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Förord 
 

Att intervjua aktiva, utbildade pedagogers syn på mötet med barn inom bild- och 

formskapande har gett oss en förståelse för hur två förskolor med olika pedagogiska inriktning 

tänker kring ämnet skapande. Vi vill därför tacka de pedagoger som varit hjälpsamma och 

ställt upp som informanter, samt låtit oss fotografera deras utrymmen. 

 

Vi vill även visa vår tacksamhet till handledaren Else-Maj Eineborg Falk som gett oss 

vägledning och stöd i arbetet med vår uppsats.  



                                                                    

 



                                                                    

 

Hallgren, C. & Stigson, J. Pedagogers syn på mötet med barn inom bild- och formskapande – 

en jämförelse mellan Montessori och Reggio Emilia. Gävle: Högskolan i Gävle 

 

Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur pedagoger på två förskolor med olika 

pedagogisk inriktning ser på mötet med barn inom bild- och formskapande. 

Frågeställningarna behandlar hur pedagoger arbetar och vill arbeta med skapande, om och hur 

synen på barn och barns utveckling skiljer sig samt hur pedagoger uppfattar att barn upplever 

skapande. 

 

Intervjuer med sju pedagoger är gjorda på en Montessoriförskola och en Reggio Emilia-

inspirerad förskola. Intervjuerna är inspelade på band och samtidigt gjordes även 

anteckningar. Intervjuerna är sedan transkriberade, tolkade och analyserade. I samband med 

intervjuerna är även fotografier tagna på förskolornas bild- och formskapande utrymmen.   

 

Resultatet visade att synen på barn inte skiljer sig nämnvärt mellan Montessoriförskolan och 

den Reggio Emilia-inspirerade förskolan. Samtliga pedagoger på båda förskolorna ser barn 

som kompetenta och upplever att barn utvecklas genom, och är positiva, till bild- och 

formskapande. Den Reggio Emilia-inspirerade förskolan arbetar dock i högre omfattning med 

planerad bild- och formskapande verksamhet i jämförelse med Montessoriförskolan. På 

Montessoriförskolan önskar pedagogerna att de hade mer tid och resurser till bild- och 

formskapande verksamhet, i nuläget arbetar de enbart spontant med skapande.   
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1. Inledning 
 

Den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia är något som de senaste åren inspirerat de svenska 

förskolorna i allt högre utsträckning. Filosofin stämmer till stor del överens med 1998- års 

Läroplan för Förskolan - Lpfö98 (Skolverket, 2006), och står för en pedagogik där miljön är i 

ständig förändring, med barnen som främsta prioritet. Den pedagogiska filosofin står för en 

tro på att barn är kompetenta och att pedagogen ska vara medforskande.  

 

Utöver den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia finns idag en rad andra pedagogiska 

inriktningar som inspirerat eller profilerat olika svenska förskolor. En av de snabbast växande 

pedagogikerna i den svenska förskolan är Montessoripedagogiken, som anser att barn ska ha 

frihet att handla och själva få bestämma. Man framhåller att pedagogen ska ha en mer 

tillbakadragen roll. 

 

Något som i princip alltid funnits inom den svenska förskolan, och som vi båda har ett 

intresse för, är det estetiska skapandet, där våra erfarenheter av hur pedagoger arbetar i detta 

ämne skiljer sig åt. Lindahl (2002) menar att: 

 
… bild och form följer delvis samma historiska förlopp i förskolan och skolan. Från stram 

disciplinering av formtänkande, kopiering, smakfostran och fosterlandskänsla till det ”fria” skapandets 

genombrott på 1930 – talet. Den skapande verksamheten förefaller dock ha haft en betydligt starkare 

ställning i förskolan än i skolan (Lindahl 2002, s. 67-68)  

 

Därför anser vi att det är intressant att undersöka pedagogers inställning och uppfattning om 

bild- och formskapande i förskolan. Vi skulle också vilja undersöka vad ett antal pedagoger 

anser att barn lär och upplever i samband med bild- och formskapande, samt om det skiljer sig 

åt mellan två olika pedagogiska inriktningar.  

 

Vi har förhoppningen att detta arbete kommer att ge mer kunskap och förståelse för hur 

pedagoger ser på mötet med barn och hur de väljer att arbeta med bild- och formskapande 

inom olika pedagogiska inriktningar.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka och jämföra hur pedagoger på två förskolor med olika 

inriktning ser på mötet med barn inom bild- och formskapande. Detta vill vi göra genom att 

intervjua pedagoger dels på en förskola som arbetar utifrån Montessoripedagogik, och dels en 

förskola som arbetar utifrån den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia. Vi vill i samband med 

detta göra en fotodokumentation av förskolornas bild- och formutrymmen.  

   

2.1 Frågeställning 

 

 Hur skiljer sig synen på mötet med barn och barns utveckling och i sådana fall hur, 

inom bild- och formskapande mellan pedagoger som arbetar inom 

Montessoripedagogik jämfört med pedagoger som arbetar efter den pedagogiska 

filosofin i Reggio Emilia? 

 Hur arbetar pedagogerna, och hur vill pedagogerna arbeta, med bild- och 

formskapande på Montessoriförskolan jämfört med den Reggio Emilia-inspirerade 

förskolan? 

 Hur uppfattar pedagogerna på Montessoriförskolan respektive den Reggio Emilia-

inspirerade förskolan att barn upplever bild- och formskapande? 
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3. Definition av begrepp 
 

Pedagog – i denna uppsats benämner vi yrket förskollärare med ordet pedagog. 

 

Montessorilärare – förskollärare som även har gått Montessorilärarutbildning.  

 

Montessoriförskola – en förskola som arbetar utifrån Montessoripedagogik. 

 

Reggio Emilia-inspirerad förskola – en förskola som arbetar inspirerat av den pedagogiska 

filosofin i Reggio Emilia. 

 

Pedagogisk dokumentation – dokumentation av barn, verksamhet eller pedagoger genom att 

till exempel anteckna eller fotografera.  

 

Estetisk utbildning – förskollärare som vidareutbildat sig till exempelvis bildpedagog, 

aterlierista eller har gått någon liknande utbildning .  

 

Aterlierista – en person anställd i ateljén på en Reggio Emilia-inspirerad förskola. 

 

Bild- och formskapande – skapande inom bild och form med hjälp av exempelvis papper, 

pennor, färger och olika material. Med skapande menar vi att man inte begränsar sig till det 

traditionella penna, papper och pysselskapandet. 
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4. Metod 

4.1 Val av metod 

4.1.1 Kvalitativa intervjuer 

 

Enligt Cohen, Manion och Morrison (2000) innebär en kvalitativ intervju att man som 

intervjuare ställer öppna frågor som inte måste vara planerade till punkt och pricka. Detta till 

skillnad från en kvantitativ intervju som är formell och alla frågor är planerade i förväg. Vi 

anser att det passar vår uppsats syfte bättre att låta de personer vi intervjuat svara på öppnare 

frågor, där de snarare har fått möjlighet att berätta i jämförelse med att ge svar på direkta 

frågor. Vid direkta frågor får man, enligt vår erfarenhet, kortare och mer enkla svar. Detta i 

jämförelse med att ha öppna frågor, där vi upplevt att personerna som deltar i intervjun är mer 

benägna att ge längre och mer utvecklade svar.  

 

Dock måste även den kvalitativa intervjun planeras noga, Kvale (1997) redovisar olika stadier 

som en kvalitativ intervju går igenom. Han anser att innan själva intervjun genomförs måste 

den planeras: då måste undersökningens syfte och ämne beskrivas och de moraliska 

konsekvenserna uppmärksammas. När intervjun genomförts måste materialet skrivas om från 

talspråk till skriftspråk och analyseras, innan det kan rapporteras. Cohen m.fl. (2000) menar 

att en kvalitativ intervju ofta får in väldigt mycket datamaterial och därmed tar längre tid att 

analysera i jämförelse med kvantitativa intervjuer. 

 

4.2 Val av undersökningsgrupp 

4.2.1 Urval 

 

För datainsamling i detta arbete var vår ambition att genomföra sex intervjuer, tre av dessa på 

en Montessoriförskola och tre på en Reggio Emilia-inspirerad förskola, detta för att få fram 

tillräckligt med tillförlitligt material. Samtidigt anser vi det vara en skälig mängd data 

material att behandla inom ramen för en c-uppsats. 

 

 Montessoriförskolan valdes ut genom att vi ringde till kommunen och fick tips upplysning 

om att den fanns. Vi kontaktade förskolan och de var villiga till att medverka. De fick själva 

välja ut tre representanter till intervjuerna. På plats fick vi önskemål om att en fjärde person 

på Montessoriförskolan, ville deltaga. Vi beslöt oss för att tillåta detta, trots att det då blev en 

intervju mer jämfört med den Reggio Emilia-inspirerade förskolan. Vi anser att det inte spelar 

någon större roll för resultatet med extra intervju, eftersom svaren från intervjuerna inte 

behandlats statistiskt. 

 

Gällande den Reggio Emilia-inspirerade förskolan kontaktade vi även här kommunen och fick 

en rad förslag på förskolor. De två första förskolorna kände att de inte hade tid och möjlighet 

till att medverka, men den tredje vi kontaktade ville deltaga. Även denna förskola fick själva 

välja ut tre representanter till intervjuerna.  
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4.3 Genomförande av undersökningen 

4.3.1 Föreberedelser 

 

Vi diskuterade fram intervjufrågor
1
 utifrån vårt syfte och skrev ett missiv

2
. Efter detta 

kontaktade de medverkande förskolorna via telefon, där vi presenterade oss själva och vår 

uppsats. Efter att förskolorna valt att medverka, skickades följebrevet ut till dem, efter 

önskemål, via mail.  

 

Vi valde även att göra en provintervju med en förskollärare innan intervjuerna på 

Montessoriförskolan och den Reggio Emilia-inspirerade förskolan. Detta gjordes för att se 

vad som behövde ändras inför de ordinarie intervjuerna. 

 

4.3.2 Genomförande 

 

Intervjuerna med pedagogerna på Montessoriförskolan gjordes alla under samma dag. En av 

oss genomförde alla intervjuer, medan den andra personen hade ansvar för inspelningen samt 

förde anteckningar. Intervjupersonerna fick själva välja plats för intervjun, vilket blev i 

pedagogernas personalrum. Innan intervjun började förklarades syftet med intervjun, att de 

intervjuade skulle vara anonyma i den färdiga uppsatsen samt att personerna hade möjlighet 

att avbryta sin medverkan när de själva önskade. Under intervjuerna blev vi enbart störda en 

gång, detta utav en ej medverkande pedagog som stod och vinkade in genom fönstret. Vi 

anser dock att detta ej påverkade den då intervjuade pedagogens svar, eftersom avbrottet var 

kort och hon verkade till synes oberörd.  

 

Även intervjuerna på den Reggio Emilia-inspirerade förskolan gjordes under en och samma 

dag, dock inte samma dag som intervjuerna på Montessoriförskolan. Här gjordes intervjuerna 

av den person som på Montessoriförskolan varit ansvarig för att anteckna och vice versa. 

Även här fick pedagogerna välja plats för intervjun, vilket blev ett avskilt rum på förskolan. 

Precis som på Montessoriförskolan förklarades syftet med intervjun, att de skulle vara 

anonyma samt att personerna hade möjlighet att avbryta om de själva önskade göra det. Under 

intervjuerna blev vi ej störda. 

 

Efter samtliga intervjuer tackade vi pedagogerna för deras deltagande. Vi informerade om att 

intervjuerna kommer att förvaras på Högskolan i Gävle under ett år för att sedan förstöras, 

samt att materialet inte kommer att användas till någon annan undersökning. Vi frågade även 

om vi fick möjlighet att dokumentera deras bild-och formutrymmen inomhus, vilket båda 

förskolorna godkände. 

 

4.3.3 Bearbetning 

 

Efter våra genomförda kvalitativa intervjuer överfördes dessa från talspråk till skriftspråk för 

att sedan analyseras och tolkas. Cohen m.fl. (2000) menar att detta är ett kritiskt steg, då detta 

innebär att mycket datamaterial kan förloras. Därför anser vi att det var av värde att vi var två 

                                                 
1
 Se bilaga 1 

2
 Se bilaga 2 
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personer vid intervjutillfällena och vid genomgång av intervjumaterialet. Därmed hade vi 

möjlighet att upptäcka fler intressant fakta. 

