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Sammanfattning 
Studiens syfte har varit att belysa förskollärares förhållningssätt till bildskapande i 
förskolan, och undersöka i vilka sammanhang barn får möjlighet att skapa bilder i de 
dagliga verksamheterna. Undersökningen utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv och 
bygger på intervjuer med fyra förskollärare, vilka arbetar vid såväl kommunala som 
privata förskolor. Resultatet visar att förskollärarna uppmärksammar bildskapande 
framförallt som ett enskilt område med fokus mot kreativitet, fantasi och lek. De 
verksamma förskollärarna arbetar inte specifikt med bildskapande utifrån ett 
lärandesyfte eller en uttrycksform. Resultatet visar att det finns skillnader gällande 
förskollärarnas förhållningsätt, beroende på i vilka åldrar barnen befinner sig. 
Förskollärarna vilka arbetar med äldre barn, erbjuder fler valmöjligheter gällande 
bildskapande aktiviteter samt ett rikare materialutbud för bild i de dagliga 
verksamheterna. Avslutningsvis visar studien att förskollärarnas förhållningsätt har stor 
betydelse för i vilken omfattning barnen kommer i kontakt med bildskapande, då det 
framförallt är de vuxna som påverkar innehållet i de dagliga verksamheterna.   
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Inledning 
Under utbildningen till förskollärare och framförallt vid den verksamhetsförlagda 
utbildningen, har ett personligt intresse för bildskapande utvecklats och därmed frågor 
kring förskollärares förhållningssätt till bild som estetiskt uttrycksform i förskolan. I 
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) betonas vikten av att varje barn skall få 
möjlighet att utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, 
tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, 
dans och drama. Jag har valt att fokusera vid bild som estetisk uttrycksform, för att 
närmare undersöka förskollärares inställning till barns bildskapande.   
 
Bildskapande ger enligt Änggård (2006) individer möjlighet att utveckla en rad olika 
sociala, språkliga, kognitiva samt känslomässiga förmågor. Redan då barn börjar klottra 
och framställa sina första alster, startar en process där de utvecklar sitt skrift- och 
symbolspråk. Att måla utvecklar även kroppsliga aspekter såsom koordinationsförmåga 
samt ögats och handens motorik. I barns skapandeprocesser finns också goda 
möjligheter att komma i kontakt med matematik genom att tillämpa begrepp och 
lägesord. Att skapa utifrån eget intresse ger individer möjlighet att utveckla sin 
självständighet och därmed tillit till den egna förmågan. Att ägna tid i förskolans ateljé 
menar Braxell (2010) även ställer krav på att kunna förstå vilka rättigheter samt 
skyldigheter som finns, då barn ofta samsas om dessa utrymmen tillsammans med andra 
kamrater. 
 
Braxell (2010) menar att bildskapande bidrar till att barn utvecklar sin förståelse och 
kunskap på ett flertal olika sätt. Att värna om och aktivt arbeta med bildskapande i 
förskolan, skapar goda förutsättningar för att verksamheter uppfyller de strävansmål 
som formuleras i styrdokument för förskolan (Skolverket, 2010). Hon betonar dock att 
det även finns en annan dimension av bildskapande, som inte handlar om utveckling 
inom matematik, språk, teknik eller naturvetenskap. Denna dimension fokuserar istället 
vid barns emotionella och känslomässiga tillstånd, och att det kreativa skapandet 
fungerar som ett uttrycksmedel för bearbetning av känslor samt upplevelser. Att 
konstruera bilder blir därmed ett sätt att behandla glädje, sorg, lycka och kärlek.  
 
Bildskapande kan därmed betraktas samt tillämpas utifrån både lärandedimension, samt 
vara en alternativ uttrycksform för känslor och upplevelser. Utifrån dessa två 
dimensioner kommer fokus därmed riktas mot att undersöka hur förskollärare väljer att 
tillämpa bildskapande i förskolan, och vad de anser att detta estetiska tillvägagångssätt 
bidrar med i förhållande till barns lärande och utveckling. Jag vill undersöka om dessa 
två aspekter av bildskapande uppmärksammas av förskollärare och i vilka sammanhang 
barn får möjlighet att ägna tid till att skapa bilder i förskolan.  
 
Begreppsdefinition 
Bildskapande: Det finns två definitioner av begreppet bilder, vilket innebär att de kan 
betraktas som antingen tvådimensionella eller tredimensionella. De tvådimensionella 
bilderna skapas framförallt av material som papper, pennor, kritor och vattenfärger. Till 
kategorin tredimensionella bilder räknas material som det går att bygga och konstruera 
av så som kartong, tejp och lera (Änggård, 2006). I denna undersökning kommer 
begreppet bildskapande vara ett samlingsnamn för både tvådimensionella samt 
tredimensionella bilder. Detta görs för att inte begränsa förskollärarnas perspektiv samt 
definition av vad bildskapande innebär.  
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Litteraturgenomgång 
Pedagogiska teorier och metoder har under åren påverkat läroplaner, styrmedel och 
pedagogiska utbildningars utformning. I dagens verksamheter florerar nya och gamla 
idéer, ambitioner, föreställningar samt attityder i förhållande till bildskapande, vilket 
påverkar barns möjligheter till bildskapande (Bendroth Karlsson, 1998). 
Bildpedagogiska teorier kommer nedan presenteras, för att senare synliggöra vilka 
teorier som idag finns representerade inom förskolans verksamheter och hur de påverkar 
förskollärares förhållningssätt till bildskapande. Det sociokulturella perspektivet 
(Vygotskij, 1995) med fokus vid att lärande sker i samspel med andra och via den 
sociala omgivningen, kommer belysas i perspektiv till Herberts Reads teorier (Bendroth 
Karlsson, 1998) om lärande genom det fria skapandet.  
 
Uppmärksamhet kommer även riktas mot vad styrdokument betonar i förhållande till 
bildskapande i förskolan och som kan påverka de dagliga verksamheternas arbete samt 
barns möjligheter att arbeta med bilder. Som avslutning presenteras vad forskning och 
litteratur betonar gällande betydelsen av bildskapande i förskolan för barns lärande och 
utveckling, samt förskollärares position i barns kreativa processer. Via databasen 
Higgins har möjlighet funnits att söka litteratur till studien.  
 
Såväl kurslitteratur som annan vald litteratur inom området bildskapande och estetisk 
verksamhet har studerats, samt vad som beskrivs i förhållande till de valda perspektiven 
i studien vilka är det sociokulturella perspektivet samt Herbert Reads teorier om det fria 
skapandet. För att få tillgång till aktuell forskning inom området, har även ett antal 
forskningsartiklar undersökts och satts i perspektiv till det litteratur betonar och 
uppmärksammar. Med hjälp av sökorden bildskapande, estetisk verksamhet, 
förskollärare och förhållningssätt har artiklar hämtats ifrån databasen Eric.  
 
Styrdokument 
De mål och riktlinjer som presenteras i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) 
beskriver det dagens förskoleverksamheter ska sträva efter att utveckla och arbeta 
utifrån. De berör och ställer krav på såväl den enskilda förskolläraren som arbetslagen 
som finns representerade i de dagliga verksamheterna. I förhållande till bildskapande 
betonas det att barn erövrar kunskap genom utforskande och skapande. Att 
kommunicera med hjälp av bild som uttrycksform ska också utgöra både innehåll och 
metod i förskolans verksamhet. I Läroplanen för förskolan beskrivs också att 
verksamheter ska sträva eter att barn utvecklar intresse för bilder och kunna samtala om 
samt tolka dem. Avslutningsvis uppmärksammas att förskolan ska arbeta för att 
utveckla barns förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, 
material och redskap.  
 
I denna studie är det av betydelse att belysa vad som beskrivs i förhållande till 
bildskapande i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). Detta görs för att skapa 
förståelse gällande vilka mål och riktlinjer som förskollärare bör förhålla sig till och 
arbeta efter, vilket kan påverka deras förhållningssätt till bildskapande. I det avslutande 
diskussionskapitlet kommer det som framkommit i intervjusvaren sättas i perspektiv till 
det som uppmärksammas i Läroplanen för förskolan, för att se om de verksamma 
uppmärksammar det som står i läroplanen i förhållande till bildskapande.  
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Teoretiska perspektiv i förhållande till bildskapande 

Sociokulturellt perspektiv 
Barns utveckling inom bildskapande har tidigare framförallt varit inriktad vid en 
stadiemässig teori, där utvecklingen sker genom en form av biologisk 
förprogrammering (Aronsson, 1997). I barnet finns en naturlig utvecklingskurva, som 
ser liknande ut för alla individer. Detta står i kontrast till det sociokulturella 
perspektivet, vilket är inriktat mot att utveckling sker via den sociala omgivningen där 
människor lär av varandra (Vygotskij, 1995).  
 
