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Sammanfattning  
 

Alla människor har ett fundamentalt behov av att få uttrycka sig och föra en dialog med sin 

omvärld. Barns behov av att förmedla sig till sin omgivning är under stark utveckling under 

tiden i förskolan och kan ta många skilda kommunikativa uttrycksformer. Bildspråk som 

kommunikativt verktyg är en uttrycksform innan skriftspråkets fulla inträde. Hur påverkas 

förskolebarns språkliga vidareutveckling av det kommunikativa bildspråket som skapande 

verksamhet utgör i förskoleverksamheten? Studiens syfte är att belysa pedagogers arbete med 

bildskapande aktiviteter i estetiska lärprocesser kopplat till yngre barns språkutveckling inom 

förskolan. Frågeställningar för studien är vilken betydelse anser pedagoger att bildskapande 

processer har för barns språkliga och kommunikativa utveckling? På vilket sätt arbetar 

pedagogerna med bild- och formskapande? Bakgrunden har litterär genomgång av områden 

av estetiska lärprocesser, synen på samlärande, barns skapande kommunikation och det 

sociokulturella perspektivet på lärande. Studien består av fyra kvalitativa intervjuer med 

utbildade pedagoger inom förskoleverksamheten som arbetar inom bild och skapande i 

verksamheten. Resultatet visar att samtliga väljer att arbeta ämnesintegrerat i projekt och med 

pedagogisk dokumentation. Respondenterna påpekar språkutvecklingens viktiga roll som en 

integrerad del i skapandet då det ges många kommunikativa förutsättningar i skapandet och 

aktiva samtal om bilderna i form av diskussioner under skapandeprocessen. Liksom vid 

reflekterande arbetssättet med barnen då pedagogerna möjliggjorde dokumentationen som 

pedagogiskt verktyg. Samtliga respondenter ser projektform som ett sätt arbeta med flera 

ämnen till möjlighet för en estetisk lärprocess. Det viktigaste var inte produkten eller det 

färdiga resultatet av skapandet utan utvecklingsprocessen under tiden. Genom skapande, 

dramalek, utställningar, filmtillverkning och bygglek integrerades och möjliggjordes 

lärprocesser. Fantasi och kreativitet var viktiga inslag i skapandet för barnen att utveckla och 

upprätthålla. Arbetet med pedagogisk dokumentation förekom hos samtliga respondenter och 

etiska ställningstaganden i samband med dokumentationens användning. Genom diskussioner 

och medvetenhet i förhållningssättet hos pedagogerna finns en pågående process i form av 

samtal mellan kollegor. Samtliga ansåg att det är problematiskt och svårt att veta hur ett 

fungerande etisk förhållningsätt inom dokumentationen bör se ut i skilda situationer inom 

förskolan. Resultatdiskussionen sammankopplar de litterära källor och forskning inom 

området inkluderat egna reflekterande åsikter samt egna tolkningar. Vidare undersökning av 

ämnet skulle vara intressant ur ett genusperspektiv. Använda samma frågeställningar till 

manliga pedagoger och se utfallet av resultatet. Det manliga perspektivet gör sig gällande i en 

kvinnodominerande arbetsplats som förskolan utgör. Skulle det framträda andra kopplingar ur 

detta perspektiv i kommunikativa handlingar inom skapande. Denna frågeställning kan utgöra 

en grund för vidare undersökning. 
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1. Inledning 
 

På en grottvägg berättades 20 000 år f.kr händelser, glädjeämnen och avbildningar. Att teckna 

i bild och skrift är något fundamentalt mänskligt. Med skapande sker oupphörligt 

kommunikativa handlingar vilket är en av många förutsättningar till språklig utveckling. En 

möjlighet till att för oss människor skapa en dialog till omvärlden. Kommunikation sett ur ett 

sociokulturellt historiskt perspektiv har en utvecklingen från ikonisk utveckling skett till en 

symbolisk, där bokstäver idag finns representerade (Säljö, 2000). Kreativt skapande med bild 

och form är ett sätt att kommunicera med yngre barn. Bildprocesser kan aktiveras via enkla 

symboler och vara ett första steg till att barnet vill förmedla sig till sin omvärld och även på så 

sätt bli mer medveten om sig själv. Studien innehar ett sociokulturellt lärandeperspektiv. 

Under min lärarutbildning har min nyfikenhet väckts i läsning av avhandling som behandlar 

”Litteracy” (2007) av Carina Fast. Forskning som undersöker bildens betydelse i barns 

språkutveckling med ett sociokulturellt lärandeperspektiv, vilket är aktuellt i dagens 

lärarutbildningar och därför har studien detta perspektiv. Studiens intresse inriktas hur 

pedagoger uppfattar sin påverkan till de yngre barnens bildskapande aktiviteter vid förskolan 

ur ett sociokulturellt perspektiv. Förskolans mål för pedagogen att sträva mot att varje enskilt 

barn enligt läroplanens (1998) direktiv:  

 
Utveckla sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för 

skriftspråk och förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner (Lpfö 98, s. 9). 

 

Vidare uttrycks i direktiven att barnet skall  

 
Utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, sång och musik, dans och drama (Lpfö 98, 

s. 9).  

 

Enligt dessa direktiv klargörs att skapande lek, barnsång, dans och bild skall aktiveras samt 

för yngre barns motoriska och språkliga utveckling. Barn i tre års ålder behärskar inte sitt 

verbala språk de uttryck sig växelvis med ”prat” och med kroppens direkta rörelser, samt 

tillgängliga saker som finns i barnets omgivning att leka med. I förslaget till förtydliganden av 

läroplanen för förskolan finns fler direktiv att ta i beaktande.  

 
Förskoleåldern är den allra viktigaste perioden i en människas liv när det gäller utveckling av 

språket. Arbeta med barns olika språkliga och kommunikativa uttrycksformer är en av 

hörnstenarna i förskolans verksamhet och lägger också en grund till barnens läs- och 

skrivutveckling (Redovisning av regeringsuppdrag 2009, s 12).  

 

Något som också framgår i redovisning av regeringsuppdrag (2009) är att barnkonventionen 

även ska belysas. Barnets rätt till uttrycksfrihet inbegriper att motta och sprida tankar av alla 

slag, detta inbegriper tal, skrift, tryck, konstnärlig form eller självständigt val som är lämpligt 

för barnets uttryck (FN Barnkonvention, 2009). Under förskollärarutbildningen som berörde 

läs och skrivutveckling växtes mitt intresse att vilja utveckla formen för barns språkutveckling 

i estetiska lärprocesser. Vikten av skaparglädjens betydelse har jag uppmärksammat i mitt 

arbete som barnskötare i aktiviteter inom skapande med barn. Min förståelse gällande 

skapande läroprocesser inom förskolan att om den synliggörs hos förskollärare samt blir en 

medveten handling kan utveckling inom området fortskrida.  
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2. Undersökningsområde  
  

I detta avsnitt presenteras studiens intresseområde i form av en problemformulering som 

vidare utvecklas till undersökningens huvudsyfte för att sist konkretiseras till två 

frågeställningarna i syfte att föra studien vidare. 

 

2.1 Syfte  
Studiens syfte är att belysa pedagogers arbete med bildskapande aktiviteter i estetiska 

lärprocesser kopplat till yngre barns språkutveckling inom förskolan. 

Frågeställningar för denna studie är följande. 

 

 Vilken betydelse anser pedagoger att bildskapande processer har för barns språkliga 

och kommunikativa utveckling?  

 På vilket sätt arbetar pedagogerna med bild- och formskapande? 

 

 

3. Bakgrund 
 

I bakgrunden beskrivs, ”Estetiska lärprocesser i förskolan” och ”Samlärande inom 

bildskapande aktiviteter”. Vidare tas upp ”Yngre barns skapande kommunikation” där studien 

förklara närmare olika kommunikativa handlingar som finns inom skilda interaktioner och 

följande ”Sociokulturellt lärande teoretiskt perspektiv på samlärande” som förtydligar 

studiens sociokulturella perspektiv med lärande som utgångspunkt. Fortsättningsvis 

”Pedagogisk dokumentation” och sist ”Centrala bildskapande begrepp i studien”. Området 

inom estetiska lärprocesser kopplat till språkutveckling kan beskrivas i ett vidare och bredare 

perspektiv men i denna studie är valet av ämnesområdet ovan studiens avgränsning samt 

fokus för att öka förståelsen till undersökningens arena. 

 

3.1 Estetiska lärprocesser i förskolan 
Det utvecklingspsykologiska perspektivet på barns bildskapande har haft stor betydelse i 

förskolan. Barns bilder ses som ett uttryck för tankemässig mognad samt en väg till 

intellektuell utveckling genom utforskande bildaktiviteter (Änggård, 2005). En syn på det 

”fria skapandet” är präglat av Herbert Read: Med psykoanalytiskt grund förstås och betraktas 

barnets bilder som ett uttryck för deras inre värld av upplevelser. Pedagogen skall här avhålla 

sig från att påverka barnets skapande bildprocess. Dessa båda utvecklingspsykologiska 

perspektiv har psykoanalytiskt grund och har bidragit till den förskolekultur som är etablerad 

sedan flera år tillbaka och påverkat den pedagogiska bildkulturen med barnen (Bendroth 

Karlsson 1996; Lind 2010).  
 

En förändring som skett under de senaste decennierna inom forskning om barns bildskapande 

är att frångå fokus på gemensamma stadier i barns utveckling till att istället intressera sig för 

processer inom bildskapandet. Forskningen intresserar sig för variationen i barns 

bildskapande och fokuserar på de olika sätt att teckna som barn förfogar över (Lindström, 

1995; Lind 2010). 

 

Ett annat ytterligare perspektiv är ett målrationellt förhållningsätt till barns bilder där mål-

medel-resultat förespråkar en rationell pedagogik i förskolan idag. Pedagogens förhållningsätt 
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till läroprocessen riktas till kontrollerande och korrigerande karaktär. Läraren vet den ”rätta” 

vägen till kunskapskällan och sätter upp för tydliga mål och villkor vilket kan bidra till att 

många dimensioner i den estetiska lärprocessen missas. Vid sådant bildskapande 

förhållningsätt till lärprocesser innebär det att pedagogen innehar kunskap om vad ”normen” 

utgör för bildens uttryck. Det är i sig en dold naturlig process som ofta inte reflekteras över 

eftersom det tas för givet. I en målrelationell undervisningspraktik där förskolebarn får vara 

med och forma sina egna projekt med bild- och skapande kan nya kopplingar, impulser i en 

gemensamskapande process möjligöra nya vändningar om bilduppgiftens funktion. 

Förhållningssättet kan framskapa en förhandlande lärprocess där barn och lärare involveras 

(Lind, 2010). Reflektioner över de skilda perspektiven på estetiska lärprocessers och 

konsekvenser i pedagogens förhållningssätt ger möjlighet att medvetet åskådligöra skillnader 

och medvetligöra skapande processer som Linds (2010) forskning visar på.  

 

Det är genom eget experimenterande och utforskande i löst strukturerade situationer som 

barnet ges möjlighet till att skapa förutsättningar för utveckling. Lärarens roll är att skapa 

dessa förutsättningar utan att ingripa i barnets lärprocess, då barnet inte kan förväntas förstå 

detta i egentlig mening (Stensmo, 1994; Säljö, 2000; Williams, 2001). Estetiska lärprocesser 

har en positiv inverkan på barnets lärande, barnens tidigare erfarenheter bidrar till kunskap 

och förståelse av omvärlden som en växelverkande effekt. En självreflekterande pedagogik 

förespråkas att pedagogen dagligen med självreflektion prövar sitt yrkesutövande (i några 

minuter) i syfte att förstå och utveckla barnens skapande aktivitet (Häikiö 2007; Åberg & 

Lenz Taguchi, 2005).  

 
Den estetiska läroprocessen kan på ett positivt sätt bidra till skapandet av en lärande kontext 

utifrån ett vidgat språkbegrepp, men inte utan medvetet arbete från pedagogerna om vad de 

olika aspekterna tillför (Häikiö 2007, s.269). 

 

Samordnade pedagogiska verksamheter som temaarbeten i form av upplevelser på ett 

utforskande arbetsätt skapar förutsättningar för ett kreativt och utvecklande lärande i 

skapandet. Barnet kan få en fördjupad insikt genom en lärande aktivitet. När 

ämnesöverskridande verksamhet anammas av pedagogen skapas möjlighet till 

sammankoppling av barns tanke och handling i ett positivt lärande (Häikiö 2007; Åberg & 

Lenz Taguchi, 2005). 