 
 Texter kan läsas på olika vis och skilda sätt att läsa öppnar olika möjligheter att tolka och förstå vad en 

text säger och hur den säger det den säger. Valet av metodisk och teoretisk förankring måste 

följaktligen bestämmas av vad man vill förstå och uppnå samt vilka förutsättningar läsningen inramas 

av (Else-Maj Falk 1999, s. 22). 

 

Det är viktigt att veta att det man är ute efter när man tolkar och analyserar en text även 

påverkar vad man ser, vilket även gör att två personer kan se mer än en person om man tolkar 

materialet med olika syn och förutsättningar.  

 

När vi tolkat och analyserat vårt material har vi utgått från ett hermeneutiskt perspektiv, som 

enligt Kvale (1997) kortfattat innebär att man konstant växlar mellan delar och helheter i 

tolkningsarbetet. Kvale (1997) menar även att när man tolkar utgår man från sin egen 

referensram, vilket även gör att man bör ha kunskap i textens tema, det vill säga har en 

förståelse för texten man tolkar. När man kommit så långt att man hittat ett sammanhang i 

texten som inte går att säga emot rent logiskt, är tolkningen i vart fall för tillfället slutförd. 

 

4.4 Forskningsetiska principer 

 

Inför intervjuerna tog vi hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och dess 

grundkrav angående information, etiska principer, konfidentialitet och utnyttjande 

(Vetenskapsrådet, 2004). 

 

 Syftet med vår uppsats klargjordes för de medverkade pedagogerna både då de kontaktades 

första gången via telefon, genom missivet och på plats före intervjun. Detta gjordes för att 

pedagogerna skulle vara helt införstådda med vilken undersökning de deltog i och uppsatsens 

avsikt.  

 

Vi klargjorde även för pedagogerna att de skulle vara anonyma i den färdiga uppsatsen, samt 

att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. Deras deltagande var således 

frivilligt. Samtliga pedagoger godkände att bli inspelade på band och att vi förde 

anteckningar. 

 

Deltagarna informerades även om att intervjuerna kommer att förvaras på Högskolan i Gävle 

under ett år, att intervjuerna endast används till denna uppsats samt att pedagogerna sedan 

skulle få tillgång till uppsatsen. 

 

Under fotograferingen av bild- och formutrymmena var vi noga med att inga barn var i 

närheten. Det var inte relevant att ha barn med på fotografier i denna uppsats, då de ej fyllde 

någon egentlig funktion på fotona. På de ställen där namn på barn funnits med på foton, är 

dessa överstrukna. Vi läste Anne-Li Lindgren och Anna Sparrmans artikel Om att bli 

dokumenterad (2003), där de tar upp att man bland annat skapar en maktposition mellan den 

som betraktar och den som blir betraktad genom dokumentation. Vi anser att barn har svårt att 

själva välja om de vill bli fotograferade, eftersom de ej inte fullt ut kan förstå i syftet med en 

studie eller en uppsats på denna nivå. 
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4.5 Källkritik 

 

Vi har främst använt oss av primära källor i denna uppsats. Sökningar har gjorts utifrån 

litteratur om Montessori, Reggio Emilia samt bild- och formhistorik i Sverige. Vi har, efter att 

ha gått igenom litteraturen, valt att använda den litteratur som bedömts vara relevant för vår 

uppsats. 
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5. Litteraturgenomgång 

5.1 Svenska förskolans bild- och formhistoria 

5.1.1 Fröbelpedagogik 

 

Fram till 1930-talet kännetecknades den svenska förskolans arbetssätt av Fröbelpedagogiken. 

Fröbelpedagogiken som baserar sig på Friedrich Fröbels (1782–1852) teorier, är en av de 

pedagogiker som haft störst inflytande på barns bildpraktik. Fröbel utvecklade det han kallade 

”lekgåvor” som pedagogiskt hjälpmedel till sina teorier: bollen, en kub, en cylinder och ett 

klot, en kub delad i åtta mindre kuber, en kub delad i åtta avlånga klossar, en kub delad i 9 

klossar, en kub delad i 6 klossar, lägglappar, trästickor, hela och halva metallringar, penna och 

papper, sticknål och stickmatta, nål och garn, sax och papper, flätmatta, flätmatta och 

flätremsor, flätspån, ledande käppar, pappersremsor och papperssnören, vikpapper, ärtor eller 

vax och trästickor samt lera och vax (Bendroth Karlsson, 1998; Lekgåvor, 2006). 

 

Den tionde lekgåvan var penna och papper och det är den lekgåvan som är aktuell i denna 

uppsats. Fröbel ansåg att barnet först bör lära sig rena linjer, genom att pedagogen ritar före 

och ger namn på det hon ritar. Fröbel menade att färger är ett inslag som ska komma senare, 

detta eftersom barnet först bör lära sig rena linjer och former. Fröbel ansåg, till skillnad från 

sin allmänna filosofi där han anser att barnet ska växa och utvecklas fritt efter personliga 

behov, att bildskapandet ska vara strikt (Bendroth Karlsson, 1998). 

 

Under 1930- och 1940-talet kom kritik dels mot Fröbels strikta bildskapande, dels mot hans 

romantiska syn på barn. Alva Myrdahl (1902-1986) ansåg att synen på barn snarare bör ha en 

vetenskaplig grund, och hon valde därför att skapa en förskollärarutbildning baserad på den 

barnpsykologiska forskningen (Bendroth Karlsson, 1998). Ytterligare en kritiker till Fröbel 

var Stina Sandels som 1945 gav ut boken Barnträdgården där hon menar att barn bör få 

möjlighet att uppleva fritt skapande utan mallar och därigenom tillägna sig kunskap (Bendroth 

Karlsson, 1998). 

 

5.1.2 Konstpedagogen Read 

 

Diskussionen kring barns fria bildskapande nådde sin kulm under mitten av 1950–talet när 

konstpedagogen Reads (1894–1968) bok Education through art översattes till svenska. Read 

menade att den tidens kunskapstradition enbart prioriterade barns intellektuella sidor och 

åsidosatte de sidor som utvecklar barns personlighet och emotioner. Pedagoger bör istället ta 

tillvara på barns spontana skapande, då detta gör att barnet når inre balans (Bendroth 

Karlsson, 1998). 

 

Read uppmärksammades i Sverige av bland andra Lindgren-Fridell som valde att använda 

hans litteratur i sina kurser på Teckningslärarinstitutet. Även konstpedagogen Derkert (1915-

1995) tog tillvara på Reads tankar och teorier om att barns estetiska uttryckssätt bör 

respekteras. Han arbetade först på Nationalmuseet och sedan på Moderna Museet i 

Stockholm, där han tog fram utställningar och estetiskt skapande även för barn då han ansåg 

att de, i lika stor grad som vuxna, har rätt till sådan verksamhet (Bendroth Karlsson, 1998).  

Teckningsläraren och bildterapeuten Thomaeus skrev många artiklar och startade debatter 

kring Reads tankar kring det personliga bildskapandet. Han menade att 
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 […] om barnet får möjlighet att i en tillitsfull miljö göra sina bilder utan risk att bli bedömd är bilden

  människans mest uppriktiga språk (Bendroth Karlsson 1998, s. 33) 

 

5.1.3 Från Read till idag  

 

Lindahl (2002) skriver att i samband med att en ny läroplan för förskolan diskuterades i slutet 

på 1960-talet etablerades begreppet ”skapande verksamhet” som sedan 1968 även lades till i 

Barnstugeutredningen (SOU 1972:26:27);. 

 

Levande verkstad är en metod som presenterades i Lärartidningen 1968, baserar sig på 

Bauhausfilosofin som riktar in sig på individualitet och hela människan genom skapande. I 

Sverige arbetade man relativt styrt utifrån olika teman och såg gruppen som en resurs, flera 

kursers startades för pedagoger inom denna inriktning (Bendroth Karlsson, 1998). 

 

I Socialstyrelsens pedagogiska program för förskolan (1987) skriver man att barn ska få 

möjlighet att bearbeta sina upplevelser genom bild- och formskapande och mötas av respekt i 

detta skapande arbete. Man riktar inte som tidigare in sig lika mycket på vikten av material 

ska användas på ”rätt sätt” (Lindahl, 2002). 

 

Under 1980-talet presenterades den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia i Sverige av Karin 

Wallin genom böcker och utställningar. Bendroth Karlsson menar att  

 
[…] den pedagogiska filosofin ifrån Reggio Emilia mottogs med stort intresse i Sverige och har varit en 

viktigt kunskaps- och inspirationskälla under de senaste tio åren (Bendroth Karlsson 1998, s. 27). 

 

5.1.4 Läroplan för förskolan (Lpfö 98) 

 

I Lpfö 98 står det att barn söker och erövrar kunskap genom olika sorters bild- och 

formskapande, genom lek samt genom att samtala och reflektera. Förskolan ska vara öppen 

för skilda uppfattningar och uppmuntra dessa. Man skriver också att lärande baseras på 

samspel och vägledning  Förskolan ska ta hänsyn till alla barns olika förutsättningar och 

behov, samt grundlägga tilltron till den egna förmågan. Nyfikenhet, intresse och förmåga att 

ta egna initiativ ska stimuleras (Skolverket, 2006).  

 

5.2 Den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia 

5.2.1 Loris Malaguzzi och Reggio Emilia 

 

Loris Malaguzzi (1921–1994) var verksam som förskollärare i den italienska staden Reggio 

Emilia. Han läste även psykologi under andra världskriget, trots att detta förbjudits, och blev i 

och med det en av Italiens första psykologer (Bengt-Erik Andersson, 2001; Karin Wallin, 

1996).  

 

Malaguzzis idéer och filosofi finns inte nedskrivna av honom själv, eftersom han ansåg att det 

skulle innebära att de stängdes in och därför inte heller skulle kunna vidareutvecklas. Dock 

finns intervjuer med Malaguzzi, samt beskrivningar av verksamheten (Andersson, 2001). 
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Fram till år 1960 fanns i Italien en lag som enbart tillät den katolska kyrkan att driva daghem. 

När Malaguzzi hörde att en förskola höll på att byggas upp av föräldrar strax utanför Reggio 

Emilia, blev han intresserad. Han reste dit och blev övertalad att medverka. Snart hade man 

öppnat ett antal föräldradrivna förskolor med Malaguzzis hjälp (Andersson, 2001; Wallin, 

1996). 

 

Den allra första kommunala förskolan i Reggio Emilia öppnade 1963, och efter 1970 ökade 

daghemmens antal drastiskt, vid samma tid togs föräldradrivna förskolor över av kommunen. 

Malaguzzis roll blev att ansvara för att vidareutveckla dessa kommunala förskolor. Tanken 

bakom förskolorna var att arbeta efter en syn som grundar sig på att barn är forskande, 

kompetenta att ha makt över sin egen läroprocess samt har både samma rättigheter och ansvar 

som den vuxne (Andersson, 2001; Wallin, 1996; Tarja Häikiö, 2007).  

 

Malaguzzi menade att ett barn har hundra språk, hundra olika uttryckssätt, men att de berövas 

nittionio. Han menade att alla hundra språk bör tas tillvara i barns lärande (Wallin, 1996; 

Häikiö, 2007). I boken Reggio Emilia och de hundra språken (1996) har Malaguzzis välkända 

dikt som behandlar just detta översatts till svenska:  
  

 Ett barn är gjort av hundra 

 Barnet har hundra språk 

 hundra händer, hundra tankar 

 hundra sätt att tänka att leka och att tala på 

 hundra alltid hundra sätt att lyssna 

 att förundras att tycka om 

 hundra lustar att sjunga och förstå 

 hundra världar att upptäcka 

 hundra världar att uppfinna 

 hundra världar att drömma fram. 

 Ett barn har hundra språk 

 (och därtill hundra hundra hundra) 

 men berövas nittionio. 

 Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen. 

 Man ber barn: att tänka utan händer 

 att handla utan huvud att lyssna men inte tala 

 att begripa utan glädjen i att hänföras och överraskas 

 annat än till påsk och jul. 