Den ryske kulturpsykologen Lev S Vygotskij (1896-1934) var den som framförallt 
förespråkade det sociokulturella perspektivet och menade att barn lär i sampel med 
andra och framförallt med guidning av någon vuxen. Detta kan ses som ett lärlingskap 
som innefattar en mästare samt en lärling, där redskap erbjuds av vuxna för att gynna 
barns lärande. Vygotskijs teori gällande omgivningen som en viktig faktor för 
kunskapsutveckling, benämns med begreppet den proximala utvecklingszonen. Det 
innebär att andra individer tillsammans med mer kompetenta människor, skapar 
möjlighet att utvecklas genom att ta del av andras kunskap och förståelse. För att nå 
ytterligare utvecklingsnivåer, kan såväl barn som vuxna vara de som genererar och 
bidrar med kunskap till omgivningen (Bendroth Karlsson, 1998).  
 
Herbert Read  
Herbert Read var en pionjär ifrån Storbritannien som hade stor betydelse för bild och 
konstpedagogiken under mitten av 1900-talet, även i Sverige. Han förespråkade det fria 
skapandet och kritiserade skolans fokus vid intellektuell kunskap, vilket han menade 
försummade barns emotionella och personliga utveckling. Det fria skapandet 
innefattade att barnet lämnades ifred för att skapa utifrån sin egen personlighet och 
kreativitet. Vuxna skulle lämna barnet ifred, för att gynna deras lärande och utveckling. 
Dock förespråkade han inte en frånvarande pedagog utan intresse för individers alster, 
utan att vuxna skulle finnas där men med respekt för barns skapande, fantasi och idéer 
(Bendroth Karlsson, 1998).  
 
Sammanfattning av de teoretiska perspektivenDe teoretiska perspektiv som beskrivits i 
litteraturgenomgången, riktar på olika sätt fokus mot barn och vuxnas relation i 
skapande sammanhang i förskola och skola. De är av betydelse att uppmärksamma för 
att se om och vilka teorier som florerar i dagens förskoleverksamheter i förhållande till 
bildskapande. Studien tar sin utgångspunkt ifrån det sociokulturella perspektivet, då 
syfet är att belysa förskollärarnas förhållningssätt gällande barns möjligheter till 
bildskapande och därmed de vuxnas roll i barns kreativa processer. Det sociokulturella 
perspektivet betonar framförallt att barn lär i samspel med andra och att vuxna är viktiga 
för barns lärande (Vygotskij, 1995). Ett teoretiskt perspektiv som skiljer sig ifrån det 
sociokulturella perspektivet, är Herbert Reads teorier (citerad i Bendroth Karlsson, 
1998), om det fria skapandet och att vuxna ska låta barn skapa ifred. I det avslutande 
diskussionskapitlet i denna studie, kommer de teoretiska perspektiven uppmärksammas 
för att analysera förskollärarna utsagor i intervjuerna och därmed deltagarnas 
förhållningssätt till bildskapande.  
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Bildskapande utifrån en lärandedimension 
Änggård (2006) menar utifrån sin studie med fokus mot barns agerande och 
meningsskapande i bildaktiviteter, att samtal och berättande har en central plats i 
bildskapande processer. Genom att samtala med såväl barn som förskollärare om 
bildskapande samt observera bildaktiviteter i förskolan, konstaterar hon att barn gärna 
talar om sina bilder och vad de föreställer. Det är inte ovanligt att andra barn och vuxna 
deltar, vilket innebär att de blir medkonstruktörer och en del av berättelsen vilket ger liv 
åt själva kommunikationen. På så sätt stimuleras barn till att samtala och berätta, vilket 
gynnar deras språkliga utveckling. Även kroppsliga uttryck som gester, ljud och miner 
utvecklas i dessa situationer menar Änggård.  
 
Bamfords (2006) Unescos rapport, The Wow Factor, uppmärksammar estetikens 
betydelse för barns lärande i undervisningen. Genom att analysera 170 länder som 
specifikt fokuserat vid estetik i vardagen och framförallt konst, har hon kunnat 
konstatera att arbetet bidragit med förbättrade skolresultat bland barnen. Hon menar 
utifrån rapporten att de estetiska ämnena genererar ett positivt lärandeklimat vilket 
gynnar barns lärande. Att involvera estetik och konst i övrig undervisning, ger 
förutsättningar att barn upplever undervisningens innehåll som meningsfullt och något 
som de kan vara delaktiga i samt påverka.  
 
Braxell (2010) påpekar likt Barnes (1994) att förskollärare bör se bildkonst som ett 
unikt ämne med specifika egenskaper och möjligheter. Braxell uppmärksammar att 
bildkonst kan tillämpas på olika sätt för att uppfylla en rad olika strävansmål i 
läroplanen för förskolan. Även att det är ett ämne som många gånger används som ett 
komplement till andra ämnesoråden. Barnes menar att det är viktigt att det estetiska 
skapandet inte blir underordnad mer faktabetonade områden, detta för att bibehålla 
skapandets betydelsefulla egenskaper för barns lärande och utveckling. Både Braxell 
och Barnes betonar att bildskapande inte ska betraktas av vuxna som en 
fritidssysselsättning eller aktiviteter för endast avkoppling som barn på egen hand kan 
ägna tid till, utan vara situationer som erbjuder värdefulla möjligheter för vuxna att 
skapa förståelse för vad barn tänker och vad de vet.  
 
Granberg (2001) menar att bildskapande skapar förutsättningar för barn gällande att 
utvecklas såväl motoriskt, intellektuellt, socialt som verbalt. Talspråk, kroppsspråk, 
skriftspråk finns samtliga representerade i individers skapande processer då de ofta både 
konstruerar och talar samtidigt. Även användning av symboler och siffror är vanligt 
förekommande i barns bildskapande, vilket kan generera i matematisk utveckling. 
Granberg riktar fokus mot att barns bilder också berättar något om deras egen 
upplevelsevärld, personlighet, erfarenheter samt intressen. De belyser vad de gjort, 
upplevt, varit med om samt deras egna önskningar vilket vuxna inom förskolan kan 
skapa ytterligare förståelse för genom att tala med barn om det som skapats.  
 
Ett flertal forskare (Bamford, 2006; Granberg, 2001 & Änggård, 2006) beskriver hur 
bildskapande kan vara till hjälp för att gynna barns kunskapsutveckling inom olika 
ämnesområden. Bendroth Karlsson (1998) ställer sig dock kritisk till de många 
diskussioner som förekommer i förhållande till barns kunskapsutveckling och 
bildskapande i förskolan. Hon menar utifrån sin avhandling, att bildprojekt många 
gånger hamnar i skuggan av andra syften, och att bildskapande ska leda till såväl 
matematisk som språklig eller motorisk utveckling. Bendroth Karlsson menar att 
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bildskapande har unika egenskaper där estetiken är det centrala, och att verksamma 
förskollärare inte ska bli blinda för att ständigt tillgodose barns utveckling inom 
specifika kunskapsområden.   
 
Bildskapande som alternativ uttrycksform för känslor och upplevelser 
Aronsson (1997) betonar att tidigare forskning inom barns bildskapande framförallt 
varit inriktad vid den färdiga bilden, och inte den skapande processen. Dock menar 
Aronsson att trenden vänt den senaste tiden och att det nu i allt större omfattning än 
tidigare, bedrivs forskning vad gäller barns visuella tänkande. Uppmärksamhet riktas 
mot att bildskapande inte endast är ett instrument för att barn ska utveckla kunskap 
inom andra ämnesområden, utan att den estetiska uttrycksformen är ett enskilt område 
med specifika egenskaper där barn får möjlighet att uttrycka sig utifrån deras egen 
kreativitet. Aronsson uppmärksammar att tecknande är som att tänka högt, vilket gör det 
möjligt för vuxna att ta del och närma sig barns värderingar och kunskaper.  
 