 

3.2 Samlärande inom bildskapande aktiviteter 
Idag betraktas samlärande och samarbete som en förutsättning för lärandet. Det har historiskt 

sett inte varit en självklarhet men med erfarenhet och forskning har utveckling inom området 

utvecklats. Tidigare forskning inom området har haft fokus på hur det enskilda barnet 

fungerar i grupp. De sociala sammanhangen har indirekt studerats då forskning inriktat sig på 

det individuella barnet. Vi vet idag att det är viktigt att barn tillsammans med kamrater och 

vuxna får ge ord åt tankar och handlingar samt reflektera över verkligheten. Numera framhålls 

inom pedagogiska sammanhang vikten av att skapa sin identitet, öka sitt självförtroende och 

känna trygghet i interaktion med andra. Det gamla talesättet ”ensam är stark” är vilseledande 

och inte aktuellt i dessa sammanhang. Istället är det i grupp och tillsammans med andra vi blir 

starkare. Samlärande förutsätter inte att barn är vänner. I en konfliktsituation skapas 

möjligheten att hantera och utveckla argument, lära sig kunskapen att tala för sin sak och se 

ett annat perspektiv på situationen i argumentationen (Williams, 2001). 

 

I förslaget till förtydliganden av läroplanen för förskolan finns direktiv att ta i beaktande:  
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Barnen ska ges möjlighet att skapa enskilt som tillsammans med andra barn. I samspel med 

andra barn och vuxna ska barnen få tillfällen att uppleva, tolka och samtala om bilder de möter 

i sin omgivning(…)När barnen blir uppmärksamma på olika bilders uttryck, innebörder och 

utförande stimuleras deras intresse för det egna bildskapandet. (Redovisning av 

regeringsuppdrag 2009, s.25). 

  

Intersubjektivitet är när gemensamt meningskapande framhålls, ett slags överensstämmelse 

mellan olika personers uppfattningar och bedömningar, används som ett centralt begrepp när 

gemensamt meningskapande framhålls. Interaktion spelar en social roll i den kognitiva 

utvecklingen och då kan kommunikation kunna ses som en rad samverkande mekanismer. 

Människan kan inta en intersubjektiv attityd, vilket innefattar en öppenhet och respektfull 

attityd till kommunikationen. Hos de deltagande finns en nyfikenhet, motivation samt intresse 

av oliktänkande tankar. Deltagarna minskar skillnaderna i sitt tänkande mellan varandra i 

jämförelse med andra (Löfdahl, 1998). 

 

Att lära i samarbete med andra är inte en ny pedagogisk idé historiskt sett men under många 

år har den traditionella synen på lärande varit sammankopplad med föreställningen att 

kunskap överförs från den vuxne till barnet (Williams, 2006). Imitation ingår i interaktionerna 

som en interaktiv process och ses som ett uttryck för att meddelandet har tolkats och 

översatts. En uppfattning av härmning som någonting negativt, en mekanisk efterapning är 

inte relevant i denna aspekt, istället ses imitation som en utvecklingsprocess (Davidsson, 

1992). I förskolestudier där barn under fria bildaktiviteters skapande kopierades ofta 

varandras teckningar och på så sätt skaffade sig en gemensam repertoar av motiv (Löfstedt, 

1999). 

 

Nedan beskrivs kommunikationen mellan barn/vuxna och barn/barn. Vidare finns en dialog 

mellan skapande materialet och barnet. En ytterligare interaktion finns beskrivet i 

användandet av bildanalysmodell. 

 

3.3 Yngre barns skapande kommunikation  
Inom kamratkulturen i förskolan spelar bildskapandet en viktig roll där skapandet utgör 

uttrycksätt för barnen att kommunicera med varandra. Genom att härma och efterlikna 

kompisarnas teckningar skapas en samhörighet och ett deltagande i en kultur som styrs av 

barnen själva. Genom att producera ett visst slags bilder signaleras budskap om vem barnet 

vill höra samman med. När barn ritar är det användningen av enkla konventioner och scheman 

som möjliggör att bildspråket kan förmedlas mellan parterna. Barnens bilder står även i dialog 

med personalens bruksbilder som produceras på förskolan. Barnen erövrar i sina bildkulturer 

personalens och samhället skapade bilder på ett kreativt sätt genom omtolkning och 

återgivande. I ett nytt socialt sammanhang får de nya funktioner (Änggård, 2005). Kamraterna 

i den deltagande bildskapande aktiviteten kan fungera som inspirationskälla till varandra och i 

ett gruppmässigt förfarande kan arbetet fortskrida individuellt samt kollektivt i den takt som 

barnen blir klara med sina bilder (Ahlner Malmström, 1991).  

 

Ett första steg för yngre barn när de börjar uttrycka sig i bild är att få en objektiv bild av 

objektet. Detta bidrar till en kognitiv utveckling hos barnet. De förstår på ett annat sätt att det 

finns någonting annat än sig själv att förhålla sig till och på så sätt utvecklar en objektivitet till 

sig själv som subjekt (Fast, 2008).  

 

Ett annat kommunikativt förhållande finns mellan materialet och barnet. Om inte 

förutsättningar skapas för barnet att ingå i en dialog med materialet, blir följden att pedagogen 
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gör anspråk på att äga skapandet och veta vad som är rätt. Då kan lärandeprocessen övergå till 

en dialog mellan pedagog och barn på ett hämmande sätt. I kommunikationen mellan dem 

ligger då fokus på vad som barnet förväntas göra istället för att själv skapa och ingå i en 

dialogskapande process med skapandet. I stället ses en dialog av undersökande karaktär 

mellan barn och pedagog ge möjlighet för gemensamt skapande och mening (Bendroth 

Karlsson, 1996).  

 

Genom att stå nära ett barn som tecknar eller målar, kan man ofta höra dem tala för sig själva 

om sitt arbete, föra en inre dialog högt. Samma barn som beskriver sitt avslutade arbete, kan 

erbjuda en helt annan version samt dialog förmedlad till lyssnaren. Barnet erfar skilda 

kunskaper i en inre dialog med sig själv i skapandet av bilden och en annan när 

återberättandet sker av den färdiga bilden. Att lyssna på barnen när de arbetar kan ge en 

djupare förståelse för deras tänkande och utvecklingsförmåga. Berättelser kring skapandet hos 

mindre barn kan fungera som informationskälla till pedagogen av barnets intresseområden 

och önskemål. Faktorer som kan erkännas och med fördel användas i verksamheten, samtidigt 

som information om barns kultur kan öka pedagogens förståelse i hur barn relaterar till delar 

av förskolans läroplan. Liksom det kan bidra till en indikation på behov av mer stimulans som 

synliggörs när dialogen uteblir och barnet inte talar högt vid skapandet. Om inre dialog uteblir 

kan det signalera och uppmärksamma ett behov hos barnet, ett verktyg till pedagogen att få en 

inblick i individuella behov och eventuellt tillgodose barnets vidare utveckling (Coates & 

Coates, 2006). 

 

I en studie av sexåringars tecknande med utgångspunkt i ett narrativt berättande framgår att 

allt inte går att utläsa i den färdiga grafiska framställningen, vilket påvisades i en tredjedel av 

bilderna i undersökningen. Det som bortfaller är berättandet med ljud och gester i ett 

skapande skeende hos barnen som observerades (Hopperstad, 2002).  

 

En kommunikativ handling i förskolan för barn är att få uttrycka sina åsikter som individer i 

samhället. Kunna påverka sin situation i förskoleverksamheten på demokratisk grund med 

hjälp av uttrycksformer som målande och ritande innebär (Åsén, 2002). Barns skapande kan 

här igenom vara ett uttryck för tankar, hypoteser, känslor och föreställningar. Bildskapandet 

blir en representation för tankar och känslor som representeras i bilden och ger möjligheter till 

att kommunicera en inre värld hos barnet. Det utgör ett verktyg till att utforska och beskriva 

en yttre verklighet och utforska förhållandet däremellan (Häikiö, 2007). 

 

3.4 Sociokulturellt lärande teoretiskt perspektiv på lärande 
I fokus för ett sociokulturellt perspektiv ligger samspelet mellan kollektiv och individ. Med 

situerat lärande menas att hela människan befinner sig i ett sammanhang, där lärandet inte kan 

ses skilt från kontexten där det utvecklas (Williams, 2001).  

 

Språkforskare Vygotskij ansåg att utveckling alltid är möjlig och barn arbetar ständigt med att 

utveckla sin relation samt uppfattning om sig själv samt om världen i en pågående livslång 

process. I Vygotskijs utvecklade teori, proximala utvecklingszonen, som balanserar mellan 

självständigt kunskapsinhämtande och hjälpande av andra erfarna, skapas förutsättningarna 

för lärandet. I zonen sker lärandet hos individen som kreativ initiativstagare, att vilja föra 

kunskapen framåt med stöd av erfarna människor och de artefakter som finns tillgängliga för 

situationen samt hjälpande i situationen (Strandberg, 2006). I ett sociokulturellt 

lärandeperspektiv är kontexten inbegripen som viktig komponent. Förskolan ingår i kontexten 

av barns bildskapande liksom barn och lärares integration med varandra. Ett kontextuellt 
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perspektiv innebär växelverkande effekt på samtliga komponenter. ”den ram inom vilken vi 

individer formas och formar oss själva i en myrad av sociala samspel”(Säljö, 199 s. 79). Den 

viktigaste drivkraften i barns utveckling är socialt samspel menar Vygotskij, då lärande och 

utveckling står i relation till varandra och den utlösande mekanismen är språket (Williams, 

2006).  

 

När barnet möter en problemlösningssituation kan erfarenhetsstrategier överföras av en mer 

kunnig kamrat eller vuxen i ett socialt samspel och användas i andra nyskapande sammanhang 

(Bråten, 1998). Språket ses som en medierande process för tänkandet där språk och tänkande 

är oskiljaktiga. Begreppet artefakter tolkas som människans materiella verktyg men en vidare 

definition är även det talade språket inbegripet (Vygotskij, 1987). I erövrandet av bildkulturer 

är barn kreativa, de reproducerar aktivt samhällets kultur i nya kombinationer och är på så sätt 

aktivt socialt kompetenta som individer (Vygotskij, 1995).  

 

Social kompetens är fundamentalt i människans utveckling enligt Vygotskij. Barns förmågor 

som inbegriper det intellektuella, emotionella, sociala och existentiella har sina rötter i sociala 

relationer. I forskarens teori om interaktioner ses samspel inte endast som metod till att stödja 

lärande och utveckling. Istället ses samspel vara lärande och utveckling. I situationer där vi 

försöker lära ut ett önskvärt beteende intellektuellt, utan att själv agera, förkroppsliga detta 

beteende som en förebild mister det sin påverkan. Om pedagoger skapar många samspel 

mellan barn, vuxna, barn och barn skapas en kraftfull plattform för dess lärande samt 

utveckling. Uppmanas barnet att söka kunskap hos andra individer bidrar det enskilda barnet 

till personlig utveckling samt färdigheter i strategier av denna färdighet (Strandberg, 2006). 

 

Vygotskij beskriver sociogenes, vilket är ett kollektiv socialt utvecklat beteende över tid hos 

människan. I utveckling av skrivandet som inbegriper en lång sociogenes finns 

utvecklingsnivåer som beskriver hur tecknandet symboliserar en materiell verklighet genom 

symboler som inte behöver vara verklighets skildrat, dessa utgör en kommunikation. Liksom 

barnet skriver innan det kan bokstäverna utgör ett skrivandets verktyg, kan barnet skrivna 

teckens symboliska innebörd, utan att göra anspråk på det ska vara ”rätt” (Stensmo, 1994). 

 

3.5 Pedagogisk dokumentation 
Pedagogisk dokumentation har en stark prägel inom Reggio Emilias pedagogik och ses som 

en förutsättning för god kvalitet inom verksamheten. Att kvalitetsaspekter identifieras inifrån 

en verksamhet genom dokumentering har haft stor betydelse för Reggio Emiliapedagogikens 

spridning. Inom förskolekulturen i Sverige har den fått fäste och stor betydelse vilket betyder 

att en successiv institutionalisering av Reggio Emilia som utbildningsaktör ägt rum. 

Förskoleverksamheter som anammat pedagogiken arbetar i vad som allmänt kallas Reggio 

Emilia inspirerat arbete (Lind, 2010). 

 

Inom metakognition finns ett centralt begrepp som ingår i pedagogisk dokumentation och 

forskningen inom området centrerar sitt fokus på ”hur-aspekter”, dvs. på hur man avser att 

barnet eller läraren tänker om kognitiva fenomen. I ett förskolepedagogiskt perspektiv får det 

sin användning i hur barnet erfar lärandeobjektet och kunskap om sin egen process även kallat 

metalärande, dvs. lärandet om lärandet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). 