 Man ber dem: att bara upptäcka den värld som redan finns 

 och av alla hundra berövar man dem nittionio. 

 Man säger dem: att leken och arbetet 

 det verkliga och det inbillade vetenskapen och fantasin 

 himlen och jorden förnuftet och drömmarna 

 är företeelser som inte hänger ihop. 

 Man säger dem att det inte finns hundra 

 Men barnet säger: Tvärtom, det är hundra som finns.  

 Loris Malaguzzi (Wallin 1996, s. 9) 

 

5.2.2 Pedagogens roll  

 

Malaguzzi såg barn som forskande och menar att de behöver en medforskande pedagog för att  

kunna utvecklas på bästa sätt. Det är viktigt för barnet att ha en pedagog att diskutera sina 

läroprocesser med och genom pedagogisk dokumentation kan man synliggöra lärande. Även 

om det är barnet som är ansvarigt för sin egen lärandeprocess, måste pedagogen finnas med 

som stöd och vägvisare. Den medforskande pedagogen ska inte ge barnet färdiga svar, men 

kunna ge barnet verktyg att själv söka svar (Andersson, 2001; Rebecca S. New, 2007).  



                                                                    

 11 

Hewett (2001) menar att barnet inte alltid kan klara av en utmaning själv, utan behöver en 

vuxen för att kunna nå resultat. 

 

Wallin (1996) menar att den pedagogiska filosofin inte ska betecknas som en låt-gå-

pedagogik där barnen får göra precis som de vill, pedagogerna har en viktig roll för barnets 

utveckling. Istället för att gå in i en lek, agerar pedagogen som observatör av leken och träder 

in om det behövs. Viktigt är även att pedagogerna observera sig själva, för att därigenom 

kunna utvecklas i sin yrkesroll (Wallin, 1996). 

 

5.2.3 Dokumentation och reflektion 

 

Pedagogisk dokumentation är ett viktigt inslag i Reggio Emilia-inspirerade förskolor, detta för 

att synliggöra barns tankar och lärprocesser (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Pedagogerna har 

som uppgift att dokumentera vad barnen gör, säger och hur de närmar sig varandra. 

Dokumentationen sker oftast genom löpande anteckningar och genom att pedagogerna 

fotograferar. Pedagogerna ställer öppna frågor till barnen för att synliggöra deras sätt att 

tänka. Genom dokumentation kan pedagogerna se hur barnen tillägnar sig lärande och få en 

fördjupad förståelse för hur barnen tänker (Häikiö, 2007; Wallin, 1996; Gandini, 2005). 

 

Inom Reggio Emilia har dialogerna alltid haft ett stort värde då man anser att alla har rätt att 

uttrycka sina egna åsikter. Genom att pedagogerna samtalar med barnen kan pedagogerna 

även lära sig hur barn tänker, vilket är viktigt då förskollärarna lär sig hur man möter barn. I 

dokumentation av barns samtal upptäcker man inte enbart barns läroprocesser, utan man kan 

även synliggöra pedagogernas (Wallin, 1996; New, 2007).  

 

5.2.4 Miljö och ateljé  

 

I Reggio Emilia benämns miljön som en ”tredje pedagog” eftersom man anser att miljön 

kommunicerar med barnen och pedagogerna genom dess utformning. Miljön är en central 

grund i pedagogiken och den ska förändras för att stimulera barnen, i samråd med barnen. En 

miljö där barn tillåts vara nyfikna och kompetenta är en bra miljö. Man menar att det 

pedagogiska arbetet främjas genom att förskolorna delas upp i olika åldrar och därefter i olika 

grupper. Detta görs för att barnen ska få möjlighet att skapa olika nätverk och mötas av många 

olika sociala relationer (Häikiö, 2007; Jonstoij & Tolgraven, 2001; Åberg & Lenz Taguchi, 

2005).  

 

Förskolemiljön i Reggio Emilia ska vara ljus och öppen och ha en, eller flera, centrala 

mötesplatser som benämns som ”piazzor”. Förskolorna ska också ha en ateljé där även en 

aterlierista är anställd. Aterlieristans roll är att arbeta både med barns kreativitet och skapande 

och med att utbilda pedagogerna. I ateljén ska barnen få möjlighet att bearbeta och utforska 

frågor kring sin omvärld genom skapande med olika material. Viktigt är att allt material ska 

finnas tillgängligt för barnen, men de ska få vägledning i hur man kan använda och arbeta 

med det (Wallin, 1996; Häikiö, 2007). 
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5.2.5 Kritik kring Reggio Emilia 

 

Kritik från Doverborg, Samuelsson och Simmons Christenson (1987) har riktats mot den 

utbredda bildskapande verksamheten inom Reggio Emilia. De anser att betoningen på barns 

bildskapande leder till att barnens generella utveckling åsidosätts samt att pedagogerna ej tar 

tillvara på barns lärande i vardagssituationer (Doverborg, Samuelsson & Simmons 

Christenson, 1987). 

 

5.2.6 Reggio Emilia i Sverige 

 

Eftersom den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia inte finns nedskriven av Loris Malaguzzi 

finns heller ingen tydlig metod att kopiera, utan istället finns ett reflekterande arbetssätt att 

inspireras av. Wallin och Barsotti var de första svenskarna som reste till Reggio Emilia för att 

lära och inspireras av den pedagogiska filosofin. Övriga pedagoger upptäckte Reggio Emilia 

genom Wallin och Barsottis utställning Ett barn har hundra språk som även gavs ut som bok. 

Därmed blev den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia starkt sammankopplad med 

bildpedagogik, eftersom man kunde urskilja en hög kvalité i barnens bilder. Detta ledde till 

ytterligare en utställning 1986, med namnet Mer om hundra språk, som hade tyngdpunkt i att 

man i Reggio Emilia fokuserade mer på vägen till barns uttryck än på den färdiga produkten 

(Jonstoij & Tolgraven, 2001). 

 

Efter dessa utställningar startades flera kurser som fokuserade på synsättet inom Reggio 

Emilia och intresset bland svenska pedagoger ökade. I och med detta grundades även Reggio 

Emilia–institutet, först som ett kooperativ och idag ordnar de resor, ger ut tidskrifter, håller i 

utbildningar samt deltar i pedagogiskt utvecklingsarbete och forskning (Jonstoij & Tolgraven, 

2001). 

 

Det finns många likheter mellan den syn man har på barn inom den pedagogiska filosofin i 

Reggio Emilia och det rika och kommunicerande barn som man fokuserar på i Läroplan för 

förskola, Lpfö 98. Båda ser på barn som kompetenta och kunskapsskapande (Jonstoij & 

Tolgraven, 2001). 

 

5.3 Montessoripedagogiken 

5.3.1 Maria Montessori 

 

Maria Montessori föddes 1870 i provinsen Ancona, Italien. Hennes föräldrar flyttade till Rom 

eftersom de ville att hon skulle få en bra utbildning. De såg helst att hon skulle utbilda sig till 

lärare, då det på den tiden var det enda yrke som var tillgängligt för kvinnor. Eftersom 

Montessori inte ville acceptera någon traditionell kvinnoroll, gick hon inte med på sina 

föräldrars önskan. Hon studerade istället först på en teknisk skola med bara pojkar och blev 

sedan intresserad av att studera medicin. År 1896 fullbordade hon sin utbildning på Roms 

universitets medicinska fakultet och blev Italiens första kvinnliga läkare (Paula Polk Lillard, 

1993).  

 

Montessori gick efter sin utbildning med i ett forskarlag som forskade kring barn med mentala 

handikapp. Hon kom i kontakt med mentalt handikappade barn, placerade på sinnesjukhus 

och tyckte att något borde göras för att deras liv skulle bli bättre. Montessori ansåg att de 
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handikappade barnen fick för lite stimulans och fattade beslutet att ge dem särskild 

undervisning (Polk Lillard, 1993).  

 

Montessori skapade sina egna metoder och föreläste sedan om sina pedagogiska teorier. Hon 

fick även ansvar för en skola med utvecklingsstörda barn, där hon arbetade i flera år. Det 

visade sig att de mentalt handikappade barnen kunde lära sig så bra att de kunde delta i 

samma inträdesprov till skolor som ”vanliga” barn. Montessori började därför ifrågasätta den 

traditionella undervisningen och beslöt sig för att ägna sin tid åt att utveckla den allmänna 

undervisningen (Polk Lillard, 1993). 

 

5.3.2 Pedagogens roll 

 

Montessori såg tre delar som viktiga i den pedagogiska verksamheten; den förberedda miljön, 

den förberedda läraren och friheten. Montessoripedagogiken grundar sig på att barnet har en 

inre kraft och stor vilja att lära sig. Barn vill upptäcka och prova på och ska därför stå i 

centrum på förskolan. De ska ha tid på sig att utföra olika aktiviteter och de ska ha rätt att 

utvecklas efter sitt eget behov. Pedagogerna på Montessoriförskolan har därför en mer 

tillbakadragen och handledande roll. De ska visa respekt för barnet och anpassa miljön, inte 

nödvändigtvis efter ålder, utan mer efter barntes mognad (Skjöld Wennerström & Bröderman 

Smeds, 2008; Signert, 2000).  

 

Det är pedagogens ansvar att ordna miljön så att barnen upptäcker de stora potentialer som 

finns inom dem. Pedagogerna ska introducera nytt material för barnen och de ska se till att 

barnen inte avbryts när de arbetar med något som fängslar dem. Ett av Montessoris mål var att 

barnen skulle bli så självständiga som möjligt utan att behöva ta hjälp av en vuxen. I 

pedagogernas tillbakadragna roll ligger att de ska berätta och instruera, men själva aktiviteten 

ska utföras av barnet själv (Signert, 2000). 

 

Enligt Montessori är observationer betydelsefulla. Då pedagogerna observerar barnet ska de ta 

hänsyn till det de ser att barnet vill och inte vill göra, vad barnet lär sig, samt fundera på vad 

de kan erbjuda barngruppen. Montessori ansåg även att det var viktigt att pedagogerna var 

utbildade, så att de kunde förstå barn och pedagogerna skulle vara en del av den förberedda 

miljön (Signert, 2000). 

 

Under sina observationer upptäckte Montessori att barn går igenom flera olika stadier då de 

repeterar samma händelse flera gånger om, detta kallade hon för känsliga perioder. Hon 

upptäckte sex olika perioder: ordning, språk, lära sig att gå, social träning, små föremål och 

detaljer samt att lära sig med alla sinnen. Montessori menade att dessa stadier pågår i olika 

faser upp till 24-årsåldern. Eftersom barn är olika och utvecklas i olika takt måste pedagoger 

inom förskolan ha förståelse för och ta hänsyn till detta (Signert, 2000).  

 

5.3.3 Miljö och skapande 

 

Den förberedda miljön är, som tidigare nämnts, en av Montessoris viktigaste grundtankar. Det 

är viktigt att skapa en pedagogisk miljö som är rättad efter barnens utvecklingsbehov. 

Lokalerna bör vara ljusa, rymliga och färgglada. Sakerna och möblerna ska vara anpassade till 

barnens storlek och alla barn ska ha en egen arbetsplats. För att barnen ska kunna variera sina 
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aktiviteter bör rummen vara indelade i olika sektioner där allt ska ha en särskild plats (Signert, 

2000). 

 

Montessori ansåg att om barnen var omgivna med färger och former leder det till kreativitet 

och utveckling av ett intresse för konst. I den skapande verksamheten handlar det om fritt val, 

självständighet och individens intresse. Inom Montessoripedagogiken styr inte pedagogerna 

barnet till att skapa något speciellt, utan barnet skapar utifrån eget behov och intresse. När 

miljön stimulerar barnet att reflektera över vad det själv vill och då de vuxna aldrig kritiserar, 

utan alltid uppmuntrar, byggs självförtroendet upp och barnet vågar skapa och utmana sin 

kreativitet (Hedlund, 1995; Hainstock, 1999; Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 

2008). 

 

Barn på Montessoriförskolan får även delta i aktiviteter i vardagen, som exempelvis dukning, 

matlagning och städning. Att få ta del av vardagen på ett sådant sätt utvecklar fantasin 

(Signert, 2000). 