Coates och Coates (2006) har i en studie belyst förhållandet mellan barns berättande och 
bildskapande processer. Genom att delta och ta del av material ifrån bildaktiviteter 
under sammanlagt tre år, har barns berättande studerats i förhållande till bildskapande. 
De konstaterar att bildskapande ofta är en förlängning av barns fantasifulla lekar, där de 
bland annat konstruerar material till leken och målar lekens handling. Coates och Coates 
menar även att det finns många ledtrådar gällande barns intressen, färdigheter, 
förmågor, familjeförhållanden samt vänskapsrelationer att uppmärksamma som 
verksam inom förskolan, genom att ta del av barns alster och dess verbala 
kommunikation. Att lyssna till barnen och vara delaktig i deras arbeten, ger enligt 
forskarna en djupare förståelse för vad barn känner, upplever och tänker. I bildskapande 
aktiviteter får barn möjlighet att behandla sina upplevelser genom att teckna vad de 
tänker och känner och på så sätt förmedla till omgivningen personliga upplevelser, 
tankar samt reflektioner.  
 
Tidigare forskning och teorier som berör barns bildskapande, har under många år utgått 
ifrån att barns bilder utvecklas stadiemässigt (Piaget, 2013) ifrån inledningsvis primitiva 
bilder till att senare utvecklas till mer avancerade alster med stigande ålder (Aronsson, 
1997). Barnes (1994) uppmärksammar begreppet stadieteori i förhållande till barns 
bildskapande och menar att förskollärare bör utveckla förståelse gällande förhållandet 
mellan barns ålder och de bilder de skapar. Under barnets första år sker en utveckling 
som ser liknande ut för samtliga individer, och har att göra med individers intellektuella 
utveckling. Denna stadieteori menar Barnes är viktig att rikta fokus mot för att ge barn 
rätt stöd och stimulans i dess bildskapande, och därmed anpassa material samt 
aktiviteter utifrån ålder. Klotter är det första stadiet och barn i 2-4 års ålder utformar 
bilder framförallt med hjälp av material som papper och kritor. Ibland förekommer mer 
symboliska objekt i deras alster så som hus samt fordon och även människor, dock utan 
direkt tanke eller planering ifrån barnens sida. För barn som befinner sig inom denna 
ålderskategori är olika ritmaterial ännu relativt okända och outforskade, vilket innebär 
att det är lika roligt att leka med dem som att måla. Barnes menar att det inte alltid går 
att tillskriva den här sortens teckningar någon exakt bild av vad barnet egentligen tänker 
och känner. Ofta ritar barn något de upplever väsentligt för stunden och deras alster 
skapas framförallt i samband med att undersöka ritmaterial samt tekniker inom 
bildskapande.   
 
Änggård (2006) riktar istället uppmärksamhet mot begreppet repertoarmodell i 
förhållande till barns utveckling i bildskapande, vilket innebär ett annat perspektiv på 
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barns skapande av bilder under dess tidiga år. Änggård menar att barn tillägnar och 
samlar på sig kunskap samt hantverksskicklighet i samband med bildaktiviteter, som de 
successivt utvecklar och förfinar. Individers kunskap och skicklighet varierar beroende 
på en rad olika faktorer så som intresse, förskolans miljö samt pedagogers 
förhållningssätt till bildskapande. Att som vuxen utgå och anpassa verksamheten utifrån   
stadietorierna (Barnes, 1994) menar Änggård begränsar individer i deras bildskapande 
utveckling. Det ges även mycket små möjligheter för barn att förmedla upplevelser och 
känslor, då vuxna inte ägnar tid till att fördjupa sig i barnens bilder. Änggård 
understryker att vuxna bör uppmärksamma barns alster och skapande processer redan 
från tidig ålder, istället för att endast betrakta individers första teckningar som klotter 
där individer förbereder och utvecklas inför kommande stadier. Även fast inte bilderna 
föreställer någon specifikt, går det att uppmärksamma andra aspekter i förhållande till 
barns lärande och utveckling. I små barns bildskapande processer finns mycket 
värdefullt att finna i förhållande till barns känslor och upplevelser, vilket blir synligt då 
förskollärare ägnar tid till att kommunicera med barnen och ge dem möjlighet att tala 
om deras alster.  
 
Förskollärares position i barns bildskapande 
Bendroth Karlsson (1998) menar utifrån sin avhandling Bildprojekt i förskola och skola 
– estetisk verksamhet och pedagogiska dilemman, att förskollärare såväl medvetet som 
omedvetet bedriver bildpedagogiska lärandesituationer utifrån föreställningar om barnet 
eller barnen. I pedagogiska bildsituationer menar hon även att det ofta förekommer 
teorier gällande vilken roll den vuxna bör ha, samt konsten som ämne och vilken 
funktion konst har för barns lärande och utveckling. Den studie som bedrivits i samband 
med avhandlingen, går det enligt Bendroth Karlsson att se ett tydligt mönster som tyder 
på att det förhållningssätt och den syn som förskolläraren har gällande konstens 
funktion, påverkar hur bildpedagogiska aktiviteter integreras i förskolan. Vidare menar 
hon utifrån sin studie att pennor, kritor samt papper är det material som vanligen står 
framme i förskolans ateljéer och som barn får använda fritt. Nordin-Hultman (2004) har 
i sin avhandling kunnat konstatera att det är så kallade rumsrena material som barnen 
har tillgång till själva och kan använda utan att någon vuxen deltar. Materialutbudet i de 
svenska förskoleverksamheterna är även åldersanpassat, och där till största del allt 
bildskapande material placeras oåtkomligt för barnen.  
 
Det fria skapandet anser Bendroth Karlsson (1998)  innebär att barn ofta ägnar tid till 
dessa aktiviteter på egen hand utan någon guidning av förskollärare. De bilder som barn 
konstruerar på egen hand, uppmärksammas sällan av någon vuxen vilket innebär att 
barnet inte får någon hjälp eller respons varken i den skapande processen eller efteråt. 
Barnens eget ansvar för bildskapande, resulterar i att det blir lite bild för vissa barn och 
ingenting alls för de som eventuellt är i behov av guidning och hjälp av någon vuxen.  
 
Pedersen (1991, refererad i Aronsson, 1997) menar utifrån en egen bildbiografisk studie 
inom området fritt bildskapandet, att det produceras mindre kreativa bilder om barn får 
skapa fritt i förskola och skola. Som en jämförelse uppmärksammar Pedersen barns 
bildskapande i deras egna hem, vilket visar att barnen skapar mer kreativa bilder genom 
att teckna av föremål och utifrån intresseområden i dess omgivning. Genom att utgå 
ifrån det som individer är nyfikna på, skapas större förutsättningar att barns konstverk 
får ett rikare innehåll och en djupare innebörd. Vidare uppmärksammar han myten om 
att barns bildskapande gynnas utav fritt skapande och med ett maximalt materialutbud. 
Pedersen menar istället att bildpedagogikens främsta uppgift är att skapa nya sätt att se 
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och nya sätt att skapa, för att stimulera till lärande och utveckling bland barn. Att 
förhålla sig till det fria skapandet menar han, leder till att såväl barn som vuxna hamnar 
i ålderstypiska eller tidstypiska bildaktiviteter vilket begränsar barns kreativa skapande.  
 
Bendroth Karlsson (1998) betonar att bildaktiviteter ska ge barn möjlighet till stort 
personligt utrymme men att vuxna ska finnas där som stöd i barnens skapande 
processer. Att vara öppen för barns nyfikenhet och utgå ifrån deras spontana handlingar 
menar hon gynnar individers utveckling i betydligt större utsträckning än att verksamma 
endast vid några enstaka tillfällen under året, arbetar med specifika teman så som jul 
och påskpyssel eller bilder med hösttema.  
 
Braxell (2010) framhåller att förskollärare inte bör vara rädda att delta i barns 
bildskapande arbete, utan agera som medkonstruktörer i dess skapande processer. 
Braxell belyser hur viktigt det är att lyssna, se, inspireras samt ta till vara barns egna 
frågor, hypoteser, teorier samt fantasier, för att skapa ytterligare förståelse för individers 
egna tankar och reflektioner. På så sätt kan förskollärare uppmuntra och ge rätt stöd i en 
rad olika avseenden, inte bara inom det konstnärliga området. Hon menar att samtliga 
barn skall ha mött och fått möjlighet att arbeta med så många olika material och 
tekniker som möjligt, innan de slutar förskolan. Det ställer därmed krav på att 
förskollärare är aktiva och deltar i barns bildskapande processer, och som inser 
betydelsen av bildskapandets funktion och nytta i samband med barns lärande och 
utveckling.  
 
