåsa 

kraftigt. I stället för att gå in så ser pedagogen möjligheten för barnen att lösa problemet med 

att papperet bara ville flyga iväg. Pedagogens första tanke på en lösning var att ta stora stenar 

att lägga på papperet, men hon sa inget. Barnens egen lösning var att tre barn lägger sig som 

tyngder på papperet så att det inte blåser iväg då de målar. Hon menar att även om det tar tid 

och barnens lösningar kanske inte är de samma som pedagogen skulle ha föreslagit är de för 

den delen inte sämre.  

 

Resultatet visar att flera av respondenterna är skeptiska till pysselkulturen som tidigare har 

funnits i förskolan. Pedagogerna vill att barnen ska skapa själva utifrån sin egen fantasi. 

  

Vid årets olika högtider så begränsas det skapandet i förskolan till pyssel passande för högtiden. 

Detta pyssel är allt för ofta inte anpassat efter barnens ålder eller utvecklingsstatus, utan är oftast 

för komplicerat för barnet att utföra på egen hand. Detta för med sig att personalen pysslar åt 

dem (Änggård, Eva, 2005, s.92). 

 

Vi anser att det är viktigt att pedagoger är medvetna om vad de har för bakomliggande syfte 

när det gäller olika skapande aktiviteter med barnen. Om det är så att barnen använder sig av 

en färdig mall, får pedagogerna fråga sig själva om de har tillgodosett barnens egen fantasi 

och på detta sätt utvecklat deras kreativitet. Enligt vår åsikt ska mallar användas sparsamt och 

tyngdpunkten ska vara att barnen får konstruera sina egna alster utifrån sin egen fantasi. Det 

viktigaste är inte att vuxna ser vad det föreställer utan att barnen har njutit av processen och är 

stolta över resultatet, även om det inte sparas. 

 

Materialets betydelse för barnets utveckling 

Resultatet visar på att respondenterna ger barnen en mängd olika material för att de ska kunna 

variera sig i sitt skapande. Materialet i barns skapande har betydelse för deras grovmotoriska 

utveckling och inlärning. Medan barnet utforskar materialet och förändrar dess form så tränar 
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barnet sin rörelsekontroll. Barnet stimuleras om pedagogen också arbetar bredvid barnet med 

samma material (Tragetorn, 1996). Pedagogen bör använda sig av samma material och 

aktivitet upprepade gånger för att pedagogerna ska känna sig säkrare med situationen och lära 

ut på ett bättre sätt (Granberg, 2001). ”Barnet har en inre motivation för lek och bestämmer 

själv med vilket material och med vem det vill leka. Men de vuxna kan förstärka den 

inlärning som redan startat” (Tragetorn, 1996, s.129). Vi är helt inne på samma linje som flera 

av pedagogerna, att det är viktigt som förskollärare att vara utbildad inom bildpedagogik. 

Detta för att en sådan utbildning ger en bra grund till ett fungerande arbete med barnen i detta 

ämne. Detta behöver dock inte betyda att en person utan denna utbildning har sämre 

materialkunskap, sämre kunskap om de olika teknikerna eller att den personen är sämre på att 

möta barnen i skapandet. Det finns alltid olika sätt att lära sig på. I resultatet framkommer att 

flera av respondenterna har ett eget intresse för bild- och formämnet. Vi tolkar att detta 

intresse kan leda till att pedagogen själv söker kunskap om ämnet på olika sätt och att detta 

engagemang är en stor fördel om bild- och formarbetet med barn ska bli positivt. Vi anser 

dock att lärarutbildningen ska innehålla en grundkurs i bild- och formskapande eftersom det 

är en viktig del av verksamheten med barn. 

 

Dokumentation av barnens skapande 

Det är viktigt att dokumentera barnens skapandeprocess för att på så sätt se barnens utveckling 

och komma underfund om olika mönster i deras uttryck. Det utgör även en möjlighet för 

pedagogen att se situationer på andra sätt. Pedagogen kan även ta hjälp av dokumentationen då 

denne vill visa framsteg för barnet. Det är alltid bra att kunna gå tillbaka till anteckningar och 

se vad barnet sa eller gjorde under processen, detta anser vi ger ytterligare en dimension till 

skapande. Även Granberg (2001) förordar anteckningar, citat och foto dokumentation och 

menar att barnets självkänsla stärks då deras konst hängs upp så att alla kan se. Ett problem 

som vissa ser med att dokumentera är dock att det tar tid vilket inte alltid finns på förskolan.  