Det är en medvetenhetsfaktor som skiljer metakognitiva lärprocesser från omedveten 

inlärning till en medvetande förändring. Barnet utvecklar stegvis mer kännedom om sig 

själva, materialet och sitt lärande som skapar djupare kunskap inom området. 
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Dokumentationen som arbetsform kan fungera som en vägvisare i arbetet där vägen för nya 

infallsvinklar är öppen för förändring (Häikiö, 2007). 

 
Om dokumentationen skall leda barnen och oss själva framåt måste vi gå ett steg till. Vi 

behöver reflektera tillsammans över den dokumenterade händelsen och sedan använda våra 

reflektioner som utgångspunkt för hur vi i nästa steg väljer att utmana barnens tankar (Åberg 

& Lenz Taguchi, 2005, s 20).  
 

Pedagogisk dokumentation är en möjlighet till synliggörandet av barns samt pedagogers 

lärprocesser och ger en fördjupad inblick i processen. Det är reflektionerna som utgör basen 

för utvecklingen av det pedagogiska arbetet och ett reflekterande förhållningsätt till praktiken 

förutsätter redskap som den pedagogiska dokumentationen utgör (Åberg & Lenz Taguchi, 

2005).  

 

3.6 Centrala begrepp i studien 
Vetenskap som ägnat sig åt bildförståelse är semiotiken, vetskapen om hur betydelser uppstår 

och en annan är konstvetenskapen. Ett konstvetenskapligt förhållningsätt lägger fokus på 

sändaren, konstnärens förmåga med bildskapandets utformning förmedla en inre djupare 

betydelse. I semiotiken betonas mottagarens upplevelser samt bildens bruk i särskilda 

situationer. I den allmänna semiotiken utgör bildsemiotiken som en del. Ett kommunikativt 

förhållningsätt inbegriper hänsyn till att en inbördes förståelse uppnås mellan kommunikator 

och respondent. Målet är att nå ett samförstånd av förståelsen i kommunikationen 

(Malmström, 2002). I ett socialsemiotiskt perspektiv öppnas en definition som innefattar en 

sändare- och en mottagare av vad en bild kan sägas vara. Barnbildens kommunikativa röst 

medierar bildens uttryck och innehåll samt information om barnet självt. Det inkluderar 

sociala och kulturella sammanhang där barnet lever. Bilden i sig syftar alltså både på något 

direkt observerbart samt på något potentiellt möjligt (Löfstedt, 1999).  

 

Individen behöver ett språk för att uttrycka sig vilket kan innefatta handling, bild och text. 

Dessa handlingar har av förespråkare av semiotik och kommunikationsteori kallat 

språkhandlingar. Dessa kan fungera som verktyg till att tyda symboliken, budskapet i bilden. I 

en bildanalys ses bilden som ett medium och en produkt för att åskådligöra barns tankar vilket 

möjliggör kommunikation med kamrater, lärare och omvärld. Ett sätt att använda bildanalys 

modell är att diskutera den egna skapande bilden samt kamraternas. Ytterligare en användning 

av analysmodellen är vid diskussion av de många massmediala bilder t.ex. reklambilden i 

syfte att förstå bildanalys som metod och förstå samhällskulturens positiva samt negativa 

budskap (Ahlner Malmström, 1998). I forskning om undervisning och lärande samt i en 

”kulturell anpassning” har barnets bild- och symbolspråk i förhållande till konventionellt 

skriftspråk tillämpat ett vidgat språk- eller textbegrepp. Vilket betyder att utöver det talade 

och skrivna språket innefattar även bildens uttryck som en möjlighet för att skapa betydelse i 

förhållande till barnets uppfattade verklighet (Jonsson, 2002). 

 

 

4. Metodologi 
 

Metodologier visar vilka förhållningsätt som är möjliga för studien att inta till empiriskt 

material (Backman, 1998). I den här delen redovisas val av metod till insamlat 

datainsamlingsmaterial samt strategier som används till att bearbeta dessa.  

 



 

8 

 

Detta avsnitts uppdelning börjar med ”Utgångspunkter”, där presenteras kvalitativ 

undersökningsmetod och etiska hänsynstaganden. Vidare under rubriken ”Genomförande”, 

presenteras studiens arbetsgång inklusive urval, urvalsgrupp, missivbrev, val av metod, 

intervju som insamlingsmetod, utformning av intervjuguide och intervjugenomförande. 

Studiens syfte är att undersöka några pedagogers uppfattningar om bildskapande aktiviteter i 

estetiska lärprocesser kopplat till språkutveckling och metodavsnittet genomsyrar syftet i 

studiens val av datainsamlingsmetod. 

 

4.1. Kvalitativ undersökningsmetod 
Syftet i denna kvalitativa studie är att rikta intresset till individen med dess innebörd, kontext 

och process. I innebörd avses intresset för hur individer upplever, tolkar och strukturerar en 

omgivande verklighet i sina tidigare erfarenheter samt kunskaper. Kontexten avser att man 

företrädelsevis studerar människan i dess skeende, förloppet vilket karaktäriserar det 

kvalitativa perspektivet (Backman, 1998). Kvalitativa och kvantitativa metoder fungerar som 

verktyg för vilka frågeställningar som ställs i studien och som verktyg kräver de olika 

kompetens. I en kvalitativt inriktad studie är undersökningen inte mätbar på samma sätt som 

en kvantitativ studies resultat då kvantitativ data kan åskådligöras i form av siffror och 

diagram. Istället speglar kvalitativ intervju texter vilket fungerar som alternativa 

föreställningar om samhällsvetenskaplig forskning (Kvale, 1997).  

 

4.2. Etiska hänsynstaganden 
Studien har följt vetenskapsliga rådets etiska principer gällande humanistiska och 

samhällsvetenskaplig forskning. För att skydda enskilda individer och organisationer vid 

utförandet av undersökningar har myndigheten Vetenskapsrådet utfärdat forskningsetiska 

principer som ska beaktas (Vetenskapsrådet 2008). Dessa ska fungera som riktlinjer och 

redovisar nedan i följande ordning informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

 

Informationskravet syftar till att forskaren ska informera de berörda deltagarna om 

huvudsakliga uppgiften består av samt studiens syfte. Deltagarna ska upplysas om frivilligt 

medverkande och vilka moment som ingår i studien. I följebrevet som skickas till 

informanterna framgår syftet med studien och att deltagandet är frivilligt. Vidare skrivs att 

datainsamlingsmetoden består av en intervju och i och med detta är informationskravet 

uppfyllt. Informationen tas även upp innan intervjun startar. 
 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna har rätt att bestämma över sitt deltagande. 

Forskarens uppgift är att skapa deltagandes acceptans och att informera om att informanterna 

när som helst kan avbryta utan konsekvenser. Deltagaren ska här informeras om 

undersökningen, syfte, metod, vem som är huvudansvarig, att deltagande är frivilligt och att 

personen när som helst har rätt att avbryta. Även detta har jag informerat om i följebrevet så 

att deltagarna i förväg har fått veta och haft en chans att redan innan intervjun avböja sitt 

deltagande. 

 

Konfidentialitetskravet gäller anonymitet, uppgifter om deltagarna ska skötas konfidentiellt 

där personuppgifter ska förvaras tryggt och säkert. Detta innebär att det i princip ska vara 

omöjligt för utomstående att få tag på personuppgifter. Ljudupptagningen från intervjuerna 

förvaras i ett år efter avlyssnandet och deltagarna avidentifieras i den färdiga texten så att 

enskilda individer inte kan upptäckas. 
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Nyttjandekravet handlar om att insamlade personuppgifter endast ska användas till den 

aktuella studien och får inte utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 

syften. Detta krav inbegriper även att personuppgifter inte kommer att användas för beslut 

eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde deltagaren utom efter särskilt medgivande av 

den berörda. 

4.3. Urval 
I urvalet var syftet att få kontakt med pedagoger som var insatta i en medveten praktiserande 

verksamhet inom bild- och formskapande. Ett strategiskt medvetet val innebär att författaren 

bedömer vilka som är lämpliga för studien med hänsyn till syfte och frågeställningarna i 

studien (Cohen, Manion & Morrison 2002; Backman 1998). Flera kommuner i Mellansverige 

kontaktades via telefonsamtal i sökandet samt kontaktades en bildpedagog på Högskolan i 

Gävle för att få information om förskolor som hade lämplig inriktningen för kommande 

intervjuer i studien. Slutligen valdes två olika förskolor som arbetade med ovan nämnd 

inriktning vilket resulterade i fyra enskilda intervjuer. Två förskolelärare från respektive 

förskola, samtliga var kvinnor.  
 

4.4. Urvalsgrupp 
De två förskolorna i urvalsgruppen är båda verksamma i en medelstor stad i Sverige. Av 

tidsskäl valdes fyra intervjupersoner till studien. Studien avgränsas till förskolans verksamhet 

med barn i åldrarna 3-5 år. 

 

Den ena förskolan där respondenternas arbetsplats fanns var uppdelad i fyra avdelningar där 

två avdelningar var ämnat åt barn mellan ett och tre år. Inom resterande två avdelningar var 

verksamheten för barn mellan fyra och fem år. Sammanlagt fanns sjuttio barn inskrivna på 

förskolan och på avdelningen där respondenterna var verksamma fanns 40 barn med tre 

förskolelärare och två barnskötare. På avdelningen fanns en ateljé som alltid var öppen och 

tillgänglig för barnen. I studien kallas förskolan fiktivt för Eken och förskolelärarna omnämns 

som Anna och Mari. På förskolan Eken arbetade Mari med erfarenhet av förskoleyrket i 30 år 

och Anna med erfarenhet av förskolläraryrket i 16 år. 

 

Den andra förskolan hade 48 barn inskrivna och 8 pedagoger. De arbetade avdelningslöst och 

med åldersblandade grupper men en del av förskolan var mer avsedd för de yngsta mellan ett 

och två år där bl.a. en mini ateljé fanns att tillgå. En stor ateljé fanns också ämnad till lite 

äldre barn mellan tre till sex år. Fiktivt kallas denna förskola för Björken liksom 

förskolelärarna omtalas som Eva och Sara. På arbetsplatsen Björken arbetade Eva med 

erfarenhet av förskoleyrket samt skola i 3 år och Sara med erfarenhet av förskolläraryrket i 14 

år. 

4.5. Missivbrev 
Information gällande studien har informerats via missivbrev (se bilaga 1) till samtliga 

deltaganden i studien via e-mail efter ett förfrågande telefonsamtal om medverkan till 

samtliga respondenter. I missivbrevets utformning har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets 

etiska principer och avrapporteringsform i examensarbetet i pedagogik på c-nivå. Ytterligare 

har information i brevet omfattat praktisk fakta om överenskommelse av plats, intervjuns 

tidsberäknade, kontaktuppgifter för övriga frågor och upplysning om frivilligheten att deltaga. 

Följaktligen att samtalet kommer spelas in och förvaras på Högskolan i Gävle. Avslutningsvis 

delges information om publikationen av studien i Divas databas.   
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4.6. Val av metod 
Valet av datainsamlings metod är kvalitativa intervjuer och tematiska och halvstrukturerade 

intervjuer. Intervju som metod lämpar sig med kvalitativ forskning, då den eftersträvar 

kvalitativ kunskap istället för att sträva mot kvantifiering som mål. Definitionen av 

forskningsintervjuns syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att 

tolka de beskrivna fenomenens mening. Användningen av frågeområden i istället för styrda 

frågor bör beaktas då det finns skillnader beroende vad intervjun vill uppnå för syfte. 