I kontrast till de många teorier som uppmuntrar vuxnas deltagande i barns bildskapande, 
menade istället Fröbel (1782-1852) att det är viktigt att barn lämnas i fred för att de ska 
få utlopp för deras kreativitet, upplevelser, tankar och känslor (citerad i Löfstedt, 1999). 
Det fria skapandet skall dock stödjas av nyfikna vuxna som uppmärksammar barns 
alster i slutet av deras arbetsprocesser. Fröbels utvecklingspedagogik uppmuntrar 
därmed det fria skapandet, för att barn ska kunna uttrycka deras känslor och även få 
möjlighet att tillägna sig ny kunskap och förståelse.  
 
Sammanfattning  
Tidigare forskning och de teoretiska perspektiv som presenterats i 
litteraturgenomgången, riktar framförallt uppmärksamhet mot det fria skapandet samt 
förskollärares närvaro och engagemang i förhållande till bildskapande i förskolan. Såväl 
teoretiker som forskare, berör på olika sätt betydelsen av vuxnas deltagande i barns 
skapande. De problematiserar utifrån deras enskilda perspektiv, vikten av att 
förskollärare följer barn i deras skapandeprocesser och fördjupar sig i det individer 
förmedlar via de alster som framställs. Ett flertal av de forskare och teoretiker som finns 
representerade i studien, menar att bildpedagogikens huvudsakliga uppgift är att 
framställa nya sätt att se och skapa, för att stimulera till lärande och utveckling. 
 
I litteraturgenomgången riktas även fokus mot bildskapande som både ett sätt att 
inbringa och utveckla kunskap, samt en alternativ uttrycksform för känslor och 
upplevelser. Ett flertal av de forskare och teoretiker som uppmärksammats, diskuterar 
på olika sätt bildskapandets goda effekter i förhållande till barns kunskapsutveckling 
såväl inom det språkliga som matematiska området. Dock riktas viss kritik mot sådana 
diskussioner, då det finns teorier gällande att bildskapandets unika egenskaper hamnar i 
skuggan av allt fokus vid lärande och utveckling.  
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Bildskapande som en uttrycksform där barn får möjlighet att förmedla sina egna tankar, 
känslor och upplevelser, diskuteras på något skilda sätt. Det finns teorier gällande att 
barn utvecklas i stadier, och att det i deras första målningar inte går att utläsa något 
specifikt gällande tankar och upplevelser. Samtidigt förespråkas ett aktivt deltagande 
ifrån förskollärare redan under barnens första klotterarbeten, och att barn målar utifrån 
deras egna känslor, tankar och upplevelser redan då de är små.  
 
Det som uppmärksammas i tidigare forskning, studier och teorier, kommer 
problematiseras utifrån det som framkommer i undersökningen. Detta görs för att få en 
tydligare bild gällande hur och på vilka sätt dagens förskollärare väljer att bedriva 
bildpedagogiska aktiviteter i förskolan. Fokus kommer även riktas mot att undersöka 
om och i sådana fall vilka teorier som påverkar förskollärarnas förhållningssätt till 
bildskapande, och hur det kommer till uttryck i samband med bild i förskolan. Såväl 
Chaiklin (2010) som Carlgren (2009) menar att tidigare forskning är en resurs för att 
belysa de dagliga verksamheterna i förskola och skola, och på så sätt inbringa ny 
kunskap som kan leda till utveckling.  

 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares förhållningssätt till barns 
bildskapande och försöka se i vilka sammanhang barn får möjlighet att skapa bilder i 
förskolan. 
 
Frågeställningar: 

• Hur integrerar ett urval av förskollärare bildskapande i verksamheterna? 
• Vad anser förskollärarna bildskapande bidrar med i förhållande till barns lärande 

och utveckling? 
Vilken position intar förskollärarna i barns bildskapande?  
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Metod 
I metodavsnittet kommer det tillvägagångssätt som tillämpats i studien presenteras. 
Inledningsvis ges beskrivning gällande val av informationshämtande metod. Därefter 
följer en redogörelse för vilka som ingått i denna studie samt intervjuer som genomförts 
i studien. Avslutningsvis presenteras hur data bearbetas och analyseras. 
 
Val av metod 
Då syftet är att belysa förskollärares förhållningssätt till bildskapande, har jag i denna 
studie valt att genomföra en undersökningsmetod bestående intervjuer med 
förskollärare. Forskningsintervjuer är enligt Kvale och Brinckmann (2009) ett 
framgångsrikt alternativ för att söka kunskap om världen utifrån 
undersökningspersonernas synvinkel och erfarenheter. Lantz (2013) menar dock att det 
är av stor betydelse att forskaren inför intervjun tillägnar sig kunskaper om vilka teorier 
som finns inom ämnet, för att formulera väl anpassade frågor till intervjuerna. Därmed 
har jag i denna studie, tagit del av såväl litteratur som styrdokument, för att få en 
tydligare bild av vad olika forskare, teoretiker samt verksamma inom förskolan 
uppmärksammar i förhållande till barns bildskapande.  
 
Intervju 
I en forskningsintervju är syftet att söka efter information och beskrivningar ifrån 
intervjupersoner och deras livsvärld. Målsättningen är inte att samla in kvantitativ 
information så som siffror eller tal utan att belysa tankar, känslor, reflektioner samt 
uppfattningar ifrån individer som ingår i studien (Kvale & Brinckmann, 2009). Lantz 
(2013) menar att intervju är det tillvägagångssätt som tydligast visar vad personer 
uppfattar och känner för ett visst område och som är av intresse att studera.  
 
Genomförande av intervjuer 
Inför genomförandet av intervjuerna skickades förfrågan om deltagande samt 
tillhörande information om undersökningen ut via post till ett antal förskolor inom en 
och samma kommun (Bilaga 1). Informationen bestod av att beskriva syftet med 
undersökningen samt etiska aspekter så som tystnadsplikt, anonymitet och det fria 
deltagandet. Även möjligheten att när som helst i undersökningen avbryta deltagandet. 
Av de sju förfrågningar som skickades ut svarade fyra av de tillfrågade förskolorna att 
de önskade medverka i undersökningen. Därmed genomfördes intervjuerna under 
sammanlagt fyra olika tillfällen vid respektive deltagares arbetsplats. De 
forskningsfrågor (Bilaga 2) som skulle komma att behandlas skickades med som en 
separat bilaga. Lantz (2013) menar att intervjuer blir mer effektiva om respondenterna i 
förväg skapat förståelse gällande syftet med undersökningen, samt vad som kommer 
behandlas under det specifika tillfället.  
  
Frågorna hade formulerats så det skulle finnas stort utrymme för deltagarna att förmedla 
sina egna åsikter och tankar och inte enbart möjlighet att svara ja eller nej. De skulle 
även finnas möjlighet att ändra frågornas struktur och ordningsföljd under själva 
intervjutillfället, för att på bästa sätt anpassa intervjusituationerna utifrån vart tillfälle. 
Detta kan benämnas som en halvstrukturerad intervju vilket Kvale och Brickmann 
(2009) menar skapar utrymme för beskrivningar ifrån intervjupersonens egen livsvärld, 
vilket är av stor betydelse i denna studie för att få en bild av förskollärarnas 
förhållningssätt till bildskapande. Intervjufrågorna uppmärksammade inledningsvis 
grundläggande information så som utbildning och hur länge intervjupersonen arbetat 
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som förskollärare. För att få ökad förståelse gällande verksamheternas arbete med 
bildskapande, riktades senare fokus mot förskolans miljö och materialutbud. De 
avslutande frågorna belyste framförallt intervjupersonens eget förhållande till 
bildskapande, och hur hon eller han själv förhåller sig till och planerar tillfällen för barn 
att skapa bilder i förskolan.  
 
Vid två intervjutillfällen användes ljudinspelning med hjälp av lärplatta som 
dokumentationsmetod samt enklare anteckningar, och två intervjuer dokumenterades 
med hjälp av endast anteckningar. Kvale och Brickmann (2009) menar att ljudinspelare 
ger den som intervjuar större möjlighet att koncentrera sig på själva samtalet och det 
respondenten förmedlar, istället för att föra anteckningar. Den registrerade intervjun gör 
det möjligt att senare under analyseringsarbetet, gå tillbaks för att lyssna på intervjun 
och därmed även ord, tonfall samt pauser som kan ha betydelse för att skapa en bild av 
förskollärarnas åsikter och tankar. Med hänsyn till konfidentialitetskravet som 
Vetenskapsrådet (2011) uppmärksammar, fick intervjupersonerna inför våra möten 
möjlighet att ta ställning till om intervjuerna skulle komma att spelas in med 
ljudupptagning eller ej. En av förskollärarna önskade avstå ifrån detta, vilket 
accepterades genom att jag som intervjuare endast förde anteckningar vid det tillfället. 
Vid ytterligare ett tillfälle fördes endast anteckningar, då med anledning av praktiska 
skäl. Förskollärarna informerades även via informationsbrevet samt muntlig 
kommunikation, att privata uppgifter och insamlat dokumentationsmaterial skulle 
komma att behandlas konfidentiellt.  
 