  

Barnens skapande i förhållande till leken 

”Det är genom leken barn lär sig både att uppleva andras skapande och att själva uttrycka sig i 

skapande verksamheter” (Granberg, 2001). Utifrån studien går det att läsa att alla 

respondenter var överens om att barns skapande och lek har ett samband med varandra och att 

detta är något de upplever när barnen skapar i till exempel en ateljé. ”Lek och skapande är 

intimt sammankopplade. Ateljén är en plats för utforskande, experiment, laboration och arbete 

med olika material och estetiska uttrycksformer. Det gemensamma målet är att understödja 
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barnens kreativa, estetiska läroprocesser, där skapandet skall kombineras med lek och 

utforskande” (Häikiö, 2007, s.73).  Vi har uppfattningen om att leken har accepterats mer som 

ett verktyg för barns inlärning än vad bild- och formskapandet har. Enligt vår erfarenhet har 

det också forskats mer om lekens betydelse för barns utveckling. Men eftersom vi nu har 

hittat forskning och litteratur som pekar på att leken och skapandet hör samman och att båda 

har positiv verkan på barns inlärning och utveckling vill vi belysa detta i vår undersökning. 

Därför anser vi att det är viktigt att också fokusera skapandets betydelse i denna fråga. En av 

respondenterna är av åsikten att leken måste finnas med för att stimulera barns inlärning. ”De 

vuxna spelar en mycket aktiv roll när det gäller att förstärka utveckling och inlärning, men det 

måste alltid ske med utgångspunkt i, och respekt för barnens lek” (Tragetorn, 1996, s.128).  

Barn använder sig av alla sina sinnen när de genom leken och fantasin utforskar sin omvärld 

(Granberg, 2001). ”Allt skapande ska utgå från leken, från barns intresse och engagemang” 

(Granberg, 2001, s.36). 

 

Barns upplevelse av konst 

Att även de yngsta barnen kan uppleva konst har vi fått bekräftelse på både genom 

respondenterna och i litteraturbakgrunden. Det vi anser oss att ha fört fram är hur vi som 

pedagoger och vuxna på bästa sätt bemöter och förhåller oss till barnen i konstupplevelsen.  

 

Professor i regi på dramatiska institutet, Suzanne Osten (Föreläsning: Babydrama, 20 

november, 2008) har skapat en uppsättning med namnet babydrama som riktar sig till barn så 

små som sex månader gamla. Föreställningen varar i fyrtio minuter och teatern inleds med att 

skådespelarna går runt i publiken för att skapa en kontakt med barnen och hon anser att detta är 

avgörande för hur barnen sedan förhåller sig till resten. Enligt Osten är i genomsnitt en 

tredjedel av barnen koncentrerade hela tiden, medan en tredjedel är lite ”on/off” i sin 

koncentration och den återstående tredjedelen inte klarar av att koncentrera sig. På 

föreläsningen så visades en film som bekräftade hennes berättelse. Detta menar vi utgör ett 

utmärkt bevis på att barn i den här åldern uppfattar och upplever mycket mer av omvärlden än 

de flesta har en aning om.  

 

Enligt konstpedagog, Åsa Mårtensson (Föreläsning: Förskolebarn upptäcker samtidskonst, 20 

november, 2008) är det viktigt att barn får uppleva konst. Mårtensson arbetar på 

Gävlekonstcentrum där man under varje utställning tar emot en grupp barn för att de ska få 

uppleva och samtala om konst. Hon vill visa barnen att bilden är en form av kommunikation. 
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Hon sätter barnens upplevelse av besöket och samtalet kring denna i det främsta rummet. 

Denna åsikt delar även Marie Bendroth Karlsson (2008) och anser att det ”med en medveten 

konstpedagogik finns stora möjligheter att vidga både tanke- och samhällsrummet” (Bendroth 

Karlsson, 2008, s.74). Det är en fördel om de vuxna är intresserade men i lagom dos för att 

samtidigt vara öppna och frågande (Steinkjer, 2006). Det är även viktigt för pedagogerna att 

ta det lugnt och påminna sig själva om vad syftet med besöket är; kvaliteten av 

konstupplevelserna eller kvantiteten av dem, så att de inte sätter i gång en process hos barnet 

och inte följer upp denna.  

 

”Barnet har en rättighet att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet och denna rätt 

understödjas och respekteras” (FN: s konvention om barnets rättigheter, Art. 13). Om förskolan 

inte har tid eller möjlighet att göra besök på museum och konsthallar så kan barnen få erfara 

konstupplevelser på sin förskola. Detta genom konstbilder och egna installationer och 

utställningar.   

 

Metod diskussion 

Själva målet med undersökningen var att föra fram vad för slags bild- och formskapandet de 

yngsta barnen i förskolan utför och pedagogernas syfte och tankar bakom dessa aktiviteter.   