Erfarenheter och tankar kan lättare lyftas och tillvaratas hos respondenterna med 

frågeområden än med hårt styrda frågor (Kvale, 1997). Oavsett insamlingsmetod finns 

fördelar och nackdelar i beaktande. Fördel med intervjun som användningsområde för studier 

är att den möjliggör större djup i sin direkta interaktion än andra metoder och har en högre 

svarsfrekvens än en enkätundersökning. En nackdel är däremot intervjuns utsatthet för 

subjektivitet och partiskhet vilket ställer krav på skicklighet på den som intervjuar (Cohen, 

Manion & Morrison, 2002). Registrering eller avläsning av verkligheten som 

forskningsintervjun utgör är en komplicerad process. Detta ställer höga krav på observatören 

som tolkande subjekt. Processen och aktiviteterna under detta moment ingår i ett subtilt 

samspel (Backman, 1998). Målet med undersökningen var att belysa hur pedagoger uppfattar 

bildskapande och språkutveckling inom förskolan. Valet av kvalitativa intervjuer som 

datainsamlingsmetod utgjorde ett bra sätt då intervjuaren vill klarlägga respondenternas 

pedagogiska erfarenheter, tankar och åsikter om skapande aktiviteter kopplat till språkutveckling 

inom förskolan. Jag ansåg att denna metod var det bästa hjälpmedlet för att nå målet med 

undersökningen. Eftersom en kvalitativ intervju skapar förutsättningar till mer uttömmande svar 

hos de tillfrågade än i en kvantitativ strukturerad intervju (Kvale, 1997). Därför valdes en 

kvalitativ inriktning på undersökningen vilket inte är reflekterande så till vida att den kan jämföras 

med exempelvis diagram (Stensmo 2002). Det blev inte heller relevant i denna studie eftersom 

syftet var att endast belysa respondenternas åsikter och tankar utan att jämföra dessa med 

varandra. Med anledning av metodvalet har inte undersökningen hög reliabilitet då studien inte 

kan upprepas av någon annan och leda till samma resultat (Stensmo, 2002) 

4.7. Utformning av intervjuguide 
Val av intervjuguide syftade till att skapa inramningen av studiens intervjuer och på ett 

halstrukturerat sätt kunna ställa frågor (se bilaga 2). I intervjuguiden anges de ämnen som 

avses som föremål för undersökningen och ge en översikt över de områden som ska 

formuleras frågor kring (Kvale, 1997). Intervjuguidens frågor har för avsikt att lyfta 

respondenternas uppfattningar och ordnats med hänsyn till kategorier som berörs, vilket i 

detta sammanhang är bakgrundsdata, pedagogens förhållningsätt, syn på samlärande, estetiska 

lärprocesser och deras uppfattningar om dokumentation. 

 

4.8. Intervjugenomförande 
I förberedande av utförandet av intervjuer genomfördes två pilotintervjuer i träningssyfte, en 

med tidigare arbetskollega inom förskoleverksamheten och med en blivande förskolelärare 

inom utbildningen. Avsikten var att beräkna tiden på kommande intervju och testa frågornas 

utformning samt teknisk utrusning vid övningstillfällena. Vid varje intervju togs hänsyn till 

att samtalet kunde fortlöpa ostört samt delgavs återigen upplysning gällande studien i form av 

en utskrift av den information som tidigare mailats till deltagarna (se bilaga 1). Syftet var att 

få respondenten återigen insatt i ämnet och upplyst om sina rättigheter. Under tiden 

informationen lästes av respondenterna gavs tillfälle för mig intervjuaren, att arrangera 

inspelningsutrustning på ett genomtänkt sätt vilket sedan gav en god grund för det kommande 

samtal och kvalité av inspelat material.  

 



 

11 

 

4.9. Bearbetning av undersökningsmaterialet 
Intervjuerna transkriberades till text efter att ha lyssnat till det inspelade materialet flertalet 

gånger. Under processen togs hänsyn till att talspråket utgör en berättarform som översätts till 

en annan form som skriftspråket utgör. Transkribera som betyder att transformera, översätta 

från en diskurs till en annan innebär att utskrifterna av samtalen inte kan ge en rättvis 

beskrivning av intervjusamtalet. Vilket bör tas hänsyn till (Kvale, 1997). En 

transkriberingsmall användes vid textbearbetningen för att få en överskådlighet av texterna 

och för att underlätta vid analys av materialet. I transkriberingsmallen kunde 

minnesanteckningar av intervjusituationen bidra till en mer kontextuell återkoppling av 

samtalen. Den nedskrivna texten lästes sedan flera gånger. Under bearbetning av utskrivet 

undersökningsmaterial markerades det mest betydelsefulla och på så sätt arbetades kategorier 

fram. I transkriberingsmallens utformning fanns tomma fält att arbeta utifrån och på så sätt få 

ihop textens framträdande delar och skapa koder för likheter samt skillnader i 

intervjutexterna. De kategorier som blev framträdande i texterna låg till grund för analys av 

materialet och presenteras vidare i resultatdelen.  

  

Studiens kvalitet handlar övergripande om hur noggrann och systematisk undersökaren har 

varit under hela tillvägagångssättet. För att beskriva en studies kvalitet är reliabilitet och 

validitet användbara begrepp (som ofta används). Validitet mäter den forskning som 

undersökaren har haft för avsikt att mäta (Kvale, 1997). En studies noggrannhet och 

pålitlighet förklaras genom reliabiliteten i undersökningen (Stensmo, 2002). 

 

5. Resultatredovisning 
 

I detta avsnitt kommer undersökningsmaterialet i form av fyra kvalitativa intervjuer att 

redogöras för i kategorier som framträtt som mer betydelsefulla i texten. Inledningsvis tas i 

presentationen av undersökningsmaterialet upp beskrivning av urvalsgruppen.  

 

Samtliga intervjuade personer delade ett personligt intresse inom bildskapande och beskrev en 

allmän trivsel och en positiv hållning med sitt arbete inom förskolan. Tre i 

undersökningsgruppen har förskollärarutbildning och en deltagare har utbildning som 

bildpedagog, fritidspedagog samt engelskalärare. Respondenterna hade deltagit i någon form 

av vidareutbildning inom bildskapande på eget initiativ som följd av det egna intresset. Två 

hade läst Ateljérista A och en pedagog läste Ateljérista B. En av respondenterna hade deltagit 

i studiecirklar inom målning och keramik och en i urvalsgruppen hade erfarit kunskaper ur ett 

mentorskap där en arbetskollega med fördjupande kunskaper inom ämnet bildskapande och 

indirekt utbildat samt inspirerat pedagogen. Andra erfarenheter var fortbildning för två av 

deltagarna i ett projekt inom skapande. Tre av de fyra deltagarna hade fortbildning inom 

området pedagogiskdokumentation. I resultatbeskrivningarna omges projektens 

fantasiskapelser och informanterna i förskolornas pedagogiska verksamhet som fingerade. 

 

5.1 Presentation av undersökningsmaterialet 
Presentation av undersökningsmaterialet har tolkats till övergripande kategorier som varit 

särskilt framträdande i undersökningsmaterialet. De övergripande kategorierna är 

”Arbetsintegrerat skapande med barnen i praktisk verksamhet” och ”Arbetsintegrerat 

lärande”. Slutligen av ”Lärarens konkreta beskrivning över det egna utförandet av skapande 

tillsammans med barnen”. Varje kategori förstärks med korta intervjucitat i löpande text och 

längre intervjucitat i slutet av stycket. 
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5.1.1 Arbetsintegrerat skapande med barnen i praktisk verksamhet 

 

Pedagoger utgår från barnens bildaktiviteter  

 

Skapande aktiviteter beskrivs av samtliga respondenter innefatta mer än endast bildskapande 

utan även som byggande i byggrummet, drama och musik. ”Skapande är liksom allt 

egentligen” (Anna). I ett arbetsintegrerat skapande beskriver respondenterna hur barnens 

bildskapande blir en utgångspunkt för samtal och reflektion till nästa steg i barnets önskan att 

föra projektet vidare. Planerad pedagogisk dokumentation av verksamheten beskrevs av 

samtliga intervjuade. Det sker genom att pedagogerna sätter in barnens alster eller fotografier 

i deras portfoliopärmar eller sätter upp dem på väggen eller till en utställning (Eva, Sara, Mari 

och Anna). En pedagog beskrev hur hon arbetade med dokumentation i form av löpande 

protokoll av händelser i verksamheten för att få syn på barnet ur ett annat perspektiv. En 

händelse som pedagogen beskrev var när hon ville titta på ”vad händer här vid bordet” och 

fick genom löpandeprotokoll syn på förmågor hos barnen som inte hade uppmärksammats 

tidigare.  

 
Då kan det visa sig att en är väldigt empatisk, (…) en sitter bara bredvid och lyssnar mest, 

lyssnar in. Man kan se väldigt mycket förmågor genom att bara sitta och titta samt skriva ned 

vad de gör (Anna).  

 

Vid dokumentation av bilder som sattes upp på väggen eller i portfolion beskrev samtliga 

intervjuade en reflekterande process hos barnet och hur värdefullt denna process var för 

barnets utveckling inom sitt eget lärande (Eva, Sara, Mari och Anna). De tänker tillbaka på 

vad de tidigare har gjort och minns. Det är en form av reflektion i ”jaget” för barn (Eva). 

 
Jag tycker vi dokumenterar för att lämna tillbaka till barnen deras ord och tankar till dem 

själva så de kan upptäcka hur de tänkte då. Hinna reflektera och tänka vidare på något som 

påbörjats (Mari). 

 

Vi använder oss väldigt mycket av bilder på väggarna när vi arbetar i projekt. De går dit och 

så står de och diskuterar med varandra, ”kommer du ihåg när vi gjorde det där”. När vi ska 

berätta för barn som inte var med förra gången, så berättar de och kommer ihåg genom dessa 

bilder (Sara). 

 

Barnets berättande om sin bild, pedagogens samtal med barnet 

 

Samtliga pedagoger beskrev att de samtalade med barnen om deras skapande bilder och att de 

ställde frågor om bilden till barnet (Eva, Sara, Mari och Anna). I samtalet beskrivs öppna 

frågor för att få barnen att berätta, frågor som ”berätta för mig vad har du gjort här!” i syfte 

”att kunna sätta ord på det man har gjort” är viktigt för språkutvecklingen (Anna). Andra 

liknande öppna frågor var ”hur har du funderat här?”, ”hur har du tänkt nu?”, pedagogen 

skapar förutsättning till samtal och ställer sådana frågor som inte går att svara ja eller nej till 

(Sara). Samtliga respondenter berättade att ofta förekommande var barnens beskrivningar och 

kommentarer av bilder nedskrivna i någon form i anslutning till bilden för dokumentation 

samt reflektion (Eva, Sara, Mari och Anna). Detta gjordes oftast av pedagogerna men i vissa 

fall av barnen själva. Vissa bilder hamnade på väggen, andra i barnens portfoliopärm och 

vissa bilder följde med hem direkt. 

 
Vi nöjer oss inte med att de bara kommer med en teckning utan vi vill höra vad det är de har 

gjort och de kommer med fantastiska berättelser (Anna). 
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Vi vet att vissa barn fullkomligen bubblar och rycker en i armen och vill berätta och berätta. 

Vissa barn är mer återhållsamma känner lite mer av en osäkerhet. Jag brukar fråga om de vill 

berätta någonting om bilden eller vad de vill göra. Sätta in den i pärmen? Sätta upp den på 

väggen eller ta med den hem? Kanske arbeta vidare? Försöka locka barnet, lägga ut lite små 

krokar för att få fram deras tanke med det de har gjort (Eva). 

 

En del berättar långa historier och vi skriver ner det. För det är viktigt att vi tar det på allvar 

vad barnen säger om hur de vill berätta om sin bild (Mari).  
 

Barnens lek och lärandemiljöer  

 

Båda verksamheterna använder sig av att ge förutsättningar till friare skapande verksamhet 

där barnet mer själv styr sin önskan till att t.ex. måla, rita och bygga. Liksom fanns beskrivet 

lekens betydelse mellan barnen i skapandet och att det ofta kan uppstå spontant (Eva, Sara, 

Mari och Anna). Leken är ett inslag i skapandet och ges förutsättning för på båda förskolorna 

i studien. Ibland skapas rekvisita till förmån för leken. En lek som beskrevs uppstod mellan 

två barn då de båda ritade olika världar på separata papper var för sig och i leken upptäcker en 

pojke att den ena ”gubben” i sagovärlden kunde hoppa över till kompisens datavärld för att 

fortsätta leken tillsammans i en gemensam värld (Eva).  

 
Sen det här med fria skapandet, när de sitter bredvid varandra så är det en kommunikation i 

sig. De leker ofta, tillverkar saker till sin lek t.ex. svärdleken i lekhallen och bygger svärd 

(Eva). 

 

Båda förskolorna erbjöd en lärandemiljö i form av ateljé, byggrum och inspirerande 

inredning. De skilda rummen fanns till förfogande i vardagen i verksamheten då barnen 

önskade använda dessa. Barnen tilläts att pröva olika material flera gånger utifrån barnens val. 

Liksom möjliggjorde pedagogerna tillgången och kunskapen till barnen om hur materialet 

kunde enkelt tillhandahållas av barnen själva, i vissa fall fick barnen söka hjälp för att nå vissa 

material. 

 
Barnen ska inte behöva be om lov. Jag har alltid tänkt så att barnen ska känna att de får, de 

behöver inte fråga utan det som syns får de använda (…) Vad signalerar det här rummet när 

jag kommer in? Vad kan jag göra här? Är viktiga frågor att ställa sig själv (Anna). 