Urval 
Inför en undersökning måste forskaren ta ställning till om det valda forskningsområdet 
kräver en totalundersökning vilket uppmärksammar en större grupp människor, eller en 
urvalsundersökning som fokuserar vid endast en liten del av populationen (Stukát, 
2011). Jag har i denna studie valt att göra ett representativt stickprov i syfte att få en 
bild av förskollärares förhållningssätt till bildskapande i dagens verksamheter. För att 
skapa förståelse för de verksammas åsikter och tankar och kunna göra djupare analyser 
gällandes deras förhållningssätt, har jag intervjuat sammanlagt fyra förskollärare inom 
samma kommun. Stukát (2011) menar att djupintervjuer ställer krav på omfattande 
transkribering och analyseringsarbete, vilket är tidskrävande. Om forskaren väljer allt 
för många intervjuer finns en stor risk att det på grund av tidsbrist, blir en otydlig och 
inte speciellt innehållsrik undersökning.   
 
För att få en så nyanserad bild gällande förskollärares förhållningssätt till bildskapande, 
har jag valt såväl kommunala som privata förskolor. Barnens ålder vid de berörda 
avdelningarna har varierat ifrån två till fem år. Stukát (2011) uppmärksammar det 
faktum att forskare i forskningsintervjuer, bör undvika att kontakta förskolor samt 
förskollärare som det finns en personlig relation till. Anledningen är att personerna inte 
ska anpassa svaren utifrån vad de tror forskaren önskar i studien. Därför har de berörda 
förskollärarna sedan tidigare varit helt okända för mig och även förskolorna de arbetar 
vid, för att undvika svar som inte är baserade på individernas egna åsikter och tankar.  
 
Databearbetning och analys 
Det forskningsmaterial som samlades in med hjälp av ljudupptagning, återgavs genom 
att översätta materialet till skrift. Kvale och Brinckmann, (2009) menar att det inte finns 
något givet sätt för utskriftens struktur eller hur den bör utföras. Trovärdigheten i en 
forskningsintervju beror dock på hur troget forskaren har återgett vad som sades i 
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intervjun (Gillham, 2008). Därmed har det i analyseringsarbetet funnits en personlig 
medvetenhet gällande att i så stor omfattning som möjligt, återge det förskollärarna 
förmedlade.   
 
Hur mycket som ska skrivas ut och i vilken form, avgörs beroende på en rad olika 
faktorer så som studiens syfte, tid samt pengar. I denna studie omarbetades det 
inspelade materialet genom att så ordagrant som möjligt skriva ned det som sades. 
Intervjuer som dokumenterades med hjälp av anteckningar har omarbetats och 
formulerats till ett mer korrekt språk, dock utan att ändra förskollärarnas utsagor. Efter 
att ha läst igenom de skriftliga översättningarna, kodades ett antal nyckelord för att 
identifiera likheter samt skillnader i de intervjuades uttalanden. Lantz (2013) 
uppmärksammar vikten av att i en forskningsundersökning undersöka vilka olika 
motsättningar samt likheter som finns, för att ge en så innehållsrik och nyanserad 
beskrivning som möjligt av det område som studeras.  
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Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet ifrån intervjuerna, för att belysa studiens syfte som 
är att undersöka ett antal förskollärares förhållningssätt till barns bildskapande, och visa 
i vilka sammanhang barn får möjlighet att skapa bilder i förskolan. 
Resultatredovisningen skapar även möjlighet att besvara studiens tre frågeställningar, 
vilka uppmärksammar hur förskollärare integrerar bildskapande i verksamheterna, vad 
förskollärare anser bildskapande bidrar med i förhållande till barns utveckling och 
lärande samt vilka positioner förskollärare intar i barns bildskapande? 
 
De fyra intervjuerna har sammanställts genom att kategorisera förskollärarnas utsagor, 
vilket genererat sammanlagt tre kategorier med tillhörande underrubriker för att 
förtydliga resultatet. Kategorierna utgår ifrån förskollärarnas syn på bildskapande, 
förskollärarnas position i bildskapande samt miljöns betydelse för bildskapande. 
Likheter samt skillnader mellan förskollärarnas förhållningssätt finns representerade i 
resultatredovisningen. För att styrka resultatet kommer ett antal citat presenteras ifrån 
intervjuerna.  
 
Förskollärarnas syn på bildskapande 
Genom att analysera intervjuerna i studien framkommer det att förskollärarna delvis 
uppmärksammar bildskapande i förskolan som en alternativ inlärningsform, där 
individer får möjlighet att komma i kontakt med olika kunskapsområden. Förskollärarna 
riktar även visst fokus vid bildskapande som ett tillvägagångssätt för att uttrycka åsikter, 
upplevelser och tankar. Bildskapande uppmärksammas framförallt bland samtliga 
förskollärare som ett enskilt område med unika egenskaper, vilket barn bör få möjlighet 
att ägna tid till på egen hand. I sådana situationer finns ingen strävan ifrån de 
verksamma förskollärarna att uppfylla olika målformuleringar eller att barnen ska 
inbringa kunskap inom något specifikt. Dock varierar förskollärarnas inställning och 
därmed verksamheternas arbete med bildskapande utifrån de olika kategorierna.  

Bildskapande som uttrycksform 
Bildskapande anses vara en alternativ uttrycksform bland ett par av de intervjuade 
förskollärarna, vilket de tillämpar på olika sätt och i varierad omfattning i de dagliga 
verksamheterna. Två av deltagarna vilka arbetar på storbarnsavdelningar, skapar 
regelbundet tillfällen för barnen där de får möjlighet att uttrycka sina upplevelser, tankar 
och känslor. Det kan handla om att skapa bilder istället för att verbalt uttrycka sig med 
ord, i samband med aktiviteter eller händelser. De menar att bildskapande skapar större 
möjligheter för vissa barn att komma till uttryck, vilka annars ofta blir tysta i 
gemensamma samlingar. En av förskollärarna betonar specifikt att hon fått större 
förståelse för vissa barn och en djupare insikt i hur de upplever tillvaron, genom att 
ägna mer tid i förskolans ateljé tillsammans med barnen. Hennes eget konstnärliga 
intresse, har under de senaste åren bidragit till mer tid för skapande verksamhet.  
 
Utskrifterna av intervjuerna visar även att förskollärarna inte arbetar medvetet och 
aktivt med bildskapande som en alternativ uttrycksform. I intervjuerna uttrycker de 
verbalt att barn i bildskapande sammanhang ofta talar om upplevelser och tankar, men 
att de inte valt att uppmärksamma bildskapande på det sättet. I diskussionerna 
framkommer det dock att två av förskollärarna på olika sätt den senaste tiden skapat 
aktiviteter där barnen fått berätta om sina alster. Det har bland annat gjorts genom att 
målningar satts upp på väggarna där barnen kunnat tala om det som skapats, att bli 
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utsedd till veckans konstnär samt att teckna efter olika besök och därmed belysa frågor 
och funderingar ifrån de olika tillfällena. 
 
Två av förskollärarna vilka arbetar med något yngre barn, menar att det är svårt att tala 
med barn om deras bilder då de ännu inte utvecklat språket. Därmed uppmärksammas 
inte bildskapande som ett alternativt tillvägagångssätt specifikt av dem. En av 
förskollärarna uttrycker att hon är medveten om att bilder kan beskriva och visa vad 
barn tänker och känner, men att hon inte arbetat på det sättet med de små barnen. 

Bildskapande som alternativ lärandeform 
I intervjuerna framkommer det att förskollärarna till viss del uppmärksammar 
betydelsen av bildskapande i förhållande till lärande inom olika kunskapsområden. Att 
teckna bidrar till att barn kommer i kontakt med framförallt matematik och språk, och är 
därför uttryck som återkommer i intervjuerna. Några av förskollärarna menar att det i 
barnens skapande finns stora förutsättningar att de tar del av matematiska former samt 
att räkna och mäta för att skapa bilder. I de skapande processerna finns även goda 
möjligheter enligt flertalet av de verksamma förskollärarna, att det uppstår diskussioner 
mellan deltagarna vilket leder till lärande och utveckling inom det språkliga området. I 
diskussionerna med förskollärarna vilka arbetar med yngre barn, riktas stort fokus mot 
att bildskapande även bidrar med utveckling gällande det taktila och motoriska området. 
De verksamma förskollärarna menar att arbeten med fingerfärg och att använda penslar 
samt svampar, gör så att barn får möjlighet att utveckla sina mer fysiska förmågor.   
 