 

Därför valde vi en kvalitativ inriktning på vår undersökning. En kvalitativ undersökning är 

reflekterande och kan inte jämföras med hjälp av exempelvis diagram (Stensmo, 2002). Detta 

var inte heller viktigt för vår studie då vi endast ville belysa respondenternas åsikter och 

tankar inte jämföra dessa med varandra. På grund av metodvalet så har inte undersökningen 

en hög reliabilitet, då den enligt Stensmo (2002) inte kan upprepas av någon annan och leda 

till samma resultat. Vi använde kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod då denna 

metod utgör ett bra sätt då intervjuaren vill klarlägga respondenternas pedagogiska 

erfarenheter och tankar om skapande med de yngsta barnen. Vi ansåg att denna metod 

utgjorde det bästa hjälpmedlet för att nå upp till målet med undersökningen. En Kvalitativ 

intervju ger ett mer uttömmande svar än den kvantitativa strukturerade intervjun (Kvale, 

1997). Frågorna kan även ändras så de passar in i sammanhanget, efter hur respondenterna 

svarar (Johansson & Svedner, 2006). En negativ sida av detta var dock följande, då ingen av 

oss är erfarna intervjuare och var väldigt nervösa så föll vi ibland i fällan som Johansson och 

Svedner (2006) beskriver, att vi koncentrerade oss så mycket på hur våra egna frågor skulle 
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passa in och vilka av dem som redan hade besvarats så att intervjun blev mer strukturerad än 

vi hade planerat.  
 

Vi ville belysa den positiva sidan av bild- och formskapandet med de yngsta barnen, därför 

valde vi ut förskolor som vi hade hört via en ”gatekeeper” (Cohen & Manion, 2007) skulle 

arbeta mycket med bild och form. Vi tänkte att dessa kunde förmedla en positiv känsla för 

arbetssättet och inspirera oss och andra pedagoger ytterligare. En negativ konsekvens av detta 

urval blev dock att resultatet som var att bild- och form skapande enligt respondenterna är 

viktigt för barn, var föga överraskande. Detta eftersom vi från början visste att respondenterna 

arbetade på det här sättet med barnen och var positivt inställda till bild- och formskapande. Vi 

letade fram kontaktuppgifter och kontaktade dessa för att se om de passade in i vår 

undersökning och hade sådan tur att de första fyra som vi tog kontakt med både passade och 

hade tid för oss. På en förskola intervjuade vi två förskollärare en som är ansvarig för ateljén 

och en som arbetade på småbarnsavdelningen.  

 

Sammanfattning av diskussionen 

Genom att utgå från studiens syfte, att undersöka vad förskollärare har för syn på och hur de 

arbetar med bild- och formskapande med de yngre barnen i förskolan, har vi ställt detta 

resultat mot den forskning och litteratur som vi funnit inom detta område.  Respondenternas 

uppfattningar stämmer till stor del överens med den forskning och övrig litteratur som vi 

redovisat i bakgrunden. I resultatet framkom att respondenterna är eniga om att det är viktigt 

att börja med bild- och formskapande redan med de yngsta barnen på förskolan.  De anser att 

de yngsta barnen använder skapandet som ett sätt att uttrycka sina känslor på. ”Barns bilder 

berättar om deras upplevelsevärld och personlighet, vilka erfarenheter och intressen de har” 

(Granberg 2001, s.28). Respondenterna anser också att skapandet inte bara handlar om att bli 

bra på att rita och måla, utan om att utveckla sin kreativa och kommunikativa förmåga. Vilket 

resulterar i att barnen får ett stärkt självförtroende och en ökad social förmåga. Enligt Bakke 

(2006) har de yngsta barnen sätt att kommunicera, men det är inte alltid som de vuxna 

uppfattar detta som ett språk. Då är det viktigt att pedagogerna är lyhörda inför vad barnen 

upplever och känner, vilket alla respondenter är eniga om. I resultatet kan man utläsa att 

pedagogen utgör en central roll i barnens skapande, vilket också forskning och övrig litteratur 

anger. Pedagogen ska kunna ge barnen ett varierat utbud av material och lära ut olika 

tekniker. De ska också finnas som ett stöd och uppmuntra barnet så att hon/han utvecklas i sitt 

eget skapande. Granberg (2001) menar att det är lika viktigt att det finns tillfällen där 
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pedagogen skapar tillsammans med barnen som att barnen får sitta för sig själva och 

undersöka material och testa tekniker. Enligt resultatet anser respondenterna att leken har ett 

stort samband med skapandet, vilket också forskning och övrig litteratur visar på. 

 

Fortsatt undersökning 

Den här studien tar upp flera positiva aspekter som finns genom att arbeta med bild- och 

formskapande med barn i förskolan. Det vore intressant att göra en utförligare undersökning 

där man utför observationer av barns skapande, samt hur de använder bild- och 

formskapandet som kommunikation.    
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Bilaga 1 
Följebrev 

 

 

Till xxx, förskollärare på förskolan xxx. 