 

Vi arbetar under en längre period med samma material så barnen får prova att göra på olika 

sätt med det här materialet. Många får prova vid flertalet gånger och på många skilda sätt 

(Mari). 
 

Sammanfattningsvis innebär arbetsintegrerat skapande med barnen i praktisk verksamhet, att 

pedagoger utgår från barnen i skapande och deras bildaktiviteter. Vilket sker genom planerad 

pedagogisk dokumentation där utgångspunkten är barnets medverkan. Verktyg för 

dokumentation kunde vara användning av portfoliopärmar, utställningar och löpande 

protokoll. Barnets berättade om sin bild framkom i samtal och reflektion vid någon form av 

dokumentationen och samtal med pedagogen. Pedagogerna lockade och uppmuntrade 

berättandet om barnens bilder genom att ställa öppna frågor om hur de tänkt i sitt skapande. 

Barnens lek och lärandemiljöer beskrev en friare verksamhet där barnet tilläts att få möjlighet 

till lekens spontana tillträde i förskolansvardag.  
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5.1.2 Arbetsintegrerat lärande 

 

Uppfattningar om estetiska lärprocesser 

 

Uppfattningar om estetiska lärprocesser hos pedagogerna var att barnet lär om sig själv, sin 

omgivning med tankar, känslor och genom utforskandet av olika material i skapandet. Det är 

processen, vägen dit, inte resultatet som är viktig för lärandet. På ett arbetsintegrerat sätt i 

projekt via dramalek, museibesök som tidigare beskrivet nås processen för lärandet. 

Produkten, bilden kan fungera som reflektion för lärprocessen i flera led (Eva, Sara, Mari och 

Anna). En längre estetisk lärprocess börjar i tanken, barnet får ett intryck, en erfarenhet som 

sedan kommer ut i handen, vilket sedan blir ett uttryck i skapandet. Det finns även kortare 

processer i form av ett experimenterande av material eller då barnet endast vill spontant rita 

något för stunden (Eva). När barnet själv söker kunskapen i lärandet med hjälp av andra är en 

lärande process (Sara).  

 
Ge en möjlighet till att tänka tillbaka att knyta ihop det hela, reflektera. Se och minnas, förstå 

lite vad de har gjort och hur de kan göra vidare. För mig är det en process som är lång. Sen 

finns det korta processer ”jag sätter mig ner och ritar lite”. Estetiska lärprocesser det är 

någonting djupare. Det är inte endast experimenterande av material utan det måste finnas en 

tanke och det ska finnas någon form av avslut, reflektion eller återkoppling. Så barnet kommer 

vidare (Eva). 

 

Det handlar om att erbjuda, det handlar om att få använda alla sina sidor som barn, inte kanske 

bara tankar utan de får koppla ihop tankar, känslor och handling. Det barnet lär sig med hela 

sig är det som sitter kvar (Mari). 
 

 

Dialogens utforskande över barns fantasi och bildanalytiskt skapande  

 

Kreativitet och fantasi är kopplat till bildskapande, dramat, byggskapande och alla 

uttrycksformer. Ett sätt för barnen att få testa sina tankar. Alla barn har förmågan till fantasi 

och kreativitet samt behöver upprätthålla denna förmåga. Det som skiljer barn är om barnet 

behöver öva upp sin fantasi och kreativitet, genom leken eller upplevelser. Ibland handlar det 

om att våga leva ut, släppa loss och hjälpa barnet i rätt riktning som pedagog (Eva, Sara, Mari 

och Anna). Fantasi och verklighet är också sammankopplade med varandra. Utan fantasi finns 

ingen verklighet och tvärtom. Detta gäller inte endast barnen utan även vi som arbetar med 

barn. 

 
Det är viktigt att vi vuxna vågar vara i fantasin, att låtsas, leka och göra tokiga saker. Fantasin 

är det roligaste vi har (Mari).  

 

Jag tycker det är viktigt att få använda sin kreativa förmåga. Fantasi är lika viktigt. Det är i 

stort sett någonting alla barn har, det finns inte många som inte har fantasi och då tycker jag 

att vi ska få utveckla samt leva ut det (Sara). 
 

I bildspråket film, tv, dataspel och foto uppmärksammas och tolkas bildspråket genom egen 

tillverkning av film i projektform med barnen. Pedagogerna diskuterade och önskade 

medvetligöra bildens betydelse ur ett medialtperspektiv och pedagogernas syfte var att få ett 

kritiskt tänkande perspektiv hos barnen till en massmedial produktion:  

 
Vi försöker bena ner det, vad betyder det? Vad är det här? Att få barnen att diskutera och 

tänkande istället för att bara ta emot (Eva). 
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Skapandets etiska aspekter  

 

Etiska ställningstaganden fanns i utövandet av dokumentation hos samtliga respondenter. Hur 

dokumentation av barnens skapande bilder samt andra verk skulle synligöras för att innefatta 

barns delaktighet och medgivande var en fråga som uppkom i intervjusamtalen. De beskrev 

svårigheter med att utöva en god etisk hållning i sitt arbete.  

 
Sen är det den etiska diskussionen, där är vi nu. Vad är barnens inflytande? Frågar jag alltid 

om jag får fotografera barnen? Frågar jag alltid om jag får sätta upp deras saker? Vad har de 

för inflytande över det som blir uppsatt och synliggjort (Eva)? 

 

Det gäller att personalen hjälps åt, kanske ifrågasätter och funderar över om det ”här” är okej. 

Jag kan tycka det är svårt med det här etiska dilemmat. Så när det gäller utställningar måste vi 

tänka ännu ett steg innan vad vi visar upp (Mari). 

 

Vid en av förskolorna diskuterades aktivt etiken kring dokumentationen av verksamheten 

mellan kollegorna och att det var under utveckling på förskolan i en pågående diskurs. Vid 

den andra förskolan fanns en diskussion om etiskt förhållningsätt mellan personalen men med 

åsikten att den borde tas upp oftare för diskussion. Vid förfrågan av barnet om dess bild fick 

synligöras i förskolans miljö fanns skilda tillvägagångssätt. Två respondenter frågade ut till 

hela barngruppen om ett medgivande var okej. Pedagogerna beskrev ett hypotetiskt dilemma 

av att om ett barn inte medgav ett medgivande kanske inte vågade gå emot hela gruppens 

medgivande och på så sätt delgav en felaktig åsikt. Ett annat etiskt dilemma var vid 

fotografering av verksamheten då barnen fanns med på fotografierna. En av förskolorna 

strävade mot att ta fotografier av händelserna och avidentifiera personerna på korten genom 

att undvika barnens ansikten då de tog bilderna.  

 
Det vi tänker mycket på är att inte ta foton där vi ser så mycket ansikten och där det inte syns 

vilka barnen är. Vi fotograferar själva händelsen (Eva). 

 

Samtliga respondenter frågade barnen personligen om tillåtelse om vem som fick titta i deras 

portfoliopärmar.  

 

Dialogisk reflektion över barns bildskapande 

 

Respondenterna beskrev bildspråket som ett av många språk och viktigt i sitt sätt att kunna 

förmedla ett budskap. Bildspråket är ett sätt att uttrycka sig på och är en kommunikation 

mellan barnen samt oss vuxna (Anna och Eva). Då de interagerar och samtalar om bilderna i 

alla dess former utvecklas deras språkliga förmågor (Eva, Sara, Mari och Anna). Samtalen 

uppkommer ofta i arbete i ateljén genom tips, råd och intresse till kamraternas 

tillvägagångssätt i skapandet. Barnens utforskande tillsammans ger många samtal och 

möjligheter till lärande av varandra (Anna). En respondent beskriver möjligheten med 

bildspråket i arbetet med barn som inte behärska talspråket eller har ett annat språk än 

svenska. Då kan barnet delta i form av användandet av bildspråket som kommunikation.  

 
Jag behöver inte kunna prata utan jag kan rita min bild och visa vad jag tänker och känner. 

Vilket är en väldigt bra ingång i språket (Mari). 

 

Jag tycker att det är en extremt viktig del i förskolan. Ett verktyg om vi ska arbeta med språk, 

sagor. Bildskapandet går in överallt. Det är en fantastisk underbar känsla för barnen att få måla 

och uttrycka sig i bild (Sara). 
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Samtliga respondenternas åsikter gällande när barn härmar varandra i sitt skapande var 

positiva. Åsikter som att det kan vara ett stöd i barnets osäkerhet att komma vidare i sitt 

skapande och att det inspirerar barnen att titta på hur kompisen gör. Då barnet tittar på någon 

och försöker göra lika blir det ändå en egen tolkning av det avbildade. Det är viktigt att 

härma, det är så man lär sig (Mari Anna och Eva). Personalens samt föräldrarnas teckningar 

fanns representerade i en av förskolorna vid enstaka tillfällen efter ett föräldramöte med 

gemensamma aktiviteter. Dessa sattes upp för barnen att beskåda. En önskan att 

vidareutveckla denna aktivitet då föräldrar blev mer delaktiga fanns hos respondenten och 

ansåg att de var bättre på det tidigare inom verksamheten. 

 
Härma varandra får de göra, det lär barn sig mycket på. Förr kallades det fusk men det tycker 

inte jag (Anna). 

 

Det har vi diskuterat mycket det här med härmandet, att alla ritar av saker men det är ett sätt 

att lära sig, för så gör vi också. Man tittar på någon och försöker göra lika men det blir ändå 

min tolkning. Vi tycker att barn ska vara ”härmapor” det är viktigt, för det är så vi lär oss 

(Mari).  
 

 

Pedagogernas förhållningssätt och skapandets huvudsyfte 

 

Respondenternas åsikter om förskolornas pedagogiska huvudsyfte var att få uttrycka sig på 

många sätt och viktigt var att stärka barnet i sitt skapande. Leka och få ha roligt, ge mod och 

lust, att skapa utifrån sig själv, våga skapa förutsättningslöst, prova samt utforska skilda 

material många gånger och känna att man duger. Åsikter som ”jag kan” och ”det jag gör är 

bra”. Barnen ska tycka det är bra att tycka om sina egna verk (Eva, Sara, Mari och Anna). Ett 

pedagogiskt förhållningsätt som alla respondenter beskrev på skilda sätt var hur viktigt det är 

att locka och stimulera barnets estetiska intresse med utgångspunkt av det enskilda barnets 

behov. En beskrivning som var att ”Det är mitt jobb som pedagog att locka barnet och att 

locka fram lusten till att barnet vill prova. Det blir min utmaning som pedagog att få in 

barnen” (Eva). 

 
Det ger en väldigt bra ingång till språket. Att barnet kan börja berätta om sin bild och sätta ord 

på sina tankar kring detta. Barn vill berätta och det här är ett sätt att för barnen att få lust till att 

använda språket (Mari). 

 
Barns bildskapande är en kommunikation, så är det. Utifrån de själva, inifrån. De vill säga 

något, bygga något, skapa något, göra ett avtryck. De kanske har upplevt något som de vill 

bearbeta eller så vill de göra någonting som de tycker är vackert (Eva). 

 

Samtliga respondenter förespråkade en syn på vikten av att barnen skapade utifrån sig själva 

och att detta perspektiv inte förespråkade en användning av mallar i bildskapandet. Mallar 

som kopierade färdiga bilder för barnen att färglägga eller mallar i pyssel där exempelvis 

julsaker, påsksaker tillverkas med färdigt material och lämnar lite skapande aktivitet var inte 

att föredra. 

 

Sammanfattningsvis innebär ett arbetsintegrerat lärande genom estetiska lärprocesser att 

barnet ges möjlighet att sammankoppla tanke och handling på ett reflekterande sätt. Dialogens 

utforskande över barns fantasi är viktig att utveckla i skapandets samtliga inslag. Det 

framkom även hur barns kunskaper i att använda bildanalytisk metod till att uppmuntra 

förståelsen av medialt bildspråk var viktigt i filmtillverkning. Skapandets etiska aspekter 

ingick i dokumentation av skapandet och var omdiskuterat hos personalen. Frågor om barnens 
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inflytande, medbestämmande och hantering av fotografering i verksamheten var aktuella 

ämnen. Dialogisk reflektion över barns bildskapande framkom i samtalen om bilderna. 

Bildspråket utgjorde ett kommunikativt sätt för barnen att uttrycka sig och utgjorde en god 

grund till språkutvecklingen. Förebilder i skapande av varandras och vuxnas bilder gav 

möjlighet till att lära av varandra och härma någon sågs som lärorikt. Pedagogernas 

förhållningsätt var att locka och uppmuntra barnet till lärande. På skilda sätt lyfta barnet och 

stärka dess självförtroende i skapandet. Skapandets huvudsyfte var att bidra till en lustfylld 

upplevelse och ge färdigheter i den kommunikativa förmågan skapande utgör. Viktigt var 

möjligheten till att få uttrycka inifrån sig själv och undvika arbete där malltänkande hämmade 

det egna skapandet. 