Samtliga förskollärare menar att andra ämnesområden automatiskt vävs in i barnens 
skapande, och att de därmed ges möjlighet att utveckla olika förmågor på ett roligt, 
inspirerande och meningsfullt sätt. Ingen av de intervjuade förskollärarna arbetar 
specifikt och målinriktat med bildskapande för att utveckla kunskap inom andra 
ämnesområden. En av deltagarna menar att: 

Vi förskollärare arbetar inte direkt avsiktligt med att involvera 
andra ämnen när barnen skapar bilder. Det vävs in naturligt i 
skapandet. Ibland kan man jobba med att göra till exempel 
trianglar eller cirklar av papper eller i sandlådan av nypon och då 
kommer man in på matematik. Men det är mer för stunden, 
ingenting som är planerat eller förutbestämt av oss vuxna.  

Citatet visar hur en av förskollärarna tänker gällande förhållandet mellan bildskapandet 
och olika ämneskategorier. Det naturliga sambandet som diskuteras i exemplet, 
förekommer i samtliga intervjuer på olika sätt. Förskollärarens tankar om att andra 
ämnen automatiskt vävs in i barnens skapande, representerar deltagarnas 
förhållningssättoch reflektioner gällande bildskapande som alternativ lärandeform.     
 
Bildskapande som ett enskilt område  
I intervjuerna framkommer det att flertalet av förskollärarna ser bildskapande aktiviteter 
som tillfällen då barnen får utlopp och tid för sin kreativitet och skapande förmåga. 
Några av de som intervjuats menar att barnen får tid och möjlighet att komma ned i 
varv. Vissa barn har lättare för att rikta fokus mot att arbeta kreativt med bilder, medan 
andra behöver vistas i mindre grupper med stöd av pedagoger samt i en lugn miljö för 
att koncentrera sig. Samma förskollärare betonar dock att de planerar för att ge tillfällen 
för alla, med anledning av skapandets positiva egenskaper. När barn skapar bilder kan 
de gå in i sin egen livsvärld och fantisera om det som är väsentligt för dem.  
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Två av förskollärarna uppmärksammar i intervjuerna att de betraktar bildskapande som 
lek, precis som när barn ägnar tid till att leka i förskolans övriga lekrum. Att leka med 
dockor eller bilar menar de är ett sätt för barn att fantisera och samtidigt behandla 
sådant de möter i vardagen. Att måla är ett annat alternativ, där de via konstruktion av 
bilder kan fantisera och möta vardagliga frågor samt funderingar. Att leka via 
bildskapande anser de kan utföras såväl enskilt som gemensamt och med hjälp av olika 
material samt tekniker. Det innebär att lekarnas karaktär varierar väsentligt, beroende på 
vad barnen ägnar tid till. Att måla tillsammans på ett staffli kan vara ett sätt för barnen 
att mötas via leken, medan att klippa och klistra ensam i ett rum genererar i ensamlek 
med utgångspunkt ifrån barnets egen livsvärld.   
 
Två av de som intervjuats uttrycker på olika sätt att de anser bildskapande ska vara 
tillfällen där barnen kan vara ensamma. Det är inte alltid lämpligt att någon vuxen finns 
närvarande, och att det till och med kan hindra dem i det kreativa skapandet. 
Förskollärarnas frågor eller uppmaningar kan ibland hjälpa barnet att komma vidare 
samt få nya idéer, men det kan också utgör hinder för dem att utgå ifrån sin egen 
kreativitet. En förskollärare menar att hon ser bildskapande framförallt som ett sätt att 
vara kreativ utan något specifikt lärandesyfte. Det ska vara lustfyllt och utan några 
riktlinjer ifrån de vuxna. De två förskollärarna vilka anser att barn ska få möjlighet att 
arbeta med bildskapande på egen hand, är båda verksamma vid storbarnsavdelningar. 
Förskollärarna som arbetar med små barn, anser istället att det krävs att någon vuxen 
ständigt finns närvarande i barns bildskapande. Detta för att hjälpa, vägleda och hålla 
ordning när barnen skapar bilder.  
 
Förskollärarnas position i bildskapande 
Undersökningsmaterialet ifrån de fyra intervjuerna i studien, visar att förskollärarna 
framförallt har en hjälpande funktion i barnens bildskapande. Flertalet nämner att deras 
huvudsakliga uppgift i samband med bildskapande i förskolan, är att serva barnen. 
Arbetet innebär att se till så att det finns lämpligt material framme, ta fram och plocka 
bort saker för bildskapande samt vägleda barnen i deras skapandeprocesser. Majoriteten 
medger också att det inte alltid finns tid att delta i alla bildaktiviteter. På grund av tids-
och personalbrist, får barnen ibland använda det material som finns tillgängligt och som 
de kan plocka fram själva. Sådant material förekommer framförallt vid 
storbarnsavdelningarna, och består i huvudsak av papper samt enklare kritor och 
pennor.   
 
De förskollärare som arbetar med något yngre barn, strävar dock alltid efter att delta i 
barnens skapande. Detta för att visa olika tekniker och material, samt att inbringa 
kunskap och förståelse för vad barnen kan och är i behov av att lära sig. Flertalet av 
förskollärarna berättar dock att de gärna skulle tillbringa mer tid tillsammans med 
barnen i deras bildskapande arbeten, och skapa tillsammans med dem. Samtidigt 
medger ett par av dem att de också ser positivt på det fria skapandet och att barn får 
ägna tid till bildaktiviteter på egen hand. Det fria skapandet kommer uppmärksammas 
ytterligare under kommande rubrik. 

Det fria skapandet 
I intervjuerna framkommer det att de två förskollärarna som arbetar vid 
storbarnsavdelningarna, är positiva till att barn skapar bilder ensamma i förskolan. En 
av dem säger att barnen blir mer fria när vuxna inte är med och styr. Vid nästan samtliga 
avdelningar förekommer fritt skapande, även om inte alla förskollärare uttrycker sina 
åsikter och tankar om det. Det fria skapandets omfattning varierar vid de olika 
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förskolorna, dock finns skillnader mellan stor- och småbarnsavdelningarna. 
Förskollärarna som arbetar med något yngre barn, strävar efter så ofta som möjligt delta 
i barnens bildaktiviteter. I de verksamheter där äldre barn finns representerade, ges 
större utrymme för fritt skapande med enklare material så som papper, pennor och 
kritor.  
 
I samtliga intervjuer uttalar förskollärarna att de ibland introducerar såväl 
bildaktiviteter, som specifika föremål som barnen får möjlighet att skapa utifrån. Det 
kan vara höstträd, rekvisita till teman samt föremål i samband med jul och påskpyssel. 
Majoriteten av de verksamma visar under intervjuerna diverse föremål som de vuxna på 
förhand skapat, som barnen sedan får möjlighet att konstruera efter. Ett flertal av 
förskollärarna uttrycker samtidigt att barnen i så stor utsträckning som möjligt ska få 
möjlighet att utgå ifrån sin egen fantasi och kreativitet. Intervjuerna visar att de vuxna 
vid storbarnsavdelningarna introducerar fler bildaktiviteter samt visar modeller att skapa 
efter, i jämförelse med småbarnsavdelningarna.  

Samtal om barnens bilder 
Ingen av de deltagande förskollärarna genomför planerade bildsamtal med barnen. 
Samtliga uppmuntrar till samtal kring bilder, och är positiva till om barnen vill berätta 
om sina alster. Ett par av dem uttrycker i samtalen att de inte tvingar något barn till att 
berätta om bilderna de skapat, utan att det får komma spontant ifrån dem själva.  
 
En förskollärare uttrycker följande i diskussionen kring bildsamtal i förskolan: 

Ibland frågar vi barnen om de vill berätta om deras bilder och 
ibland tar de själva initiativ till att berätta. Men vi tvingar inte 
någon att prata om vad bilderna föreställer eller hur de gått 
tillväga.  