 

5.3.4 Kritik kring Montessoripedagogiken 

 

År 1914 kom kritik mot Montessoripedagogiken. Den framgångsrike professorn Heard 

Kilpatrick (1871-1965) gick en Montessorikurs och ansåg att pedagogiken byggde på 

omoderna psykologiska idéer. Han kritiserade Montessoris idéer om frihet, individuellt arbete, 

praktiska vardagsövningar, sinnesträning, läsning, skrivning och matematik. Han ansåg även 

att hennes idéer efterliknade Rousseau, Pestalozzi och Fröbel alldeles för mycket (Signert, 

2000; Malm 2003). 

 

År 1970 skrev Norbert en avhandling som byggde på den kritik Kilpatrick presenterat. 

Norbert tyckte att studien visade att Kilpatrick ville få Montessori att verka obildad, men 

Norbert ansåg istället att hennes idéer var fysiologiska, istället för psykologiska. Han 

misstänkte att Montessori inte alls hade tänkt i psykologiska banor, utan att hennes idéer 

byggde på den medicinska forskningen. Norbert menade att för att förstå Montessoris 

pedagogik måste man även förstå hennes idéer om människans karaktär (Signert, 2000). 

 

Montessori blev fortsatt kritiserad, bland annat för sin teori om att pedagogiken skulle vara 

passiv och låta barnet vara självständigt. Dock tog hon sällan åt sig av kritiken. Viktigt för 

henne var barnet, inte teorierna i sig. Montessori kritiserades också för att hon påstod att 

hennes lärarutbildning var den enda godtagbara. Hon kritiserades även för att ha tyckt att hon 

uppnått sitt mål och slutade utveckla sina idéer, trots att hon tidigare förespråkat förändring 

och ständig utveckling. Ett av de största problemen för Montessorirörelsen har varit att skapa 

balans, eftersom alla engagerade har uppfattat saker inom pedagogiken olika (Hainstock, 

1999; Signert, 2000).   

 

5.3.5 Montessoripedagogiken i Sverige 

 

Pallin deltog i Montessoris första lärarkurs i London 1919. År 1920 kom hon till Sverige med 

ett diplom. Pallin skrev då en artikel i tidskriften Skola och samhälle, där hon ställde sig 

frågande till varför Montessori inte var mer känd i Sverige, då hon var så uppmärksammad i 

andra länder, främst Amerika. Pallin startade sedan en Montessoriförskola i Stockholm år 

1923, tillsammans med Connie Williams som även han fick ett diplom i England samma år 
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som Pallin. Detta resulterade  i Olofsskolan, som startades i Stockholm och drevs till år 1942 

(Signert, 2000). 

 

Ödman (1915-2009) gick även hon en Montessoriutbildning i London och efter den startade 

hon en Montessoriundervisning på en förskola i Göteborg 1936. Där etablerades först 

förskoleklasser och sedan klasser på lågstadiet (Signert, 2000). 

 

När läroplanen för grundskolan kom på 1980-talet (Lgr 80), uppmärksammades 

Montessoripedagogiken ännu mer och på 1990-talet har den blivit den pedagogik som växt 

snabbast i Sverige (Signert, 2000).  
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6. Resultat 

6.1 Presentation av intervjudeltagarna  

 

Resultatet är baserat på sju intervjuer med pedagoger, varav fyra på en Montessoriförskola 

och tre på en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Samtliga är utbildade förskollärare, och 

pedagogerna från Montessoriförskolan har även Montessorilärarutbildning. I resultatet 

kommer pedagogerna från Montessoriförskolan ha namn med begynnelsebokstav M, och 

pedagogerna från den Reggio Emilia–inspirerade förskolan kommer ha namn med 

begynnelsebokstav R.  

 

Maria  Har arbetat i 28 år, varav 7 inom Montessori 

 Ingen estetisk utbildning 

 Har på avdelningen 16 barn i ålder 1;6 – 2;6 

 

My Har arbetat i 20 år, varav 10 år inom Montessori 

 Ingen estetisk utbildning 

 Har på avdelningen 16 barn i ålder 1 – 2 år 

 

Marianne Har arbetat i 24 år, varav 12 inom Montessori 

 Ingen estetisk utbildning 

 Har på avdelningen 26 barn i ålder 3 – 5 år 

 

Mikaela Har arbetat i 20 år, varav 14 år inom Montessori 

 Har gått en kurs på två dagar inom estetik 

 Har på avdelningen 16 barn i ålder 1 – 3 år 

 

Ronja Har arbetat i 7 år, varav 3 år inom Reggio Emilia 

 Ingen estetisk utbildning 

 Har på avdelningen 17 barn i ålder 1 – 3 år 

 

Rebecca Har arbetat i 9 år, varav 9 år inom Reggio Emilia 

 Påbörjade en utbildning till aterlierista, men slutförde ej denna  

 Har på avdelningen 17 barn i ålder 1 – 2 år 

 

Regina Har arbetat 10 år, varav 4 inom Reggio Emilia 

 Ingen estetisk utbildning 

 Har på avdelningen 17 barn i ålder 1 – 2 år 

 

Nedan kommer resultatet från intervjuerna att presenteras under olika kategorier.  

 

6.2 Pedagogernas syn på barn 

6.2.1 Pedagogernas barnsyn 

 

Maria anser att barn föds nyfikna och är kompetenta att klara mycket på egen hand, barn föds 

inte som oskrivna blad. Hon menar vidare att som pedagog ska man hålla sig i bakgrunden 

och låta barnen prova själva. Även My anser att barnen måste få chansen att prova själva och 
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att man som pedagog måste tillåta detta. Hon tycker att barn är väldigt kompetenta och kan 

klara av mer än vad man tror. Marianne menar att man ska ta barn på allvar, de både kan och 

vill mycket. Man ska som pedagog finnas till hands och hjälpa barnen, vara öppen, inte säga 

nej och ge barnen möjligheter, vilket hon benämner som ”nycklar”.  Mikaela tycker att man 

som pedagog ska säga ”ja” till barns idéer, hon beskriver hur det riktigt kan glittra i barns 

ögon och hur lätt det är för den vuxna att släcka barns iver och nyfikenhet genom att säga 

”nej”. 

 

Ronja anser att barn är kompetenta och att de kan utföra mycket på egen hand, redan från ett 

års ålder. Rebecca försöker alltid se positivt på alla barn. Hon tycker att de kan mycket, är 

roliga, utforskande, fascinerande och kan själva. Hon anser att man som pedagog alltid ska 

försöka lyfta barnen och vara positiv. Regina anser att barn kan mer än vad man tror, om man 

bara ger dem tid att prova och försöka. 

 

6.2.2 Pedagogernas syn på mötande av barn inom bild- och formskapande 

 

Maria anser att man som pedagog ofta är snabb med att erbjuda barn material, och ger ett 

exempel på detta där hon berättar om när de skulle skola in ett av de yngsta barnen, då drygt 

ett år gammal. Hon plockade fram playdo-deg och gav detta till barnet, som blev helt 

förskräckt. Han hade aldrig sett detta förr och förskolläraren tolkade det som att pojken tyckte 

att det var äckligt. Sedan tog det lång tid innan han valde att använda playdo-degen igen. 

Maria berättar att hon nu i efterhand anser att hon inte skulle ha gjort som hon gjorde, utan 

istället ställt fram degen och låtit honom välja att prova det själv.  

 

My anser att barn till viss del bör introduceras till bild- och formskapande, att pedagogen ska 

visa material och dylikt för barnen. Men hon menar samtidigt att barnen måste få möjlighet att 

själva experimentera och prova på vad som händer när de exempelvis blandar olika färger. 

Hon menar vidare att skapandet bör vara fritt och att barnen bör möta en pedagog inom bild- 

och formskapande som är genuint intresserad av ämnet.  

 

Marianne tycker att pedagogen inom bild- och formskapande ska vara tillåtande och 

uppmuntrande när barnen själva kommer med egna initiativ. Hon menar att pedagogen kan ta 

en ledande roll när barnen kommer med idéer, utan att styra dem. 

 

Mikaela tycker att bild- och formskapande ska vara en fri verksamhet, där barnen får fantisera 

och själva hitta på. Hon vill se pedagogerna som en inspiration för barnen, att pedagogerna 

ska inta en roll där de visar barnen någonting nytt. 

 

Ronja menar att det är viktigt att barn får möta bild och form redan från när de är ett år.  Hon 

anser att man då verkligen kan arbeta vidare och på ett annat sätt än om barnen får upptäcka 

bild och form senare. Rebecca anser att man ska möta barnen på ett sätt som gör att de tycker 

att bild- och formskapande är roligt. Detta ska stärka dem och ge dem nya erfarenheter. 

 

Att barn blir erbjudna olika sätt att skapa tycker Regina är viktigt. Hon menar att skapande 

handlar om så mycket mer än att bara måla och att det finns mycket som ingår i bild- och 

formskapande. 
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6.2.3 Barns utveckling 

 

Maria återknyter till sitt exempel
3
 med den nyinskolade pojken och playdo-degen och menar 

att nästa gång pojken kom i kontakt med playdo-degen och fick ta i den själv, hade han 

utvecklats. Maria tror att det är många barn som tycker att exempelvis målning med händerna 

kan vara obehagligt, och menar att om barnen istället får prova själva så stärks deras 

självförtroende. 

 

My tror att om pedagogen ger en positiv bild av skapande samt är entusiastisk, tillåtande och 

för en dialog i samband med skapade, så blir det roligare för barnet att deltaga. Hon anser att 

man hela tiden bör ta in nya material i skapandeprocessen och även gå tillbaka och se på 

barnets tidigare skapande.  

 

Marianne tror inte att ett styrande eller dominant förhållningssätt främjar barns utveckling, 

utan hon anser att en pedagog bör vara tillåtande med vissa ramar. Hon menar att man kan ge 

barn val, men ändå som vuxen vara med att styra till viss del utan att barnet är medveten om 

att pedagogen styr. 

 

Mikaela menar att det är viktigt att försöka undvika att bedöma teckningar, hon tror att om ett 

barn aldrig får höra något uppmuntrande så bildar barnet uppfattningen om att han/hon inte 

kan. Istället försöker hon vara optimistisk och uppmuntrar barnen till att berätta vad de gör. 

Mikaela vill att alla barn ska få samma grund och att de inte ska känna sig bedömda. 

 

Ronja anser att bild- och formskapande påverkar barns utveckling, eftersom det är ett sätt för 

dem att uttrycka sig. Hon tycker att det är viktigt att barnen får ta del av olika uttrycksformer i 

bild och form, eftersom en bild säger mycket. 

 

Rebecca menar att bild- och formskapande påverkar barnen mycket, eftersom man kan få in 

många olika delar av verksamheten i bild och form. Regina anser att bild och form påverkar 

barnen mycket eftersom det är ett sätt för dem att uttrycka sig. Om ett barn inte behärskar 

språket än och inte heller kan formulera sig på annat sätt, kan det ske det via bild och form 

istället, vilket stärker barnen. 

 

6.2.4 Pedagogernas uppfattning av barns upplevelser av bild- och formskapande 

 

Maria upplever att barn i allmänhet är positiva till skapande, eftersom barnen själva väljer att  

arbeta med detta. Hon beskriver samtidigt att det finns många barn som kan fastna i sitt 

skapande. Hon ger ett exempel där hon beskriver barn som enbart vill färglägga 

färdigkopierade mallar med olika motiv, och menar att i en sådan situation måste pedagogen 

visa ett sätt att komma vidare i barnets skapande.  

 

Även My anser att barnen upplever skapande som roligt, eftersom de frågar efter att 

exempelvis få måla. Hon tror att om det är något barn som säger ”nej” till ett moment inom 

bild- och formskapande, kan det bygga på en osäkerhet. Denna osäkerhet kan i sin tur bero på 

att pedagogerna inte visat tillräckligt eller att barnet behöver mera tid.  

 

                                                 
3
 Se under rubriken ”6.2.2 Pedagogernas syn på mötande av barn inom bild- och formskapande” 
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Marianne uttrycker att hon ibland kan skämmas över att pedagoger inte gör mer inom 

skapande, hon känner att hon skulle vilja starta något projekt. Hon anser dock att tiden är ett 

problem, och att deras förskola har valt en annan inriktning än skapande. Samtidigt menar hon 

att de inte valt bort bild och form.  