 

5.1.3 Lärarens konkreta beskrivning över det egna utförandet av skapandet tillsammans 

med barnen  

 

Nedan beskrivs tre exempel på projekt som visade hur pedagogerna arbetade inom de båda 

förskolorna konkret med ämnesintegrerande verksamhet.  

 

Skapande projekt (A) 

Vid beskrivningen av hur pedagogerna arbetade konkret med barnen och skapande, beskrevs 

vid en av förskolorna ett projekt med en ”Modighetsskola” där tre ansvariga pedagoger 

samarbetar i projektet med en barngrupp med fyra- och femåringar. Arbetet är kopplat till 

drama och skapande som växelverkar med varandra som föder vidare tankar och idéer framåt 

i projektet genom samtal med barnens intressen och önskningar. Som övergripande tema 

fanns ”sagan och språket” och tillvägagångssättet för projektet var grundat på pedagogernas 

tanke att tillsammans skulle arbetet växa fram. Arbeta ihop med barnen med hänsyn till vad 

de ansåg finna intressant. 

 

Barnen blev presenterade ämnet att få delta i en påhittad ”Modighetsskola” på ett 

inlevelsefullt sätt av pedagogerna som använde drama för att skapa stämning och lekfullhet. I 

dramat bjöds barnen in till en uppbyggd port som representerade ingången till 

”Modighetsskolan” i lekhallen där en vakt stod och de ombads att lägga sina påhittade 

”slingas” i röret vid vakten. ”Slingas” var ett påhittat begrepp av pedagogerna och 

diskussioner uppkom bland barnen om vad detta var för någonting och ett konstaterande att de 

inte hade några. Där i dramat förklarades för barnen förutsättningarna hur en ”slingas” kunde 

se ut. Den kunde se ut hur som helst, kravet var att den skulle kunna rymmas i röret. Ifrån 

dramat och leken kopplas vidare en skapande del där barnen samtalade diskuterade och 

arbetet fortlöpte i ateljén med att konstruera sina påhittade ”slingas” och eftersom dessa är 

utan referensramar till verkligt ting gavs möjligheten till nya skapelser utifrån barnens egen 

fantasi. Material vid tillverkningen var valfritt för barnen och skilda material användes. De 

arbetade bl.a. med flirtkulor, gips, målarfärg och glitter.  

 

Nästa steg i projektet då fantasi skapelserna var gjorda var att få inträde till 

”Modighetsskolan” och väl inne uppmanades barnen i dramaleken att lägga ut sina ”kontas” 

för att ha någonting att sitta på. Återigen fanns inte detta ”kontas” i verkligheten utan 

förutsättningarna för hur en sådan såg ut var att den var vacker och gick att sitta på. På samma 

sätt som tidigare fick barnen skapa sin fantasisak och denna gång användes tyg att dekorera 

och till att tillverka ”kontas”. Vid detta tillfälle gavs barnen möjlighet till skapade via sömnad 

och under hela projektets gång innefattade många delmoment med skilda skapande moment 

där flera tekniker samt material användes. 
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Skapande projekt (B) 

Ett annat projekt som presenterades i respondenternas berättelser var ”Titta hit titta dit”. 

Barnen i gruppen var fyra och fem år och projektet startade med att barnen fick gå på museum 

för en guidad utställning av skaparen till konstverken i syfte att inspirera vidare i barnens 

skapande. Konstnären beskrev vilka metoder och material som används och barnen gavs 

möjlighet att diskutera om alstren med varandra och med konstnären. På utställningen fick 

barnen välja ut ett alster som de fann mest intressant och skapa en mental bild av den och 

berätta om bilden med motivering vad som gjorde att de valde just den bilden. Barnen 

fotograferade sin favoritbild och blev även fotograferade ihop med sin bild. Inspirerade av 

utställningen och barnens tankar kring utställning gavs barnen möjlighet till skapade i ateljén 

på förskolan gemensamt och enskilt. Material som bl.a. användes var målarfärg, 

återvinningsmaterial i form av torkad målarfärg, gummihandskar och barnen använde sina 

händer och fötter i skapandet. Enskilda konstverk skapades och med inspiration av varandra 

uppkom nya förslag på skapande under projektets gång. I avslutande skede i projektet gjorde 

barnen en egen utställning på avdelningen av sina alster och bjöd in föräldrar samt andra 

avdelningar till vernissage. Detta skapade förutsättningar för barnen att berätta, reflektera och 

diskutera om sina skapelser med deltagarna på vernissagen.  

 

Skapande projekt (C) 

Ytterligare ett projekt som beskrevs var ”hitta kristall” där pedagogernas syfte var att skapa 

möjligheter till att arbeta med vänskap, empati och hur man är en kompis. Arbetsgången var i 

projektet ihop med drama, experiment och arbete i ateljén. I ett påhittat land i dramalek av 

personalen initiativ fanns ”Skuttoleland”. Där fanns en fe som barnen fick träffa. Fen försökte 

komma till ”Skuttoleland” och det enda sättet att komma dit var genom att samla till en stor 

grön kristall. Detta kunde endast uppnås genom att först införskaffa små kristaller som sedan 

bildade en stor grön kristall. De små kristallerna fick man om man gjorde goda gärningar till 

sina vänner. Fen i dramaleken hade inga vänner och då fick de äldre barnen hjälpa henne med 

detta. Pedagogernas tanke var att barnen skulle skissa landet ”Skuttoleland” på ett 

genomskinligt papper hur deras uppfattningar och tankar skulle åskodligöras av landet i deras 

bild. I stället styrde barnens intressen åt ett annat håll och ett annat material blev aktuellt att 

arbeta med. Barnen målade, diskuterade och experimenterade. Slutligen framkom en 

byggnation av landet på pappret med barnens initiativ till förvåning och uppmuntran av 

personalen. Detta projekt förklarade respondenten är fantastiskt eftersom det är barnens 

önskan som styr. ”Det som är fantastiskt, tycker jag är att det hamnade där de ville vara. Det 

är så jag vill arbeta med skapande, alltid” (Sara).   

 

Sammanfattningsvis visar projekten lärarens konkreta beskrivning över hur det faktiskt utövas 

skapande tillsammans med barnen. I beskrivningarna A, B och C framkommer även hur den 

planerade verksamheten utformas löpande ihop med barnen och är en förutsättning att vidare 

ta form. Det påvisar hur pedagogerna arbetar rent faktiskt att möjligöra fantasin och 

kreativiteten i ett forum för barnen vid påhittade momenten som ”Modighetsskolans” 

”kontas”, ”slingas” och tillverkning av alster till vernissagen. Det framträder i 

beskrivningarna av dramalek, museibesök och det kreativa skapandet att det används många 

skilda tekniker. Barnen skapade via sömnad, målande, fotografering, användning av händer 

och fötter. Detta bidrar till förutsättningar till mångfalt av lärande i samtliga skilda moment. 

Genom detta utforskande arbetsätt uppmanas barnen även att möjligöra skapade utifrån sig 

själva.  
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5.2 Sammanfattande undersökningsresultat av kategoriseringen 
I denna sammanfattning av undersökningsresultat inbegrips en övergripande presentation följt 

av kategorierna och dess underkategorier som studiens resultat. 

 

Övergripande visade att samtliga pedagoger som deltog var aktivt intresserade och arbetade 

med bild- och formskapande inom förskolan. Samtliga respondenter ser projektform som ett 

sätt arbeta med flera ämnen till möjlighet att lära och det viktigaste var inte produkten av 

skapandet utan utvecklingsprocessen under tiden. Genom skapande, dramalek, utställningar, 

filmtillverkning och bygglek integrerades och möjliggjordes lärprocesser. Barnets möjlighet 

till samtal förekom i många situationer i skapandets alla former. Barnen samtalade, 

diskuterade med varandra och med personalen vid tillverkning av bild, form, bygg, och 

drama. Liksom uppkom samtal vid reflektioner av tidigare skapande i dokumentationer via 

utställningar, portfoliopärmar och i beskrivande samtal för anhöriga. Fantasi och kreativitet 

var viktiga inslag i skapandet för barnen att utveckla och upprätthålla. Arbetet med 

pedagogisk dokumentation förekom hos samtliga respondenter och etiska ställningstaganden 

samt diskussioner i förhållningssättet hos pedagogerna var under pågående process i form av 

samtal mellan kollegor. Samtliga ansåg att det var ett problematiskt och svårt att veta hur bra 

etisk förhållningsätt inom dokumentationen bör se ut i skilda situationer inom förskolan. 

 

I kategori ”Arbetsintegrerat skapande med barn i praktisk verksamhet” framkom i 

underkategorier ”Pedagoger utgår från barns bildaktiviteter” att pedagoger utgår från barnen i 

skapande och deras bildaktiviteter. Vilket sker genom planerad pedagogisk dokumentation där 

utgångspunkten är barnets medverkan. I underkategorin ”Barnets berättande om sin bild, 

pedagogens samtal med barnet” beskrevs att när barnet berättade om sin bild framkom detta i 

samtal och reflektion i någon form av dokumentationen. Detta även i samtal med pedagogen. 

Pedagogerna lockade och uppmuntrade berättandet om barnens bilder genom att ställa frågor 

om hur de tänkt i sitt skapande. I följande underkategori ”Barnets lek och lärandemiljöer 

beskrevs barnens lek och lärandemiljöer av en friare verksamhet där barnet tilläts att få 

möjlighet till lekens spontana tillträde i förskolansvardag. 

 

Nästföljande kategori ”Arbetsintegrerat lärande” med underkategori ”Uppfattningar om 

estetiska lärprocesser” framkommer att arbetsintegrerat lärande sker genom estetiska 

lärprocesser som erbjuder barnet att sammankoppla tanke och handling på ett reflekterande 

sätt. Vidare i nästa underkategori ”Dialogens utforskande över barns fantasi och bildanalytiskt 

skapande” presenteras att utforskandet av barns fantasi är viktigt att utveckla i skapandets 

samtliga inslag. Det framkom även hur barns kunskaper i att använda bildanalytisk metod till 

att uppmuntra förståelsen av medialt bildspråk var viktigt i filmtillverkning. I nästföljande 

underkategori ”Skapandets etiska aspekter” visades att det ingick i dokumentation av 

skapandet och var omdiskuterat hos personalen. Frågor om barnens inflytande, 

medbestämmande och hantering av fotografering i verksamheten var aktuella ämnen. I nästa 

underkategori ”Dialogisk reflektion över barns bildskapande” framkom att i samtalen om och 

i bilderna. Bildspråket utgjorde ett kommunikativt sätt för barnen att uttrycka sig och utgjorde 

en god grund till språkutvecklingen. Förebilder i skapande av varandras och vuxnas bilder gav 

möjlighet till att lära av varandra och härma någon sågs som lärorikt. I sistnämnda 

underkategori ”Pedagogernas förhållningsätt och skapandets huvudsyfte” beskrevs att 

pedagogernas förhållningsätt var att locka och uppmuntra barnet till lärande. På skilda sätt 

lyfta barnet och stärka dess självförtroende i skapandet. Skapandets huvudsyfte var att bidra 

till en lustfylld upplevelse och ge färdigheter i den kommunikativa förmågan som skapandet 

utgör. Viktigt var möjligheten till att få uttrycka inifrån sig själv och undvika arbete där 

malltänkande hämmade det egna skapandet. 
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I sistnämnda kategori ”Lärarens konkreta beskrivning över det egna utförandet av skapandet 

tillsammans med barnen” visar projekten lärarens konkreta beskrivning över hur det faktiskt 

utövas i skapandet tillsammans med barnen. I beskrivningarna A, B och C framkommer även 

hur den planerade verksamheten utformas löpande ihop med barnen och är en förutsättning att 

vidare ta form. Det påvisar hur pedagogerna arbetar rent faktiskt för att möjligöra fantasin och 

kreativiteten i ett forum för barnen vid påhittade momenten som ”Modighetsskolans” 

”kontas”, ”slingas” och tillverkning av alster till vernissagen. Det framträder i 

beskrivningarna av dramalek, museibesök och det kreativa skapandet att det framkommer 

många skilda tekniker. Barnen skapade via sömnad, målande, fotografering, användning av 

händer och fötter. Detta bidrar till förutsättningar till mångfalden av lärande i samtliga skilda 

moment. Genom detta utforskande arbetsätt uppmanas barnen även att möjligöra skapade 

utifrån sig själva. 