Citatet beskriver hur majoriteten av förskollärarna resonerar kring bildsamtal med barn. 
Det finns ingen specifik strävan efter att föra diskussioner tillsammans med barn om 
deras alster, utan det är i huvudsak barnen som får ta initiativ till att prata om det som 
skapats. Vid enstaka tillfällen frågar förskollärarna barnen vad deras målningar 
föreställer och deras tankar kring dem. Verksamma vid småbarnsavdelningarna, 
utrycker i intervjuerna att det upplever svårigheter med att prata med barnen om deras 
bilder. Detta med anledning av att de inte utvecklat deras verbala språk ännu. Dock 
strävar de ändå efter att uppmärksamma det individer gjort, genom att belysa bland 
annat bildernas innehåll och färger.  
 
De två förskollärarna som arbetar med stora barn, menar att bilder skapar möjlighet för 
vissa barn att uttrycka sina känslor och upplevelser. Barn som annars kanske inte vågar 
träda fram i större samlingar, får med hjälp av bilder tillfälle att förmedla vad de tänker 
och känner. En avdelning målar ibland efter olika teaterbesök eller andra evenemang, 
och på så sätt får barnen möjlighet att uttrycka deras upplevelser, tankar och 
funderingar. Förskollärarna får samtidigt möjlighet att lyfta och uppmärksamma 
barnens reflektioner och sedan ventilera det i barngruppen eller med enskilda individer.   
 
Miljöns betydelse för bildskapande 
Vid tre av fyra avdelningar finns generösa ytor för bildskapande. Barnen har tillgång till 
de specifika rummen när de finner intresse att skapa, förutom vid en förskola där ateljén 
delas med en annan avdelning. I de skapande rummen är material till största del placerat 
i skåp med stängda dörrar. Enklare material så som papper, pennor och kritor står 
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framme vid nästan alla avdelningar, vilket barnen kan skapa med på egen hand utan 
någon förskollärares närvaro. Vid en småbarnsavdelning har man dock valt att ha allt 
material placerat i skåp och på hyllor som förskollärarna plockar fram vid behov till 
barnen.    
 
I samtliga intervjuer uppmärksammar förskollärarna rummens utformning, och betonar i 
sammanhangen ljusets betydelse för barnens bildskapande, barnens placering, ytor för 
att sätta upp bilder samt hur förskollärarna väljer att uppmärksamma barnens alster så 
att föräldrar och anhöriga kan ta del av dem. Vid två avdelningar förekommer mycket 
skapande utomhus, vilka har nära till naturen. Förskollärarna förklarar hur de såväl 
målar ute i naturen samt tar in naturmaterial till förskolan som de sedan arbetar med. 
Detta beskrivs ytterligare under kommande rubrik.  

Bildskapande miljöer ute och inne 
I tre av de fyra intervjuerna, framkommer det att förskollärarna arbetar till stor del med 
bildskapande utomhus i naturen tillsammans med barnen. En av deltagarna beskriver 
hur verksamheten väljer att plocka ut målningen, vilket innebär att barnen kan börja 
skapa direkt vid lämning samt avsluta dagen med att måla innan hämtning. 
Förskolläraren betonar att flera barn har blivit hjälpta av att kunna måla tillsammans 
med föräldrar vid hämtning och lämning, vilka annars varit mycket ledsna när föräldrar 
kommit och gått.  
 
Oavsett årstid arbetar de tre verksamheterna med att skapa i och utifrån naturen. Även 
vintertid förekommer bildskapande utomhus, där barnen får möjlighet att måla på staket 
och i snön. Att arbeta med naturmaterial förekommer på något sätt vid samtliga 
förskolor. Dock är tre av förskollärarna mer tydliga med detta, och beskriver hur 
avdelningarna plockar in material ifrån skogen, gården och stranden. En av 
förskollärarna menar att bilderna får ett helt annat uttryck när de är tredimensionella, 
jämförelsevis med att måla på ett plant papper. De två förskollärare arbetar båda med 
äldre barn.  

Materialutbud 
Samtliga av de besökta förskolorna erbjuder barnen ett basutbud av bildskapande 
material. Papper av olika kvalitet, storlek och färg finns att tillgå vid alla avdelningar 
och även pennor samt kritor. Sakerna står framme vid tre av de fyra förskolorna, vilket 
innebär att barnen kan måla på eget initiativ utan att behöva fråga någon vuxen. Om 
barnen önskar mer avancerat material som glitter, paljetter, vattenfärg samt flaskfärg 
måste någon förskollärare plocka fram detta och sedan medverka i barnens arbete. Två 
av förskollärarna diskuterar i intervjuerna att de strävar efter att erbjuda barnen olika 
slags material, och visa hur det fungerar. Förskollärarna arbetar såväl med små som 
stora barn.  
 
I intervjuerna framkommer det även att två avdelningar erbjuder barnen material som 
föräldrar, förskollärarna själva, hantverkare i byn samt kokerskan på förskolan tar med 
till verksamheterna. Det kan vara allt ifrån garn och tyg till matförpackningar och olika 
slags papper. De två förskolorna bedrivs i privat regi. I intervjuerna där förskollärarna 
arbetar i kommunala förskolor, framkommer det i båda fallen att de verksamma 
förskollärarna önskar mer material för bildskapande. Förskollärarna menar att de arbetar 
med det basutbud som finns, och att de många gångar vill erbjuda barnen annat material 
än vad som finns att tillgå. I nästan samtliga intervjuer uppmärksammar förskollärarna 
att barnen använder det material som finns, men att variation i materialutbud skulle 
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gynna och utveckla deras fantasi samt kreativitet ytterligare. I en diskussion gällande 
vilka specifika material barnen föredrar att arbeta med i bildskapande sammanhang, 
uttalar en förskollärare följande:  

F: Ja, dom använder väl det dom har tillgång till. Pennor, kritor 
och så tycker dom ju väldigt mycket om att måla med pensel och 
flaskfärg som vi ofta använder och vattenfärg. Men dom skulle 
säkert använda mer material om vi bara tog fram och bjöd på som 
vi har planer på att göra. 

Citatet beskriver hur majoriteten av förskollärarna resonerar kring verksamheternas 
materialutbud i förhållande till bildskapande. Tre av fyra förskollärare uttalar att de 
önskar och planerar att såväl variera som utöka deras nuvarande materialutbud. De 
anser att det är förskollärarnas och verksamheternas uppgift att erbjuda barnen 
spännande, lärorikt, roligt och utmanande material för bildskapande. Dock betonar de 
att en rik materialkälla är naturen. De verksamma beskriver i intervjuerna hur barnen 
själva får plocka in sådant de finner i naturen och som finns i deras omgivning. Löv, 
kottar, stenar, sand och blommor är vanligt förekommande material enligt deltagarna. 
Av det barnen hittar, skapas sedan olika alster där naturmaterial monteras på papper. 
Samtliga förskollärare menar att detta är mycket uppskattat bland barnen, och även ett 
billigt samt miljövänligt alternativ ur ett verksamhetsperspektiv.  
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Diskussion 
I detta kapitel diskuteras inledningsvis det tillvägagångssätt som tillämpats i studien, för 
att belysa positiva aspekter och även några svårigheter som uppstått under arbetets 
gång. Därefter uppmärksammas studiens tillförlitlighet och giltighet. Avslutningsvis 
diskuteras resultatet i studien, där nyckelord och återkommande begrepp ifrån 
förskollärarnas utsagor i intervjuerna utgör rubriker. Det som framkommer i 
intervjuerna sätts i perspektiv till vad forskning och teorier uppmärksammar inom 
samma område. 
 
Metoddiskussion 
I studien har intervjuer tillämpats som undersökningsmetod. Detta för att belysa 
förskollärares förhållningssätt till bildskapande och i vilka sammanhang barn får 
möjlighet att skapa bilder i förskolan. Val av metod har i sammanhanget varit ett 
användbart och informativt tillvägagångssätt. Den valda undersökningsmetoden har 
genererat i innehållsrika intervjuer, där förskollärare fått möjlighet att förmedla sin syn i 
förhållande till bildskapande i förskolan. Sammanlagt har fyra intervjupersoner deltagit 
i undersökningen. Trost (2010) menar att det inte nödvändigtvis måste utföras fler 
intervjuer för att belysa ett visst undersökningsområde. Få intervjuer som är väl utförda, 
kan vara lika informativa. Då denna undersökning uppmärksammat ett antal 
förskollärares perspektiv och inte en generell bild av samtliga förskollärares 
förhållningssätt, har antalet varit hanterbart och passande. 
  