Mikaela uppfattar barnen som positiva till bild- och formskapande. Hon tror att om barnen har 

en tillåtande miljö så är de också väldigt spontana i sitt skapande. 

 

Ronja, Rebecca och Regina menar att barn tycker att det är roligt att arbeta med bild och 

form. Ronja menar att speciellt arbetet med färg är nytt för många och när de har introduktion 

med barnen märker man att det första mötet med färg är spännande. Rebecca uppfattar att 

barnen på förskolan tycker att det är roligt med bild och form. De barn de har på avdelningen 

just nu tycker om att skapa, men förra året var det en av de små som inte hade målat så 

mycket hemma och som inte heller ville det så gärna på förskolan.  

 

6.3 Arbete med bild- och formskapande 

6.3.1 Förskolans arbete med bild- och formskapande  

 

På Montessoriförskolan presenteras och introduceras allt nytt material för barnen. Alla 

avdelningar har ett målarrum där material alltid finnas tillgängligt, men ibland kan något 

material bytas ut mot något liknande.  

 

På förmiddagen har de äldre barnen på Montessoriförskolan ett ”arbetspass” där de själva får 

välja vad de ska arbeta med, och där kan barnen välja att skapa. Barnen ska inte behöva be en 

pedagog om att få måla, utan materialet ska finnas framme så att barnen själva kan ta fram 

det. Pedagogerna ska finnas nära och kunna visa. Dock finns inte allt material framme på 

småbarnsavdelningen, detta eftersom barnen ibland äter exempelvis kritor, vilket kan bli 

farligt.  

 

På Montessoriförskolan tar de även in mycket material från naturen: pinnar, kottar, kastanjer 

men även annat material såsom frigolit och kartonger. Men menar att skapande kan vara så 

mycket, det behöver inte alltid ske inomhus. Marianne uttrycker dock att hon anser att 

pedagogerna på Montessoriförskolan i hennes ögon är dåliga på att arbeta med skapande. Hon 

anser att det är viktigt med skapande och hon vill göra så mycket mer. 

  

På Montessoriförskolan finns ingen person som är ansvarig för bild- och formskapande, förut 

har det dock funnits några pedagoger som haft mer ansvar. My anser det vara en bra idé med 

en ansvarig och Marianne uttrycker en önskan om en ateljé med en anställd som kan ta emot 

barnen där. Hon menar dock att detta är en ekonomisk fråga.  

  

På den Reggio Emilia-inspirerade förskolan arbetar man genom att erbjuda barnen ett 

smörgåsbord av skapande material och idéer under det första året. Pedagogerna vill att barnen 

ska få prova på så mycket olika material som möjligt. Man arbetar även mycket utifrån olika 

teman och projekt. Allt material på den Reggio Emilia-inspirerade förskolan är tillgängligt för 

barnen när de själva vill skapa, och pedagogerna uppmuntrar hela tiden barnen till spontant 

skapande. På förskolan har de ingen som speciellt ansvarar för bild- och formskapande, utan 

de tar lika stor del av det arbetet. 
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Rebecca uttrycker att hon anser att pedagogerna på förskolan arbetar bra med bild- och 

formskapande. 

 

6.3.2 Planerat och spontant bild- och formskapande 

 

På Montessoriförskolan finns spontant skapande hela tiden, eftersom allt material alltid finns 

framme och barnen kan välja detta. Dock arbetar man just nu lite eller ingenting alls med 

planerat skapande. Marianne anser att det vore bra med någon ansvarig som kan starta upp 

mer skapande-projekt.  

  

Mikaela förklarar att om något barn vill göra något speciellt, exempelvis en dinosaurie, så 

kommer ofta fler barn och vill deltaga. Om något barn kommer med en idé, så spinner 

pedagogerna gärna vidare på det.   

  

Bild- och formskapande kommer in i det mesta de gör på den Reggio Emilia-inspirerade 

förskolan. Det varierar hur mycket planerat skapande det blir, men oftast är det spontant 

arbete. Just nu har de många inskolningar där de har introduktion med barnen för att de ska 

lära sig ateljén så att de ska kunna gå in där själva sedan. Eftersom det är så mycket material 

att visa så visar de var det finns och vad man gör innan man ska använda det.   

 

6.3.3 Barns inflytande 

 

Maria anser att barnen har stort inflytande inom bild-och form eftersom allt material finns 

tillgängligt.  

 

My anser att pedagogerna på Montessoriförskolan är öppna för barns idéer. Om barnen 

uttrycker att de vill skapa någonting så tillåts de göra detta, så länge material finns tillgängligt. 

Hon upplever att barn är visuella, när barn ser något ett annat barn gjort vill de ofta göra 

detsamma.  

 

Barnen har stort inflytande av bild-och formskapande, enligt Marianne. Hon tror att barnen 

upplever skapandet som fritt, att de har möjlighet att göra vad de vill. Hon menar att förskolan 

har mycket material att erbjuda som hemmet inte har. Dock anser hon att det finns mycket 

mer pedagogerna bör göra tillsammans med barnen och bli bättre på, att de inte ger barnen 

”nycklarna” tillräckligt.   

  

Även Mikaela anser att barnen har stort inflytande, eftersom allt finns framme och i barnens 

höjd.  

  

Ronja anser att barnen på förskolan har stort inflytande i bild- och formskapande eftersom de 

kan gå in i ateljén när de vill och eftersom färg och övrigt material alltid finns tillgängligt. 

  

Rebecca menar att barnen har inflytande inom bild och form, eftersom de själva kan välja när 

de vill arbeta med det. Pedagogerna arbetar även med pedagogisk dokumentation där det går 

ut på att de ska synliggöra vad barnen gör och sedan komma på hur de ska fortsätta med 

arbetet. Om pedagogerna ser att ett barn tycker att något är speciellt roligt tar de även fram 

mer av det materialet.  
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Inom bild- och formskapande anser Regina att barnen har mycket stort inflytande. 

Pedagogerna säger inte ”nej” till något barn som vill skapa, utan oftast får de göra det och de 

får styra mycket över vad och hur de vill arbeta. 

6.3.4 Samtal i samband med bild- och formskapande 

 

På Montessoriförskolan arbetar man utifrån en tämligen tyst pedagogik. Dock för man en 

dialog med barnen där man exempelvis frågar hur det tänker och uttrycker inte enbart att 

någonting är fint, men man pratar inte heller konstant. När pedagogerna ska dokumentera ett 

lärande sker mycket samtal med frågor som: ”Vad ritar du?”, ”Hur tänkte du nu?” och ”Vad 

ska du göra?”. Förskolan försöker att alltid ha en pedagog i målarrummet som kan samtala 

med barnen.  

  

På den Reggio Emilia-inspirerade förskolan samtalar de mycket i samband kring bild- och 

formskapande. Oftast blir det spontant, exempelvis då de yngre barnen pekar och visar på 

olika färger när de målar och med de äldre då de har mer fantasi och kan berätta om det de har 

skapat. De gör även en uppföljning då de samtalar och reflekterar tillsammans med barnen om 

det de har gjort. 

 

6.3.4 Pedagogernas tankar kring arbete med bild- och formskapande 

 

Maria har inga direkt önskemål om hur man bör arbete med bild- och formskapande. 

 

My anser att bild- och formskapande är viktigt, att det är ett sätt för barnen att uttrycka sig på, 

speciellt om ett barn inte ännu utvecklat sitt språk. Hon menar att alla kan måla, teckna och 

skulptera i lera, man behöver inte ha något språk här. 

  

Marianne menar att man kan ta in skapande i allt, hela tiden. Hon vill att barnen ska ha fri 

tillgång till material, och att man som pedagog är tillåtande. Hon menar att ofta när barn 

skapar så kan man som pedagog tycka att det bara är skräp, men det är det inte i barnens ögon. 

Hon menar att pedagoger ofta anser att det blir stökigt i samband med skapande.  

  

Mikaela vill att bild- och formskapande ska ske utifrån vad barnen själva vill eller i samband 

med något som man på förskolan arbetar med just då. Hon menar att skapande kan vara 

mycket mer än det fria ritandet och målandet.  

  

Ronja anser att skapandematerial alltid ska finnas tillgängligt för barnen och att de redan från 

att de är ett år ska få uppleva det första mötet med färg, olika former och annat material.  

  

Att väcka intresse och visa olika material tycker Rebecca är viktigt, då barnen blir nyfikna 

och tycker att det är roligt att skapa. Om det är något barn som inte vill arbeta med bild och 

form försöker pedagogerna på förskolan göra dem nyfikna, exempelvis genom att ta med 

kompisar och prova andra material. Om det inte fungerar provar de igen vid ett senare tillfälle 

 

Regina tycker att bild- och formskapande är en viktig bit eftersom det är ett sätt  

för barnen att uttrycka sig, speciellt för de små som ännu inte behärskar språket. Om det är 

någon som inte vill skapa så tvingar de inte barnet, utan försöker locka dit dem genom andra 

vägar. 
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6.4 Beskrivning av bild- och formutrymmen 

 

Pedagogerna på Montessoriförskolan beskriver att de har ett speciellt rum för skapande på 

varje avdelning, som de benämner med ”målarrummet”. Där kan man sitta vid bord
4
 eller på 

golvet om det behövs. Det finns även möjlighet att flytta ut material ur rummet, eller utomhus 

om man vill. I målarrummet finns också stafflier
5
, vatten och diskbänkar

6
 i höjd med barnen. 

Även allt material finns i barnens höjd.
7
 Anledningen till att allt är byggt i barnens höjd är för 

att de ej ska behöva vara beroende av en vuxen.  

  

Barnen har även tillgång till stafflier utomhus på sommaren och barnen har tillgång till 

asfaltskritor. Mikaela berättar även att förskolan fått material i form av en koja och brädor 

från en närliggande byggnad, som barnen använder i sitt skapande. Hon beskriver att när 

barnen bygger med brädor så är även det ett skapande, likaså när barnen bakar i sandlådan. 

Hon har upplevt att barnen har kreativa tankar i samband med dessa processer.  

  

Mikaela anser dock att bild- och formutrymmena är trånga och önskar sig större utrymmen. 

Hon vill även ha mer saker och mer material framme, nu finns mycket material undanstoppat i 

skåp och allt kan inte vara framme.
8
 

  

På den Reggio Emilia-inspirerade förskolan har de ganska små utrymmen som de försöker 

utnyttja så gott de kan. De har en ateljé med ett staffli
9
, ett bord

10
, olika material samt färger 

som de har upphällt i burkar.
11

 Detta finns tillgängligt för barnen hela tiden. 

  

De har även en plats ute i hallen där de har penslar, tuschpennor, lim, etc. Där sitter barnen 

ofta och klipper och klistrar.
12

  

  

Ett staffli finns även tillgängligt på förskolans utegård, där får barnen måla med färger och 

pedagogerna brukar också ta ut pennor så att barnen får rita. Ronja berättar att det är lite 

beroende på vädret hur de arbetar, men att de har pratat om att skapa mer utomhus. Barnen 

kan även ta ut sitt skapande på andra ställen i huset, men är det spontant skapande så är de 

oftast i ateljén eller hallen.  

                                                 
4
 Se bilaga 3 bild 3 

5
 Se bilaga 3 bild 2 och bild 6 

6
 Se bilaga 3 bild 1 

7
 Se bilaga 3 bild 4 och 5 

8
 Se bilaga 3 bild 4 och 5 

9
 Se bilaga 4 bild 5 

10
 Se bilaga 4 bild 1, 3 och 4 

11
 Se bilaga 4 bild 2, 3 och 6 

12
 Se bilaga 4 bild 3 
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7. Analys och Diskussion 
 

I analysen och diskussion tar vi upp det särskilt viktiga delarna ur intervjuerna, för att 

analysera, tolka och diskutera dem. Analysen utgår från våra frågeställningar och är därför 

uppdelad i underrubriker. 