 

6. Diskussion  
 

I avsnitt ”Metoddiskussion” presenteras en teoretisk återkoppling till studiens metodologi där 

valet av metod, tillvägagångssätt och studiens kvalitet diskuteras. Följt av en 

”Resultatdiskussion” som centrerar kategorier, underkategorier och studiens slutledning där 

referenskällor från bakgrunden med forskning integreras med mina tolkningar av resultatet. 

Slutligen ”Vidare undersökning” inom området. 

 

Studiens syfte har varit att undersöka pedagogers uppfattningar om bildskapande aktiviteter i 

estetiska lärprocesser kopplat till barns språkutveckling inom förskolan. Valet var att göra en 

kvalitativ studie med fyra pedagoger som arbetade som förskollärare. 

 

6.1 Undersökningens övergripande resultat  
Pedagogerna använde arbetsintegrerat skapande med barn i praktisk verksamhet vilket 

framkom då pedagoger utgick från barns bildaktiviteter. Vilket sker genom planerad 

pedagogiskdokumentation där utgångspunkten är barnets medverkan. Barnets berättande om 

sin bild och pedagogens samtal med barnet beskrev att när barnet berättade om sin bild 

framkom detta i samtal och reflektion i någon form av dokumentationen. Detta även i samtal 

med pedagogen. Pedagogerna lockade och uppmuntrade berättandet om barnens bilder genom 

att ställa frågor om hur de tänkt i sitt skapande. I barnets lek och lärandemiljöer beskrevs en 

lärandemiljöer av en friare verksamhet där barnet tilläts att få möjlighet till lekens spontana 

tillträde i förskolansvardag. I lärarens konkreta beskrivning över det egna utförandet av 

skapandet tillsammans med barnen visar projekten hur det faktiskt utövas i skapandet 

tillsammans med barnen. I beskrivningarna A, B och C framkommer även hur den planerade 

verksamheten utformas löpande ihop med barnen och är en förutsättning att vidare ta form. 

Det påvisar hur pedagogerna arbetar rent faktiskt att möjligöra fantasin och kreativiteten i ett 

forum för barnen vid påhittade momenten som ”Modighetsskolans” ”kontas”, ”slingas” och 

tillverkning av alster till vernissagen. Det framträder i beskrivningarna av dramalek, 

museibesök och det kreativa skapandet att det framkommer många skilda tekniker. Barnen 

skapade via sömnad, målande, fotografering, användning av händer och fötter. Detta bidrar 

till förutsättningar till mångfalt av lärande i samtliga skilda moment. Genom detta utforskande 

arbetsätt uppmanas barnen även att möjligöra skapade utifrån sig själva. 

 

Vilken betydelse anser pedagogerna att bildskapande processer har för barns språkliga och 

kommunikativa utveckling? I resultatet framkom att barnens språkutveckling ges förutsättning 
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för samtal i praktiskt utförande med pedagogen och samtalet om skapandet i alla dess former 

som presenteras i resultatet och diskussionerna då utforskandet sker av nya lösningar i 

skapandeprocessen. 

 

På vilket sätt arbetar pedagogerna bild- och formskapande? Förhållningssättet hos 

pedagogerna bygger på att skapa förutsättningar för gemensamt formande av verksamheten 

mellan barn och pedagoger. Den pedagogiska tillämpningen sker i projektform genom 

ämnesintegrerande arbetsätt. I arbetet söker och återkopplar personalen med barnen för att 

kunna föra projekten vidare ihop med barnen. Frågeställningen visar på i resultatet att 

samtliga respondenter arbetar med pedagogisk dokumentation samt att flertalet var utbildade 

inom området. 

6.2 Metoddiskussion.  
 

Intervjufrågornas lösa struktur täckte det dem var avsedda att göra, alla frågor användes inte till 

alla deltagare utan anpassades efter situationen. Under intervjusituationen berättade deltagarna 

mycket på varje fråga vilket gjorde att det kändes mer som ett samtal än som en intervju. Vid 

sammanställningen märktes bristande erfarenhet av mig som intervjuare vilket gav bortfall i 

jämförande delar av respondenterna och därmed lägre trovärdighet åt studien. I 

metodologiavsnittet ”intervju som insamlingsmetod ” speglar den utsatthet och svårigheten som 

avläsning av verkligheten som forskningsintervjun utgör, vilket är en komplicerad process 

(Backman, 1998). Fördelen var att det blev mycket material att hantera och det mesta var också 

relevant för studien. Min oerfarenhet kan ha bidragit till att i intervjutillfällena skapa en 

avslappnad situation under samtalen och möjligen gav respondenterna på så sätt mer uttömmande 

beskrivningar i sina svar. Min uppfattning är att valet av metod var rätt, efter att ha hört 

deltagarnas berättelser upplevs tanken på en enkätundersökning som ett sämre alternativ än 

berättelserna. Med anledning av att endast kvinnliga respondenter deltog i undersökningen kan 

studiens tillförlitlighet ifrågasättas. Eftersom den utesluter manliga perspektivet i undersökningen 

Däremot har förskolläraryrket en överrepresentation av kvinnor och på så sätt speglar studien 

samhället. 

 

6.3 Resultatdiskussion 
Betydelsen av att tillgodose barns demokratiska rättigheter inom förskolan och barnens rätt 

till yttrandefrihet som finns beskrivet i FN Barnkonvention, skapades av respondenterna i 

mångfalden av uttrycksätt inom skapandet. Detta sker genom att tillgodo se barnen ett kritiskt 

perspektiv i samtal, analys och tolkning av bilder.  
 

I pedagogernas förhållningsätt i resultatet erbjöds barnet att upprepade gånger prova och 

utforska skilda material i både styrda samt fria aktiviteter vilket enligt min förståelse ger 

barnet möjligheter till att ingå en dialog med materialet på ett kommunikativt sätt. Forskning 

inom området menar att om inte förutsättningar skapas för barnet att ingår i en dialog med 

materialet, kan följden bli att pedagogen gör anspråk på att ”äga skapande” och veta vad som 

är rätt och då kan lärandeprocessen övergå till en dialog mellan pedagog och barn på ett 

hämmande sätt (Bendroth Karlsson, 1996). Det är en uppfattning jag ansluter mig till. I 

kommunikationen mellan dem ligger då fokus på vad som barnet förväntas göra istället för att 

själv skapa sin dialogskapande process. En dialog av undersökande karaktär mellan barn och 

material samt pedagog ger möjlighet för gemensamt skapande och mening (Bendroth 

Karlsson 1996).  
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En mänsklig rättighet vilket FN Barnkonvention också fastslår är att barn ges rättighet att få 

uttrycka sin åsikt på ett konstnärligt sätt eller annat önskvärt sätt. Barns skapande kan här 

igenom vara ett uttryck för att pröva tankar, känslor och föreställningar. Skapandeprocesser 

bidrar till att barnet lär om sig själva. Bildskapandet blir en representation för tankar och 

känslor som representeras i bilden och ger möjligheter till att kommunicera en inre värld hos 

barnet. Det utgör ett verktyg till att utforska och beskriva en yttre verklighet och utforska 

förhållandet däremellan (Häikiö, 2007). En kommunikativ handling i förskolan för barn är att 

få uttrycka sina åsikter som individer i samhället. Kunna påverka sin situation i 

förskoleverksamheten på demokratisk grund med hjälp av uttrycksformer (Åsén, 2002). 

 

Dokumentation är en etablerad arbetsform inom förskola som verksamhet och användes av 

samtliga respondenter i den pedagogiska verksamheten på olika sätt. Likheterna i 

tillvägagångssättet mellan förskolorna bestod i att använda portfolio, barns bilder till 

beskådning och barnens skapande verk till reflektioner och samtal för att föra projekten 

framåt. Skillnaderna bestod i att någon beskrev löpande dokumentationsformen löpande 

protokoll för att åskådligöra situationer i verksamheter och se andra egenskaper hos barnen. I 

referenslitteraturen ses dokumentation som en värdefull väg till kunskapsinhämtande och ett 

metaperspektiv av det egna lärandet hos barnet. Det är en medvetenhetsfaktor som skiljer 

metakognitiva lärprocesser från omedveten inlärning till en medvetande förändring. Barnet 

utvecklar stegvis mer kännedom om sig själva, materialet och sitt lärande, som skapar djupare 

kunskap inom området. Dokumentationen som arbetsform kan fungera som en vägvisare i 

arbetet där vägen för nya infallsvinklar är öppen för förändring (Häikiö, 2007). Detta är 

ytterligare uppfattning jag ansluter mig till och tolkar som nödvändigt inom en lärprocess. 
I resultatet framkom att samtliga respondenter såg vikten i arbetet med pedagogisk dokumentation 

som ett viktigt pedagogiskt verktyg i en estetisk lärprocess. Ett ämnesintegrerat arbetsätt 

tillämpades och utgjorde mångfacetterade vägar till utforskande inlärning av många ämnen i 

resultatet.  Vidare kopplas barnets förmåga till utforskandet av sig själv, sin omgivning som 

nödvändig. Genom skapande aktiviteter i resultatet ges många grundläggande förutsättningar till 

den språkliga kommunikativa utvecklingen hos barnen och respondenterna lyfte vikten till en 

grundläggande kommunikativ förmåga av skapande utgör i förskolan. I barnens samtal om 

projekten, bilderna och i utforskande diskussionerna gavs nödvändiga verktyg till att göra sin röst 

hörd innan skriftspråkets inträde (Redovisning av regeringsuppdrag 2009).  
.  

 

I filmprojektet som tidigare beskrevs i texten, framkom i pedagogernas åsikt vikten av att 

medvetandegöra och kritiskt tänka samt tolka bilden inom det massmediala språket som film 

utgör. I denna ansats ses bilden som ett medium och en produkt för att åskådligöra barns 

tankar vilket möjliggör kommunikation med kamrater, lärare och omvärld. Ett sätt att använda 

modellen är att diskutera den eget skapande bilden samt kamraternas. Användning av en 

analysmodell är vid diskussion av den massmediala bilden i syfte att förstå bildanalys som 

metod och förstå samhällskulturens positiva samt negativa budskap. Detta anser jag vara 

nödvändigt att tidigt kunna se och samtala om bildspråk med barn som ett massmedialt språk 

för påverkan av åsikter i ett kommersiellt syfte. Bildanalys kan tidigt i barns utveckling 

fungera som ett verktyg till att åskådligöra vad ett kritiskt tänkande innebär och genom att 

ställa frågor om hur innebörden tolkas i bilden till barn. ”Det är viktigt att ställa frågor på 

barnens nivå (…) barn kan också göra egna reklambilder” (Ahlner Malmström, 1998 s.128).  

 

Målrelationell undervisningspraktiken bygger på att skapa förutsättningar för en 

gemensamskapande process vilket kan ge nya vändningar och kopplingar i bildskapande. 

Förhållningssättet kan framskapa en förhandlande lärprocess där barn och lärare involveras 

(Lind 2010). Samtliga pedagoger som ingick i studien uppgav en positiv inställning till att 
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barnen härmade varandras teckningar och avbildade andras verk. Min tolkning av resultatet är 

att detta är någonting som är utvecklande och viktigt. I referenskällorna ses imitation som ett 

uttryck för att meddelandet har tolkats och översatts. En uppfattning av härmning som 

någonting negativt, en mekanisk efterapning är inte relevant i denna aspekt, istället ses 

imitation som en utvecklingsprocess och en interaktiv process (Davidsson, 1992). 

Språkliga färdigheter övas via samtalen, diskussionerna som sker mellan barnen, mellan barn 

och vuxna. Detta menar Vygotskij att när pedagoger skapar många samspel mellan barn, 

vuxna, barn och barn skapas en kraftfull plattform för dess lärande samt utveckling. Vidare 

menar Vygotskij att om barnet uppmanas att söka kunskap hos andra individer bidrar det 

enskilda barnet till personlig utveckling samt färdigheter i strategier av denna färdighet 

(Strandberg, 2006). Resultatet visar att pedagogerna arbetar med barnen på ett reflekterande 

sätt och på ett ämnesöverskridande sätt i verksamheten då alla beskrivna projekt av 

respondenterna beskrev flertalet integrerade ämnen. Detta finner pedagogerna meningsfullt 

och viktigt. Vid respondenternas beskrivningar av när barnen sitter och tittar, reflekterar på 

bilder som de gjort tidigare bidrar det till möjlighet att återkoppla och se sin egen utveckling i 

en skapande process. Referenslitteraturen beskriver att samordnade pedagogiska verksamheter 

som temaarbeten i form av upplevelser på ett utforskande arbetsätt skapar förutsättningar för 

ett kreativt och lärande till skapande. Barnet kan få en fördjupad insikt genom en lärande 

aktivitet. När ämnesöverskridande verksamhet anammas av pedagogen skapas möjlighet till 

sammankoppling av barns tanke och handling i ett positivt lärande (Häikiö 2007; Åberg & 

Lenz Taguchi, 2005). Dokumentationen som arbetsform kan fungera som en vägvisare i 

arbetet där vägen för nya infallsvinklar är öppen för förändring (Häikiö, 2007). 