 

Vi vill börja med att tacka dig för att du tog dig tid med oss via telefon och att du vill 

medverka i vår undersökning. 

 

Vi har valt att göra den här undersökningen för att vi vill få fram kunskap om olika arbetssätt 

som pedagoger kan använda sig av då det gäller bild- och formskapande, samt syftet bakom 

detta. Vi har främst inriktat oss på barn mellan 1 - 4 år. 

 

Studien genomförs genom ett kvalitativt samtal då vi för en diskussion med dig kring våra 

intervjufrågor. Vi kommer att dokumentera samtalet genom ljudupptagning.  

 

Deltagandet sker anonymt och frivilligt. Svaren kommer ej att kunna kopplas till enskild 

individ och datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för 

lärarutbildningen. 

 

Vid frågor och funderingar kontakta oss gärna: 

 

Malin Svensson   Anneli Stewing 

Tel: xxx-xxxxxxx   Tel: xxx-xxxxxxx 

E-mail: xxx  E-mail: xxx 

 

Handledare:  

Lisbeth Claesson 

Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 

E-mail: xxx 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 
 

Förskolläraren 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Har du någon bildpedagogisk utbildning? 

 Hur viktigt tycker du att det är att vara utbildad i eller ha erfarenhet av bild- och form ämnet 

och de olika materialen.   

 Kan du berätta vad du tänker då jag säger bild- och formskapande i förskolan./Vad är din 

inställning till bildämnet? 

 Vilken roll anser du dig ha i barnens skapande? 

 Vad tänker du då jag säger ordet process? 

 Vad tänker du då jag säger resultat? 

 

Verksamhet 

 Vad har ni för syfte med färg och formskapande på er förskola? 

 Hur ofta genomför ni planerat skapande med barnen? 

 Vilka tillfällen finns det för spontant skapande? 

 På vilket sätt tror du att tillgången till en ateljé påverkar barnens bild- och form skapande? 

 Berätta vad du tycker kan förbättras eller förändras med verksamheten. 

 

Ansvar och genomförande  

 Hur organiserar ni arbetsfördelningen i ateljén/skaparrummet? 

 Vem bär huvudansvaret för skapandet? 

 Vilka olika tekniker använder ni er av och finns det skapande som används oftare än andra? 

 Vad har arbetslaget för syn på färg och formskapande och hur tror ni att det påverkar barnens 

inställning till skapande. 

 

Barnet 

 Varför är skapande viktigt för små barn? 

 Anser ni att barnen är självständiga när det gäller skapande? Motivera. 

 Vad tycker barnen om att arbeta med färg och form? 

 Vad gör ni för att hjälpa barn som inte vågar skapa? (Det kan handla om prestationsångest, 

rädsla för att misslyckas, ovilja att smutsa ner händerna) 

 Hur berömmer ni och hur bekräftar ni barnet i skapandeprocessen? 

 Hur kan man hjälpa barnet att komma vidare om det har fastnat inför en speciell uppgift? 
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 Dokumenterar ni barnens skapande på något sätt, i så fall hur? På vilket sätt använder ni 

dokumentationen? Vilket syfte? 

 Finns det någon medveten tanke bakom samtalet under skapande processen? 

 

Gruppen 

 Hur stort inflytande har barnen i den skapande processen? 

 Anser du att barn lär av varandra och i så fall på vilket sätt? 

 Anser ni att det finns ett samband mellan konst, lek och lärande i så fall på vilket sätt? 

 

 

Ge lite olika exempel på material och bild- och formövningar du tycker är passande med barn i 

åldrarna 1-2 år, 2-3 år och 3-4 år? 
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Bilaga 3 
Resultat; material 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Material som enligt respondenterna 

passar de yngsta barnen 

 

 

Material som enligt respondenterna 

passar de äldre barnen bättre 

 

 Täckfärg/guach/readymixed 

 Vanlig blyerts 

 Färgad blyerts 

 Gipsövningar utifrån barnets 

förmåga 

 Gipsbindor 

 Limstift/skollim 

 Playdooh 

 Saltdeg/trolldeg 

 Kritor 

 Fingerfärg 

 Tuschpennor, 

 Papper 

 Tejp 

 Sax 

 Paljetter 

 Silkespapper 

 Färgat papper 

 Lera 

 Pastellkritor 

 

 

 

 Puckfärger 

 Limpistol 

 Akvarell 

 Akryl 

 Ull 

 Färga tyg 

 Papiermachè 

 Svårare gipsövningar 

 Lera 

 Pastellkritor 

 