7.1 Pedagogernas syn på mötande av barn inom bild- och formskapande 

 

Under denna rubrik tas det särskilt viktiga delarna från resultatet upp kring pedagogernas 

barnsyn, syn på mötande av barn inom bild- och formskapande samt deras syn på barn och 

barns utveckling. Den Reggio Emilia-inspirerade förskolan och Montessoriförskolan tolkas, 

analyseras och diskuteras först var för sig, och därefter gör vi en jämförelse.  

7.1.1 Montessori 

 

Pedagogerna på Montessoriförskolan anser att barn är kompetenta och både vill och kan  

mycket, om de får tid att prova. Detta stämmer överens med Sköljd Wennerström och 

Bröderman Smeds (2008) som menar att barn har en inre kraft och vilja att utforska sin värld. 

Därför måste pedagogerna på förskolan vara öppna för barns idéer, vilket även pedagogerna 

på Montessoriförskolan uttrycker. Förskolläraren Mikaela berättar att skapande: 

 
 […] är ingenting vi planerar att alla ska göra, utan ofta så blir det alla för att de blir inspirerade av de 

 andra barnen. Det är ofta någons idé och så försöker vi spinna vidare på barnens idéer. 

 

Även förskolläraren Maria berättar att: 

 
 […] barnens tankar och idéer kommer alltid först. 

 

På Montessoriförskolan arbetar pedagogerna mycket med att introducera nya material för 

barnen, och efter detta tillåts barnen att använda materialet fritt. Barnen ska få chansen att få 

fantisera och ta egna initiativ, vilket kräver en tillåtande pedagog. Maria beskriver att: 

 
 […] jag som pedagog håller mig i bakgrunden och låter barnen prova och lära på så vis. Att jag inte är 

 där och petar och duttar hela tiden, utan hela tiden håller mig i bakgrunden. 

 

Sköljd Wennerström och Bröderman Smeds (2008) anser i likhet med pedagogerna på 

Montessoriförskolan att pedagogen ska ha en handledande roll och inte styra barnen.  

 

Förskolläraren My vill gärna se att barnen möter en genuint intresserad pedagog inom bild- 

och formskapande. Hon tycker att: 

 
 […] barnen skulle kanske möta en annan pedagog vad det gäller bild och form än mig. För jag kan

 tycka ibland att det blir lite för mycket kladd och kludd över det hela […]. Att de skulle möta någon

 som verkligen har ett genuint intresse. 

 

Detta anser vi dock kan vara svårt på Montessoriförskolan, då förskolan ej har skapande som 

inriktning. Dock utesluter vi inte att en pedagog som är intresserad av skapande kan arbeta på 

en Montessoriförskola, men vi tror att en pedagog med sådant intresse snarare söker sig till en 

förskola med skapandeinriktning. 
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Montessoripedagogerna menar att bild- och formskapande påverkar barns utveckling, 

exempelvis genom att när barnen får prova stärks deras självförtroende. Vi anser att detta kan 

bero på att Montessoripedagogiken ska vara tillåtande, och genom att pedagogerna 

uppmuntrar barnen att prova, så tillåter de även misslyckande, vilket pedagogerna uttrycker. 

För att återknyta till Marias exempel
13

 med playdo-degen under Resultatet så berättar hon 

fortsättningsvis: 

 
 […] att nästa gång han såg den där degen och fick ta i den själv, så har han utvecklats lite i playdo- 

 bakningen, då kanske han tyckte det var roligt att få prova själv. Och det är ju många som nuförtiden  

 vet jag, vi gör det inte här, målar med händerna och sådär. Det var ju många barn som tyckte att det var  

 obehagligt och liksom nästan blev ledsna och sådär. Just sådana gånger kan man ta fram den färgen

 eller vad det nu kan vara så får dom prova, så stärker man deras självförtroende till exempel. 

 

Genom att barnens självförtroende stärks, tror vi att det även leder till att barnen vågar prova 

nya aktiviteter som utmanar deras utveckling. Även Hedlund (1995), Hainstock (1999) och 

Wennerström och Bröderman Smeds (2008) menar att pedagogernas uppmuntrande 

förhållningssätt stärker barnens självförtroende.  

 

Mikaela tar upp att det är viktigt att undvika att bedöma barnen, eftersom hon anser att alla 

barn bör få samma grund. Hon berättar: 

 
 Om man säger såhär, vi bedömer aldrig en teckning, eller vi försöker att inte göra det. Det är så himla 

 lätt att hamna i den fällan […]. Utan alla liksom, eller jag, försöker vara optimistisk till vad de gör,  

 ”berätta vad du ritat” och så försöker vi skriva på teckningarna ”en traktor” eller någonting. Att alla ska  

 få samma grund, att de känner att dom kan utan att bli bedömd[…]. 

 

Det är viktigt att hon poängterar på detta, då vi har mött många pedagoger som inte intresserar 

sig för barnens bilder utan snabbt bedömer en teckning genom att säga exempelvis ”vad fint”. 

Vi anser att om barnen får höra detta upprepade gånger så lockar det till att rita fler bilder, 

dock inte med samma engagemang, för att få samma bekräftelse igen. Dock har vi inga 

vetenskapliga belägg för detta, utan baserar det på egen erfarenhet.  

7.1.2 Reggio Emilia 

 

Pedagogerna på den Reggio Emilia-inspirerade förskolan anser att barn är kompetenta och 

kan mycket om de får ordentligt med tid till att undersöka olika företeelser. Förskolläraren 

Regina menar: 

 
 […] att ett barn kan om de får tid att prova skulle jag vilja säga. De kan väldigt mycket mer än vad vi  

 kanske tror, bara de får den tiden att prova och försöka. 

 

Det är intressant att pedagogerna tar upp aspekten med tid, något vi anser att man måste ge 

barn för att de ska kunna utvecklas. Wallin (1996) och Häikiö (2007) skriver båda att 

Malaguzzi menade att barn har hundra språk och uttryckssätt, och vi anser att genom att barn 

får tid till prova så att det har möjlighet at utveckla dessa.  

 

På den Reggio Emilia-inspirerade förskolan vill pedagogerna att barn ska få möta bild- och 

formskapande redan från tidig ålder, då detta leder till att förskolan kan arbeta med barnen på 

ett annat sätt. Förskolläraren Ronja berättar att hon anser att: 
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 […] det är viktigt att de får möta bild och form redan från  att de är ett år. Då känner jag att då kan man  

 ju verkligen jobba vidare  och då kan de jobba på ett helt annat sätt om man har liksom mött det från

 när de är ett år. 
 

Detta kan betyda att pedagogerna kan arbeta mer utvecklande med barnen i ett senare skede. 

En tidig grund gynnar med andra ord framtida arbete. Pedagogerna anser även att man som 

pedagog bör vara positiv, vilket vi har upplevt smittar av sig på barnen och skapar en trygghet 

i skapandet.  

  

Pedagogerna på den Reggio Emilia-inspirerade förskolan menar att bild- och formskapande 

påverkar barns utveckling, eftersom det är ett sätt för barnen att uttrycka sig. Regina berättar 

att: 

 
 […] jag tycker att det är en viktig bit, för det är ju ett sätt för barnen att uttrycka sig. 
 

Detta är överrensstämmande med Malaguzzis tankar om barns hundra olika uttryckssätt, som 

vi tidigare nämnt. Förskolläraren Regina menar exempelvis att bild- och formskapande är bra 

för barn som ännu inte behärskar det svenska språket. Regina beskriver att: 

 
  […] jag tror att om man inte har så mycket språk och kanske inte är så bra på andra grejer, så kanske

 man kan uttrycka sig via den biten. 

 

Det synsätt som visar sig i citatet överensstämmer väl med den pedagogiska filosofin i Reggio 

Emilia, då denna till stor del utgår från barnet som kompetent med hundra språk och 

uttryckssätt (Wallin, 1996; Häikiö, 2007).  

 

7.1.3 Jämförelse 

 

Vår undersökning visar att samtliga pedagoger från båda förskolorna ser barn som 

kompetenta och att de kan och vill mycket. På den Reggio Emilia-inspirerade förskolan vill 

pedagogerna även att barnen ska få tid till att prova, något som inte nämns i samma grad på 

Montessoriförskolan. 

  

På båda förskolorna arbetar man med att introducera allt nytt material för barnen, dock görs 

detta på olika sätt. På Montessoriförskolan väljer barnen själva vilket material de vill arbeta 

med efter introduktionen, medan man på den Reggio Emilia-inspirerade förskolan först 

introducerar materialet för att sedan prova det och dessutom börjar arbeta tidigare med 

skapande.  

  

Samtliga pedagoger uttrycker att de ser att bild- och formskapande påverkar barns utveckling, 

på ett positivt sätt. En av tyngdpunkterna i den Reggio Emilia-inspirerade förskolans 

arbetssätt är att barnen genom bild- och formskapande får en chans att uttrycka sig, detta är 

helt i linje med Malaguzzis beskrivning av barns hundra språk (Wallin, 1996). Även 

Montessoriförskolan ser bild- och formskapande som ett sätt för barnen att uttrycka sig, men 

de lägger istället tyngdpunkten på att det stärker barnets självförtroende, genom att barnet får 

prova utan att bli bedömd av en pedagog.  
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7.2 Förskolornas arbete med bild- och formskapande 

 

Under denna rubrik tar vi upp förskolornas arbete med bild-och formskapande, pedagogernas 

tankar kring arbete med bild- och formskapande samt hur bild- och formutrymmena är 

utformade på de två förskolorna. Den Reggio Emilia-inspirerade förskolan och 

Montessoriförskolan tolkas, analyseras och diskuteras var för sig, och därefter gör vi en 

jämförelse. 

 

7.2.1 Montessori 

 

Enligt Signert (2000) bör skapanderummen inom Montessoriförskolan vara ljusa, rymliga och 

färgglada. Alla möbler ska vara i barnens storlek och de ska ha tillgång till en egen 

arbetsplats. Pedagogerna på Montessoriförskolan beskriver sina bild- och formutrymmen som 

trånga och önskar sig större utrymmen i likhet med de riktlinjer för skapandeutrymmen som 

finns inom Montessori. Mikaela berättar att: 

 
 [... ] dom är ganska trånga, man skulle vilja ha större utrymmen […]. Om barn skulle bygga någonting

 så har vi ju väldigt trånga utrymmen, men ändå en miljö som är så gott vi kan tillåtande. 

 

Vid vårt besök på förskolan fann vi att de skapanderummen som vi tog del av är ljusa, dock 

inte speciellt färgglada, utan är målade i diskreta färger.
14

 

 

Signert (2000) menar att det är pedagogens roll att ordna miljön för barnen och introducera 

dem. Det kan därför vara bra att pedagogerna är medvetna om att de har små utrymmen, samt 

att de ser ett problem i att de ej har allt material tillgängligt då det påverkar förskolans arbete. 

Montessoripedagogikens riktlinjer säger att allt material ska vara tillgängligt för barnen 

(Signert, 2000). Vi har en förståelse för att storleken på skapandeutrymmena är en ekonomisk 

fråga, dock anser vi, baserat på de bild- och formutrymmen vi fick ta del av, att pedagogerna 

kan jobba vidare med att presentera och ha material tillgängligt för barnen.
15

 

  

På Montessoriförskolan berättar pedagogerna att man arbetar med att introducera allt nytt 

material för barnen, precis som Signert (2000) beskriver att man bör göra inom 

Montessoripedagogiken. Pedagogerna arbetar efter tanken att allt ska vara tillgängligt, och 

därför blir det barnets eget val att arbeta med skapande. Pedagogerna uttrycker att det är 

viktigt med bild- och formskapande, men påpekar samtidigt att Montessoripedagogiken inte 

har denna inriktning. Förskolläraren Marianne berättar att: 

 
 […] vi har ju trots allt valt en annan inriktning, även om det betyder att vi inte har valt bort bild och

 form helt, så är vi ju ändå ingen Reggio Emilia-förskola.  

 

Förskolan har heller inte någon ansvarig för skapandeutrymmena, men Marianne säger att: 
  

 […] det är en önskan, vi skulle vilja ha en ateljé med en anställd […]. Men det är ju en ekonomisk

 fråga. 