 

För att barn i förskolan ska kunna skapa inom skilda former behövs rätta förutsättningar. 

Sådana förutsättningar kan vara då pedagogerna i undersökningen gav barnen möjlighet till 

skapande i form av miljöns utformning, material samt genom sin kompetens och personliga 

drivkraft i intresset av estetiska ämnen. Pedagogerna fungerade som inspirerade förebilder till 

barnen i sitt yrke i ämnet. Båda förskolorna erbjöd olika rum för skapande och kunskaper 

samt färdigheter hos personalen inom bild- och form samt olika uttrycksformer. Liksom 

uppmuntrade personalen ett samlärande mellan barnen.  

 

Hos samtliga tillfrågade pedagoger skapades många förutsättningar att utveckla detta via 

samtal om bilder, skapande föremål, inom dramalek, vid experimenterande och medhjälpande 

vilket bidrar till en viktig grundläggande utveckling av språket och social interaktion. 

Språkutvecklingen och bildspråket är viktiga komponenter i en kommunikation mellan barnen 

och omvärlden. Situationer beskrivna av respondenterna när barn t.ex. inte kunde svenska 

tilläts bildspråket utgöra ett gemensamt språk i kommunikationen och på så sätt ingick barnet 

i en dialog och en gemenskap. Min tolkning är att kommunikativa språkhandlingar är ett 

mänskligt fundamentalt behov och även ger nödvändiga förutsättningar till vidare utveckling 

av hela barnet. 

 

6.4 Analys av arbetsintegrerande lärandemiljö och barns utveckling   
Undersökningsresultatet utvecklas något ytterligare med sociokulturell förståelse av barns och 

pedagogers kommunikation och lärande. Ett av de viktiga inslagen som skapande inom bild- 

och formskapande bör ge barnet är enligt pedagogerna utveckla ökat självförtroende, 

självkänsla, tillit till skapandeformen som uttrycksmedel och glädje. Vilket i sin tur bidrar till 

en god grund av fortsatt inlärning och kunskapsinhämtning. Numera framhålls inom 

pedagogiska sammanhang vikten av att barn skapar sin identitet, öka sitt självförtroende 

genom att kunna känna trygghet i interaktion med andra (Williams, 2001). Det är med 



 

24 

 

interaktion med omvärlden via kamrater och pedagoger i ett samlärande det sociokulturella 

perspektivet stärker individen. Vygotskijs uppmärksammar barns interaktion och samspel som 

stödjer barns lärande och utveckling. Själva samspelet dem emellan ger lärande och 

utveckling (Strandberg, 2006). Det är i gruppens interaktion med andra barn och vuxna de 

utvecklar många skilda kunskaper. Samlärande förutsätter exempelvis inte att barn är vänner 

därför att i en konfliktsituation skapas möjligheten att hantera och utveckla argument. Lära sig 

kunskapen att tala för sin sak och se ett annat perspektiv på situationen i kommunikation 

(Williams, 2001).  

 

Det framkom att arbetsintegrerat skapande med barnen i praktisk verksamhet utgår från 

barnens bildaktivitet. Traditionen i förskolans verksamhet skulle kunna vila på en syn av det 

”fria skapandet” vilket är präglat av Herbert Read: Med psykoanalytiskt grund förstås och 

betraktas barnets bilder som ett uttryck för deras inre värld av upplevelser. Pedagogen skall 

här avhålla sig från att påverka barnets skapande bildprocess. Skapandet ska komma inifrån 

barnet självt. Detta utvecklingspsykologiska perspektiv med psykoanalytiskt grund och har 

bidragit till den förskolekultur som är etablerad sedan flera år tillbaka och påverkat den 

pedagogiska bildkulturen med barnen (Bendroth Karlsson 1996; Lind, 2010).  

 

Min prövande tolkning är att genom ”förebilder” i ett sammanhang ges inspiration och nya i 

idéer föds. Båda förskolorna inom studiens urval arbetar med själständigt lärande med barnen 

i den närliggande omgivningen vilket är en förutsättning för lärande, enligt Vygotskij 

(Strandberg, 2006). Barnen tilläts att vara förebilder för varandra. Resultatet visat att genom 

att barnen tilläts att härma varandras teckningar och andra skapande verk kunde nya lärande 

situationer uppstå i form av samtal och diskussioner i tillvägagångssättet. Barnens bilder står 

även i dialog med personalens bruksbilder som produceras på förskolan. Barnen erövrar i sina 

bildkulturer personalens och samhället skapade bilder på ett kreativt sätt genom omtolkning 

och återgivande. I ett nytt socialt sammanhang får de nya funktioner (Änggård, 2005).  

En av förskolorna hade enstaka bilder vid enstaka tillfällen uppsatta på väggarna skapade av 

föräldrar och personal i form av förebilder till barnens bilder. Min åsikt är att detta kan 

inspirera barnen i skapandet och uttryckssättet liksom barnens bilder inspireras av varandra. 

När förebilder ges till barn är det viktigt att möta dem på rätt nivå. ”Om en vuxens teckning 

ska fungera som förebild, måste den i någon mån vara anpassad till de intellektuella redskap 

och färdigheter som barn behärskar i sitt tecknande” (Ahlner Malmström, 1998 s. 164). När 

barn uttrycker sig i sitt skapande är det en kommunikativ handling och barnet ges möjlighet 

att med uttrycksformer som målande och ritande innebär indirekt göra sin röst hörd. Detta är 

ett enligt mig ett viktigt verktyg för framtiden och i nuet. Kunna äga kunskaper om rättigheten 

att uttrycka sig som människa i livet och samhället. I det sociokulturella lärande perspektivet 

är kontexten inbegripen som viktig växelverkande komponent mellan samtliga inbegripna 

delar ”den ram vilken barnen formas och formar oss själva i en myrad av sociala 

samspel”(Säljö, 2000 s. 79). Förskolan, pedagogerna och barnen utgör de enskilda delarna 

som tillsammans skapar förutsättningar till sociokulturellt baserat livslångt lärande. Socialt 

samspel menar Vygotskij, utgör den viktigaste drivkraften i barns utveckling där språket blir 

den utlösande mekanismen (Williams, 2006).  

 

Samtliga pedagoger som ingick i studien uppgav en positiv inställning till att barnen härmade 

varandras teckningar och avbildade andras verk. Min tolkning av resultatet är att detta är 

någonting som är utvecklande och viktigt. I referenskällorna ses imitation som ett uttryck för 

att meddelandet har tolkats och översatts. En uppfattning av härmning som någonting 

negativt, en mekanisk efterapning är inte relevant i denna aspekt, istället ses imitation som en 

utvecklingsprocess och en interaktiv process (Davidsson, 1992). Sammanfattningsvis 
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framträder ett förhållningssätt som bygger på förutsättningar för gemensamt formande av 

verksamheten mellan barn och pedagoger. Liksom att arbetsätt där härmning samt hjälpande 

av varandra i skapande situationer var positivt och uppmuntrades av personalen. Förståelse ges 

till en tillåtande och uppmuntrande kultur av samlärande enade respondenterna och litteraturen 

lyfter vikten av samlärande ur det sociokulturella perspektivet som en nödvändighet för lärandet. 

Pedagogers uppfattningar om estetiska lärprocesser kopplat till språkutveckling stämmer överens 

med den forskning som presenterats i bakgrunden. Barns skapande får betydelse för dess 

språkutveckling och detta kan relateras till estetiska lärprocesser vilket formulerats som riktlinjer i 

Förskolans läroplan. Däri får studien sin samhälls relevans.  

 

6.5 Vidare undersökning 
 

Det skulle vara av intresse att undersöka vidare barns bildskapande kopplat till språkutveckling ur 

ett genusperspektiv. Denna studie utgjorde endast kvinnliga deltaganden. Det skulle vara 

intressant att undersöka vidare om ett manligt perspektiv på yrkesrollen i detta kvinnodominerade 

yrkesfält skulle visa andra resultat. Kan barns bildskapande kopplat till språkutveckling se 

annorlunda ut om pedagogerna är män? Om det har någon annan inverkan på barns bildskapande 

kopplat till språkutveckling beroende om pedagogen är av annat kön än normen i sammanhanget. 
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Bilaga 1. Missivbrev 

Fjärdhundra  

 2010-04-07  

 

Information om undersökning till xxxxxx. 
 

Jag vill börja med att tacka dig för att du tog dig tid med mig via telefon och att du vill 

medverka i undersökningen som bidrar till mer kunskap inom området. 

Denna studie är en del av ett examensarbete inom lärarutbildningen med inriktning till 

förskolelärare på Högskolan i Gävle. Anledningen till undersökningen är att få mer kunskap 

om pedagogens syn på estetiska lärprocesser kopplat till barns språkutveckling. Inriktningen 

ligger främst på barn mellan 3-5 år. 

 

Det är jag Teresa Nilsson som kommer att med ett kvalitativt samtal föra en diskussion med 

dig kring utvalda intervjufrågor. Samtalet kommer att dokumenteras via ljudupptagning. 

Beräknad avsatt tid för intervjun är 60 min enligt avtalad tid samt plats. 

 

Deltagandet sker frivilligt. När som helst är det möjligt att avstå medverkan utan några 

följder. Svaren kommer inte att kunna kopplas till enskild individ med ditt namn eller din 

arbetsplats namn och datamaterialet kommer behandlas konfidentiellt. Resultaten från denna 

studie kommer sammanfattas och avrapporteras inom ramen för lärarutbildningen samt endast 

i ändamål för utbildningen. Förvaring av dokumenterat material kommer finnas under ett år 

på Högskolan i Gävle för att sedan makuleras. Slutliga arbetet publiceras via Diva databas. 

För ytterligare upplysningar eller frågor, vänligen kontakta mig eller min handledare. 

 

 

 

Teresa Nilsson   E-mail: xxx 

 

Tel: xxx 

 

 

 

Handledare: 

Lisbeth Claeson   E-mail: xxx 

 

Tel: xxx 

Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 

Högskolan i Gävle 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Bakgrundsdata/Inledning 

 Ungefär hur länge har du varit verksam som förskolelärare/lärare? 

 Vilken erfarenhet har du inom bildskapande med barn? Utbildning? 

Arbetserfarenhet? 

 Hur uppfattar du bildskapande personligen och allmänt? 

 

Pedagogens förhållningssätt  

 Hur arbetar du med barn och bild?  

 Vill du beskriva en konkret situation när barnet ges möjlighet till bildskapande? 

 Vilka är er förskolas pedagogiska huvudsyfte med bildskapande? 

På vilket sätt uppmuntrar du de mindre barnen till bildskapande aktiviteter? 

Delge dina erfarenheter av barn utvecklar sin kommunikativa förmåga i förskolan. 

Vad uppfattar du är betydelsefullt att tänka på vid språkstimuleras hos barn med 

annat modersmål än svenska?   

Hur uppfattar du på fantasi och kreativitet? 

Samlärande/Gruppen 

 Hur samtalar du med barn kring deras bilder? 

 Hjälper barnen varandra i bildskapandet? Berätta hur. Hur ser du på det? 

Hur ser du på barns samlärande vid skapande aktiviteter? 

Vilka pratar barnen med när de ritar och målar? 

Hur många brukar rita, måla tillsammans? Vilka former för utövandet finns det? 

Vill du berätta om hur du ser på när barnen härmar varandras teckningar? 

Hur hjälper barnen varandra i bildskapandet? 

 

 

Estetiska lärprocesser/Förhållningsätt 

 Hur tänker du kring vad estetiska lärprocesser är? 

Vad anser du kan tillför som pedagog i bildskapande aktiviteter med barn? 

Vill du beskriva hur du ser på mindre barns sätt att uttrycka sig med bildspråk? 

Vad anser du om växelverkande utbyte mellan barn och pedagog i lärande? 

Vill du berätta om hur du ser på sambandet mellan skapande, att uttrycka sig och 

inlärning av andra ämnen? 

 

Dokumentation 

 

 Berätta hur ser du på att arbeta med dokumentation? 

 Hur arbetar du med dokumentation? 

Delge hur uppfattar du att mindre förskolebarns lärande sker? 

Vilka är dina uppfattningar om etiska aspekter av dokumentation? 

 