 

Av detta citat framgår att förskolan önskar sig en person som kan arbeta enbart i dessa 

utrymmen, samtidigt förstår de att detta är en ekonomisk fråga. 
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På Montessoriförskolan arbetar man nästan uteslutande med fritt skapande och efter barnets 

eget val. Detta överensstämmer med Hedlund (1995), Hainstock (1999) och Skjöld 

Wennerström och Bröderman Smeds (2008) som menar att barnets skapande inom 

Montessoripedagogiken ska utgå från individens eget intresse och vara ett eget val.  Marianne 

uttrycker att: 

 
 […] jag tror att de känner liksom, de behöver ju aldrig fråga ”får jag måla?”, utan man går faktiskt bara 

 in och är det ledigt vid ett staffli så tar man faktiskt bara sin palett och färgburkar, eller vad man har och  

 häller ut färgen man vill ha och tar de penslar man vill ha och hänger upp sitt papper och målat. Så jag  

 tror att de upplever det rätt, fritt. Vill man göra halsband så tar man sina pärlor och klipper sin tråd,  

 kanske behöver man hjälp med att knyta till det eller något. Vill man klistra så klistrar man.  

 

Pedagogerna anser samtidigt att skapande är så mycket mer än det traditionella penna-papper 

skapandet, och att man därför kan få in skapande i allt man gör. Mikaela uttrycker att: 

 
 […] det är ett väldigt skapande med bräder också, det är ett skapande i sig. Och så sanden är överallt,

 det är skapande också när de bakar och grejar. Men bräderna finns mycket kreativa tankar kring hur

 dom gör vägar och hur dom gör hus och hur de gör väggar […]. Det är också ett skapande. 

 

Barnen har stort inflytande i bild- och formskapande eftersom allt material finns tillgängligt 

och pedagogerna är öppna för barns idéer, enligt pedagogerna. Skjöld Wennerström och 

Bröderman Smeds (2008) menar att en Montessoripedagogen ska ha en handledande roll. 

Mikaela berättar att bild- och formskapande: 
 

 […] inte är styrt utav pedagogerna, utan man kan mer vara som en inspiration när de t ex håller på med  

 kladdkritor, att dom upptäcker när man kan visa på mer[…]. 

 

Förskolläraren beskriver här att pedagogerna har en handledande roll, där de kan visa barnen 

nya vägar att använda ett material. Pedagogerna uttrycker dock att de vill bli bättre på att 

erbjuda barnen mer idéer och starta upp projekt.   

 

Pedagogerna beskriver Montessoripedagogiken som en tyst pedagogik, vilket även vi 

uppfattat den som genom litteraturgenomgången till denna uppsats. Pedagogerna berättar 

dock att den pedagog som befinner sig i skapanderummet för en dialog med barnen. De 

uttrycker samtidigt att skapande är ett viktigt sätt att uttrycka sig på, speciellt för barn som 

ännu inte har det svenska språket. My berättar att: 

 
 […] jag tycker att det är ett ganska viktigt ämne om jag kallar det för det. För det är också ett sätt för  

 barnen att uttrycka sig på, speciellt om man inte har språket. Man kanske är så liten att man inte har  

 språket, eller kanske man har ett annat modersmål än svenska. Men måla, teckna och skulptera i lera  

 kan man göra ändå. 

 

Detta håller vi med om, då vi anser och har upplevt att man kan uttrycka många olika känslor 

genom skapande.    

 

7.2.2 Reggio Emilia  

 

Enligt Wallin (1996) och Häikiö (2007) har förskolorna i Reggio Emilia, Italien, en ateljé är 

en aterlierista är anställd och allt material ska vara tillgängligt för barnen. Det finns ingen 

aterlierista anställd på den Reggio Emilia-inspirerade förskolan som medverkar i vår uppsats, 

dock finns en ateljé på varje avdelning. Allt skapandematerial är även tillgängligt för barnen 
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att använda när de själva vill, vilket vi kunde se genom de bild- och formutrymmen vi fick ta 

del av.
16

 

 

På den Reggio Emilia-inspirerade förskolan arbetar man i stor omfattning med skapande 

under första året, för att barnet ska få prova på så mycket som möjligt. Regina beskriver att: 

 
 […] vi erbjuder ju våra barn ett smörgåsbord liksom under det första året, så att de ska få prova på

 många olika saker. Så att vi jobbar ju mycket i ateljén. De får prova målning, skapande och sådana

 bitar, så att de ska veta vad som finnas att välja på. 
 

Pedagogerna arbetar även mycket utifrån olika projekt och teman, där man tar in bild och 

form. Förskolan arbetar också med att ha allt material tillgängligt för barnen hela tiden, vilket 

Wallin (1996) och Häikiö (2007) förespråkar. Ronja berättar att: 

 
 […] vi har ju mycket skapande när vi jobbar utifrån olika projekt och teman och sådär. Och det finns ju

 tillgängligt hela tiden för barnen. Vi ser det lite som ett sätt för dem att uttrycka sig. 
 

Spontant skapande finns hela tiden på förskolan, men förskolan arbetar även med planerat 

skapande. Det planerande skapandet kommer in bland annat genom att pedagogerna försöker 

få in skapande i verksamheten. Förskolläraren Rebecca beskriver att: 

 
 […] just ni gör vi det bara som introduktion, […] för att barnen ska lära känna ateljén. Framförallt att

 måla håller vi på med nu, så de ska kunna gå in där själva sedan. Nu är det ju liksom som erbjuda

 material och visa. Det är ju så mycket omkring själva målandet också. Vi visar hur man gör innan man

 ska börja måla och var alla grejerna finns och så där. 
 

Pedagogerna på den Reggio Emilia-inspirerade förskolan anser att barnen har stort inflytande 

i bild- och formskapande, eftersom barnen kan använda ateljén och det material som finns där 

när det vill. Om pedagogerna ser att barnen tycker att någonting är roligt, tas mer av det 

materialet fram. Rebecca menar att: 

 
 […] om vi ser att någon tycker att det är jättekul att hålla på med och kladda med olika grejer så skulle

 vi ju plocka fram mer sådant material. 

 

Att pedagogerna tar fram nytt material när barnen visar intresse leder även till att miljön 

förändras, vilket är viktigt inom den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia enligt Häikiö 

(2007) och Jonstoij och Tolgraven (2001).  

 

På förskolan dokumenterar pedagogerna barnens arbete och precis som Häikiö (2007) och 

Wallin (1996) säger, så anser pedagogerna att dokumentation är en del av vardagen på 

förskolan då man synliggör många läroprocesser genom detta. Vi anser även att det är viktigt 

med dokumentation för att synliggöra och kunna utveckla pedagogens roll för att de 

exempelvis ska kunna se vad barnen är intresserade av och kunna arbeta vidare med det. Om 

pedagogerna inte dokumenterar sin egen roll och utvärderar denna, anser vi att pedagogerna 

kan missa barns intressen och därför inte erbjuda dem nya möjligheter.  

 

Ett annat viktigt inslag i den pedagogiska filosofin är, enligt Wallin (1996) och New (2007), 

reflektion tillsammans med barnen. Detta gör pedagogerna på förskolan, som en uppföljning 

av lärande och för att ge barnen en chans till att uttrycka egna åsikter. Regina berättar att: 
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 […] vi pratar mycket med barnen. Så att utifrån deras skapande och deras bilder så kan vi reflektera

 med dem sen. 

 

New (2007) menar att det är viktigt för barnen att ha en pedagog att diskutera sina 

läroprocesser med, vilket vi anser att barnen får genom reflektion med en pedagog. 

Pedagogerna vill arbeta med att ha allt material tillgängligt för barnen, vilket de anser att de i 

nuläget har.
17

 De försöker hela tiden att väcka barnens intresse för skapande, och är något 

barn skeptisk till skapande försöker man att göra dem nyfikna genom att prova nya vägar. 

Rebecca menar att: 

 
 Vi kan ju locka dem själv och locka genom att ta med kompisar och prova andra material, men om de

 inte vill så brukar vi låta det vara ett tag. 

 

7.2.3 Jämförelse 

 

Både den Reggio Emilia-inspirerade förskolan och Montessoriförskolan har bild- och 

formutrymmen med lika stor potential, eftersom storleken på rummen är likvärdiga. Den 

Reggio Emilia-inspirerade förskolan har tagit vara på dessa utrymmen
18

 bättre, genom att ha 

mer material framme och tillgängligt för barnen att nå utan hjälp av en pedagog.  

  

Båda pedagogikerna menar att barnet ska ha fri tillgång till material (Wallin, 1996; Häikiö, 

2007; Signert 2000). Pedagogerna på båda förskolorna anser att de har allt material 

tillgängligt för barnen, medan vi kan se att det enbart är den Reggio Emilia-inspirerade 

förskolan som har allt material åtkomligt, baserat på vårat besök på förskolan.
19

 Exempelvis 

kan vi se att det finns material på Montessoriförskolan som är undanstoppade i skåp, samt är i 

en höjd som barnen ej når upp till. 

 

Vi kan se en skillnad i pedagogernas inställning till bild- och formskapande, 

Montessoriförskolan anser sig inte vara en pedagogik som är inriktad på skapande, medan den 

Reggio Emilia-inspirerade förskolan arbetar mycket med skapande. Detta kan vara en av 

anledningarna till att den Reggio Emilia-inspirerade förskolan arbetar mer med skapande i 

jämförelse med Montessoriförskolan. Montessoriförskolan arbetar just nu enbart med fritt 

skapande, där barnen själva bestämmer när och om de vill skapa, medan man på den Reggio 

Emilia-inspirerade förskolan arbetar med både fritt och planerat skapande, exempelvis inom 

olika teman. Inom Montessoripedagogiken talar man om att pedagogens roll är att hålla sig i 

bakgrunden, medan Reggio Emilia ser på pedagogen som medforskande. Detta kan vara en av 

anledningarna till att Montessoriförskolan ej arbetar med planerat skapande.  

 

Pedagogerna på Montessoriförskolan uttrycker att de vill ha större ekonomiska resurser, bli 

bättre på och få mer tid i samband med bild- och formskapande. Detta skulle kunna betyda att 

Montessoriförskolan har en drömbild om hur de vill arbeta med bild- och formskapande, och 

då inte är tillräckligt realistiska och därför inte tar tillvara på sina nuvarande utrymmen och 

material. Samtidigt är Montessoripedagogiken inte huvudsakligen inriktad på bild- och 

formskapande, vilket gör att pedagogerna också måste lägga fokus på andra aspekter. 
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Samtliga pedagoger på Montessoriförskolan och på den Reggio Emilia-inspirerade förskolan 

anser att barnen har stort inflytande i samband med bild- och formskapande. De nämner på 

båda förskolorna att skapande är ett fritt val för barnet och att pedagogerna är öppna för 

barnets idéer.  

  

Både på Montessoriförskolan och den Reggio Emilia-inspirerade förskolan arbetar man med 

reflektion och dokumentation. På Montessoriförskolan för pedagogerna dialoger med barnen i 

samband med skapandeprocessen. På den Reggio Emilia-inspirerade förskolan arbetar man 

med reflektion i samband med skapandeprocessen, och i efterföljande uppföljning. 

Pedagogerna på den Reggio Emilia-inspirerade förskolan lägger även stor vikt vid 

dokumentation för att synliggöra barns lärande och intresse, vilket vi anser vara viktigt.  

  

Pedagogerna på den Reggio Emilia-inspirerade förskolan anser att de arbetar tillfredställande 

med bild- och formskapande. Därför kan det vara viktigt att pedagogerna använder 

dokumentation för att även utvärdera sig själva, så att de hela tiden kan komma vidare i sitt 

arbete med skapande. På Montessoriförskolan anser pedagogerna, till skillnad från den 

Reggio Emilia-inspirerade förskolan, att de inte arbetar bra med skapande samtidigt som de 

uttrycker att de vill bli bättre på detta.  

 

7.3 Pedagogernas uppfattningar av barns upplevelser inom bild- och 

formskapande 

 

Under denna rubrik tar vi upp pedagogernas uppfattningar av barns upplevelser kring bild- 

och formskapande. Den Reggio Emilia–inspirerade förskolan och Montessoriförskolan tolkas, 

analyseras och diskuteras var för sig, och därefter gör vi en jämförelse. 

7.3.1 Montessori 

 

På Montessoriförskolan upplever pedagogerna att barnen är positiva till bild- och 

formskapande. Förskolläraren My uttrycker att hon tror att när ett barn säger ”nej” till att 

deltaga i någonting inom skapande, så bygger detta ofta på en osäkerhet. My beskriver att hon 

anser att: 

 
 […] de måste få prova så att de vet vad de säger ”nej” till på något sätt, så att det inte bara är för att de  

 är osäkra, utan för att de verkligen inte vill […]. Vi kanske inte har visat tillräckligt eller man kanske  

 måste avsätta ännu mer tid för det barnet och göra det en gång till. 

 

Detta är intressant och viktigt, då vi upplever att pedagogerna kan tolka barnets ”nej” som att 

barnet inte är intresserad. Det kan dock ligga någonting annat bakom detta ”nej”, exempelvis 

en osäkerhet inför materialet. Pedagogerna behöver därför vara medvetna om och ta hänsyn 

till att ett barns ”nej” eller ”ja” kan ha fler än en innebörd. Tidsaspekten kan vara avgörande, 

då det är lätt för en stressad pedagog att inte tänka steget längre. Det kräver att pedagogen har 

en handledande roll och visar respekt för barnet, vilket i detta fall kan betyda att materialet 

måste introduceras på nytt eller att man ger barnet mer tid (Sköljd Wennerström och 

Bröderman Smeds, 2008) 
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7.3.2 Reggio Emilia 

 

På den Reggio Emilia-inspirerade förskolan uppfattar pedagogerna att barnen är positivt 

inställda till bild- och formskapande. Dock berättar Rebecca att hon mött barn som ej varit 

vana med skapande hemifrån och därmed varit avvaktande till detta på förskolan:  

 
 […] förra året var det en utav de små som inte hade målat så mycket hemma och som inte ville så

 gärna 
 

Pedagogen måste finnas med som stöd för barnet, vilket Hewett (2001) också tar upp. Barnet 

kan vara osäker inför bild- och formskapande, som förskolläraren Rebecca tar upp ovan, och 

då kan en pedagog behövas som en trygghet. Andersson (2001) och New (2007) menar att en 

medforskande pedagog behövs för att barnet ska utvecklas på bästa sätt. Finns en 

medforskande pedagog med som stöd, kan det skapa en trygghet för barnet att prova mer 

inom skapande. 

 

7.3.3. Jämförelse 

 

Samtliga pedagoger från båda förskolorna upplever barn som positiva till bild- och 

formskapande, eftersom barnen frågar efter skapande och själva väljer det. Enda skillnaden vi 

kan utläsa mellan förskolorna är när barnen är skeptiska eller säger ”nej” till skapande, där 

jobbar Montessoriförskolan med att försöka introducera materialet ännu mer, medan den 

Reggio Emilia-inspirerade förskolan försöker söka nya vägar för att intressera barnet. Dock 

lägger ingen av förskolorna någon skuld på barnet, utan de anser att det är pedagogerna som 

måste utveckla och eventuellt ändra sitt arbetssätt.    

 

7.4 Diskussion av metod och eventuella felkällor 

 

Det urval av förskolor som gjordes inför denna uppsats har givit ett intressant resultat, vi fick 

fram tillfredställande information från de pedagoger vi intervjuat. Vi har i efterhand ej behövt 

kontakta förskolorna igen för kompletterande frågor eller material. 

  

Att använda ett hermeneutiskt inspirerat perspektiv vid tolkning och analys, att växla mellan 

helhet och delar, har varit en tillfredställande metod i denna uppsats. Vi har behövt se både 

helhet och delar för att kunna tolka det i uppsatsen ingående materialet. 

  

Gällande reliabilitet så handlar det om pålitlighet och betyder att den datainsamling som gjorts 

måste gå att lita på. Reliabilitet ifrågasätts ofta inom intervjuforskning. Resultatets reliabilitet 

ifrågasätts beroende på kvalitén på det material som använts under intervjun, exempelvis om 

det går att höra vad som exakt sägs på bandet (Kvale, 1997). För att höja reliabiliteten i våra 

kvalitativa intervjuer har vi båda medverkat vid intervjutillfällena. Om något på 

inspelningsbandet är otydligt har vi därför kunnat läsa i våra anteckningar och på sätt få ett 

mer pålitligt resultat. 

 

Validitet står för giltighet och relevans, och definieras ofta som mätinstrumentets förmåga att 

mäta det man avser att det ska mäta. Undersökningens syfte måste alltså vara så tydligt så att 

det som undersöks stämmer överens med det man vill undersöka. Det är betydelsefullt att 
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resultatet man fått har hög validitet för att man sedan ska kunna göra en bra, trovärdig 

tolkning (Kvale, 1997). 
 

Intervju. Validiteten gäller här tillförlitligheten hos intervjupersonens rapporter och kvalitén hos själva 

intervjuandet, i vilket bör ingå att ifrågasätta meningen i det som sägs och ständigt kontrollera den 

erhållna informationen (Kvale 1997, s. 214). 

 

I vår uppsats handlar det om validiteten hos det intervjupersonerna säger, om 

bandupptagningens kvalitet och om anteckningarnas tillförlitlighet. Eftersom de personerna 

som medverkat i intervjun gjort det frivilligt och anonymt samt haft möjlighet att avbryta 

intervjun om och när det själva ville, räknar vi med att deras svar är tillförlitliga. Vi har även 

studerat ämnet genom litteraturen, samt noga förberett våra intervjufrågor innan 

samtalsintervjuerna för att sedan kontrollera, tolka och analysera det datamaterial vi samlat in. 

 

 

Som tidigare nämnts under metodavsnittet har de personer som medverkat i intervjun gjort det 

frivilligt och anonymt samt haft möjlighet att avbryta intervjun om och när det själva ville.  

 

7.4.1 Felkällor 

 

Vid intervjuerna märktes att pedagogerna på Montessoriförskolan var vana vid att bli 

intervjuade, vilket Montessoripedagogerna även uttryckte. Pedagogerna från den Reggio 

Emilia-inspirerade förskolan uttryckte till en början att de var något nervösa till att deltaga i 

intervjuerna samt att de var ovana med detta, men vi anser att detta ej påverkade 

pedagogernas förmåga att svara på frågorna. 

  

Resultatet vi dragit av de bilder som tagits på Montessoriförskolan, kan vara otillräckliga. Vi 

uppger att de ej har material tillgängligt för barnen, men material kan finnas i skåp och dylikt. 

Eftersom vi inte visar innehållet i skåpen kan vi inte vara säkra på att det finns material där. 

Dock kan det diskuteras om material undanstoppat i skåp verkligen är tillgängligt. 

 

7.5 Slutsats 

 

Synen på barn skiljer sig inte nämnvärt mellan Montessoriförskolan och den Reggio Emilia-

inspirerade förskolan, de ser både barn som kompetenta och de framhåller att barn utvecklas 

genom bild- och formskapande. Den Reggio Emilia-inspirerade förskolan betonar att barn 

måste få tid till att prova sig fram och att testa olika sätt att arbeta inom skapande verksamhet. 

 

Den Reggio Emilia-inspirerade förskolan anser sig arbeta i hög omfattning med bild- och 

formskapande verksamhet, barnen får således mycket tid till skapande. På 

Montessoriförskolan pekar pedagogerna istället på att de ej har tillräckligt med tid för bild- 

och formskapande verksamhet. 

 

Den Reggio Emilia-inspirerade förskolan har mer fokus på bild-och formskapande inom sin 

pedagogiska filosofi. Pedagogerna på Montessoriförskolan anser att de kunde arbeta mer med 

skapande, och önskar mer tid och pengar i samband med detta. Detta tyder på att även 

pedagogerna inom Montessoriförskolan anser att bild- och formskapande är viktigt för barn.  
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Barn upplever skapande som positivt enligt samtliga pedagoger från båda förskolorna. Dock 

finns en skillnad i pedagogens roll. På den Reggio Emilia-inspirerade förskolan ska 

pedagogen vara medforskande, medan pedagogen på Montessoriförskola ska hålla sig i 

bakgrunden. 

 

7.6 Förslag på fortsatt forskning 

 

Det finns mer att utforska inom ämnet för denna uppsats. Exempelvis genom att närmare 

undersöka de ekonomiska möjligheter som informanterna nämner upprepade gånger. Detta 

kan undersökas genom att intervjua personer som ansvarar för detta område.  

 

Man skulle även kunna gå djupare genom att undersöka hur pedagogerna arbetar mer konkret 

inom bild- och formskapande och eventuellt göra observationer i samband med detta. Här kan 

man även undersöka hur olika arbetssätt påverkar barns intresse för bild- och formskapande. 

 

Att ta in ytterliggare någon pedagogisk inriktning som är mer baserad på bild- och 

formskapande i jämförelsen, alternativt jämföra med den traditionella förskolan utan speciell 

inriktning, kan vara intressant.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor 

 

Vad har Du för utbildning? 

Hur gamla är barnen på den avdelning Du arbetar på? 

Har Du någon estetisk utbildning? 

Hur många år har Du arbetat som förskollärare? 

Hur många år ha Du arbetat inom förskolans inriktning? (Reggio Emilia alt. Montessori) 

Hur många år har Du arbetat på den förskola Du arbetar på nu? 

Hur många barn finns det på den avdelning Du arbetar på?  

 

Intervjufrågor 

 

Berätta om hur Ni på din arbetsplats arbetar med bild- och formskapande. 

Har Ni någon i arbetslaget som ansvarar för förskolans bild- och formskapande? 

Hur anser Du att man bör arbeta inom bild- och formskapande? 

Kopplar Ni på förskolan bild- och formskapande till Lpfö 98? 

 

Hur ofta arbetar Ni planerat med bild- och formskapande?  

Hur ofta finns det tid för spontant bild- och formskapande? 

 

Beskriv översiktligt Din barnsyn.  

 

Hur tänker Du kring mötande av barn inom bild och form? 

Hur anser Du att mötande av barn inom bild och form påverkar barnets utveckling? 

Hur uppfattar Du att barnen upplever bild- och formskapande på er förskola? 

Samtalar Ni med barnen kring och i sammanband med bild och formarbetet? 

Hur stort inflytande har barnen i sammanband med bild- och formskapande? 



                                                                    

 

Bilaga 2 

 

Missiv 

 

Hej! 

 

Vi heter Johanna Stigson och Caroline Hallgren och studerar till förskollärare på Högskolan i 

Gävle. Vi läser nu vår sista termin och skall skriva vårt examensarbete inom pedagogik C. 

Syftet med vårt arbete är att genom intervjuer undersöka hur pedagoger inom olika 

pedagogiska inriktningar ser på skapande inom bild och form. 

 

Vi skall göra sex intervjuer förlagda på två förskolor med olika pedagogiska inriktningar. 

Därför skulle vi uppskatta om tre förskollärare från Er förskola vill medverka. Intervjuerna 

kommer att ta ungefär 45 minuter och är givetvis anonyma. De kommer att dokumenteras 

genom ljudupptagning. Intervjun kommer att ske där Ni anser mest lämpligt, exempelvis på 

förskolan. Ni har när som helst rätt att avbryta intervjun.  

 

När uppsatsen är färdigställd får Ni gärna ta del av den.  

 

Tack på förhand. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Johanna Stigson    Caroline Hallgren 

xxx-xxx xx xx   xxx-xxx xx xx 

xxx    xxx 

 

Handledare: 

Else-Maj Eineborg Falk 



                                                                    

 

Bilaga 3 

 

 
 

Diskbänk i barnens höjd 

 

 

 
 

Stafflier i barnens höjd inne på en storbarnsavdelning.  

 

 

 

 

 



                                                                    

 

 

 
 

Bord i barnens höjd. 

 

 

 
 

 

Material i barnens höjd. 



                                                                    

 

 
 

Skapandematerial  

 

 

 
 

 

Staffli i banens höjd inne på en småbarnsavdelning.  

 

 



                                                                    

 

Bilaga 4 

 

 
 

Bord i barnens höjd. 

 

 

 
 

 

Skapandematerial 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

 

 

 
 

Bord i barnens höjd, med färger framme. 

 

 

 
 

Bord i barnens höjd. 

 



                                                                    

 

 
 

Stafflier i barnens höjd 

 

 

 
 

Insamling av skapandematerial 

 

 

 