För att undersöka förskollärares intresse att delta i studien, skickades sammanlagt sju 
förfrågningar ut till ett antal förskolor. I informationsbrevet fick mottagaren dels 
information om etiska riktlinjer för studien, samt de forskningsfrågor som skulle 
komma att behandlas. Lantz (2013) menar att intervjuer blir mer effektiva om 
respondenten inför, skapat förståelse för studiens syfte samt vad som kommer 
uppmärksammas under intervjutillfället. Jag anser i enlighet med Lantz (2013) att 
förhandsinformationen medfört att förskollärarna inför intervjuerna reflekterat kring 
forskningsfrågorna. Det i sin tur genererade i att de verksamma förskollärarna 
förmedlade värdefull och innehållsrik information under intervjutillfällena.  
 
Intervjuerna dokumenterades med hjälp av inspelning via lärplatta samt anteckningar. 
Ljudinspelare skapar större möjlighet att koncentrera sig på samtalet med respondenten 
(Kvale & Brickmann, 2009), i jämförelse med anteckningar. Under två intervjutillfällen 
tillämpades iPad som dokumentationsredskap, vilket framförallt underlättade det senare 
analyseringsarbetet. Det gav en djupare inblick och förståelse gällande förskollärarnas 
förhållningssätt till bildskapande, då materialet arbetades fram till text vilket kunde 
granskas närmare. Då en av förskollärarna inför vårt möte önskade avstå 
ljudupptagning, tillämpades endast anteckningar vid det tillfället. Ytterligare en intervju 
dokumenterades med hjälp av anteckningar, då på grund av praktiska skäl. Vid de två 
tillfällena utan ljudupptagning, har inte aspekter så som pauser, skratt och tvekanden 
ifrån respondenterna kunnat registreras. Inte heller förskollärarnas utsagor i sin helhet. 
Det i sin tur har medfört att jag som intervjuperson, inte kunnat gå tillbaks och göra 
djupare granskningar gällande det deltagarna förmedlat.  
 
Lantz (2013) menar att det är till fördel att belysa både vilka likheter samt skillnader 
som framkommer i undersökningsmaterialet. Detta för att ge en så innehållsrik bild som 
möjligt över det område som studeras. Likt Lantz anser jag att arbetet med att 
uppmärksamma både motsättningar samt likheter i intervjuerna, bidragit till en mer 
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nyanserad beskrivning gällande förskollärarnas förhållningssätt till bildskapande. 
Förskollärarnas fokusering vid barns ålder samt kommunikation i samband med 
bildskapande i förskolan, har i och med detta arbete blivit synligt och visat på skillnader 
vilket berikat resultatet.     
 
Tillförlitlighet  
Stukát (2011) menar att styrkor och svagheter måste diskuteras i samtliga studier, för att 
belysa undersökningens kvalitet. I intervjuer kan detta vara svårt, då människor inte 
tänker och känner lika över tid. Föreställningar och förhållningssätt förändras på grund 
av bland annat känslor, upplevelser och erfarenheter. Därmed är det inte säkert att 
samma svar som förskollärarna i denna studie angivit, återupprepas vid ett annat 
tillfälle.   
 
De selektiva val av förskollärare vilket varit fyra till antalet, ger inte en generell bild av 
det som studeras. Målsättningen har inte varit att skapa en bild av samtliga 
förskollärares förhållningsätt till bildskapande, utan att göra ett stickprov för att belysa 
vilka alternativa förhållningssätt som finns. Fortsatt forskning skulle därmed kunna 
handla om att granska ett större antal förskollärare, för att öka forskningens trovärdighet 
och tillförlitlighet.  
 
Resultatdiskussion  
Miljöns betydelse för bildskapande  
Tre av de fyra besökta förskolorna har generösa ytor för bildskapande i respektive 
verksamheter. Endast vid en förskola är ateljén stängd för barnen, på grund av att 
utrymmet delas med en annan avdelning. Barnen får tillgång till att vistas i rummet när 
det finns tid och möjlighet samt att någon vuxen kan låsa upp samt delta.  
 
I flertalet av intervjuerna uppmärksammas verksamheternas materialutbud i samband 
med miljöns betydelse för bildskapande. I de skapande rummen har förskollärarna valt 
att placera till största del allt material i skåp samt på hyllor. Enklare material så som 
papper, pennor och kritor finns tillgängligt för barnen att använda när de finner lust och 
skapa. Önskar de mer avancerat material som till exempel glitter, målarfärg och penslar 
måste barnen fråga någon vuxen och som då oftast deltar i barnens bildskapande. Vid en 
avdelning är allt material inlåst, vilket är en småbarnsavdelning. Den förskolläraren 
menar att barnen är så pass små ännu och att det inte fungerar om bildmaterial står 
framme fritt och lättillgängligt. Förskollärarens förhållningssätt och därmed val 
gällande utformning av den bildskapande miljön, anser jag tyder på att det finns 
föreställningar om vad barn klarar av i en viss ålder. Att låsa in material genererar i att 
individer inte får möjlighet att komma i konakt med bildskapande när de själv finner 
lust och motivation till det. Det innebär att det är de vuxna som avgör i vilka 
sammanhang barnen får tillfälle att skapa bilder i förskolan. I intervjun framkommer det 
när och hur förskolläraren väljer att integrera bildskapande i den dagliga verksamheten, 
vilket jag tolkar endast sker vid några få tillfällen då och med ett specifikt 
materialutbud.  
 
I intervjuerna framkommer det att det finns ett liknande förhållningssätt bland 
förskollärarna, gällande barnens möjlighet att använda olika slags bilskapande material i 
förskolan. Att de verksamma förskollärarna väljer att placera till största del allt material 
oåtkomligt för barnen, överensstämmer med det Nordin-Hultman (2004) kommit fram 
till sin avhandling gällande pedagogiska miljöer. Hon konstaterar utifrån sin studie, att 
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det i svenska förskoleverksamheter är vanligt förekommande att bildmaterial placeras 
långt inne i lokalerna och som barnen varken kan se eller ha tillgång till själva. De 
material som barn kan skapa med på eget initiativ, benämner Nordin-Hultman som 
rumsrena. Bildmaterial som kännetecknas som smutsiga, är ofta vått, kladdigt samt 
smetigt. Pedagogiska material menar hon, utgör både möjligheter samt brist på 
möjligheter att skapa intressanta aktiviteter. Skapande material bär på normer och 
värderingar, gällande vad barn bör hålla på med och klara av i en viss ålder.  
 
I perspektiv till det majoriteten av förskollärarna förmedlar i denna studie, finns likheter 
med det Nordin-Hultman (2004) beskriver i förhållande till barns möjlighet att skapa 
med hjälp av olika materialkategorier. Barn utvecklas inte enligt ett på förhand givet 
utvecklingsförlopp enligt Nordin-Hultman, och måste förhålla sig till material anpassat 
just deras ålder. Det förskollärarna uppmärksammar i intervjuerna gällande att låsa in 
samt placera bildmaterial oåtkomligt för barnen, tyder på att det finns föreställningar om 
att barn klarar av att arbeta med endast specifika material själva och vid olika åldrar. 
Barnen måste vid samtliga avdelningar fråga de verksamma om de får arbeta med annat 
material än papper, pennor samt kritor som erbjuds lättillgängligt samt upplevs 
lätthanterligt. Min tolkning är att förskollärarna är mycket restriktiva gällande 
bildskapande material i förskolan. Om barnen finner inspiration och intresse vid att 
tillämpa annat material än det som tillhör kategorin lätthanterligt, måste de först fråga 
någon vuxen. Förskollärarna avgör om det passar att använda olika kategorier av 
material samt utföra vissa aktiviteter vid specifika tillfällen. Det innebär att barnen 
måste anpassa sin kreativitet till förskollärarnas planering av de dagliga 
verksamheterna. Barnen kan inte själva använda material de är i behov av, för att utföra 
de kreativa arbeten som de önskar och finner lust till att skapa. 
 
Som avslutning menar Nordin-Hultman (2004) att de pedagogiska rummens utformning 
samt innehåll, ska ge barn möjlighet till variation gällande skapande verksamhet. Då det 
blir allt vanligare att barn kommer till förskolan med olika erfarenheter och bakgrunder, 
är det vikigare än någonsin att skapande verksamheter erbjuder variation för att bemöta 
alla individer. I denna undersökning har samtliga förskollärare valt att placera endast 
enklare material tillgängligt för barnen. Om de önskar något annat involveras 
förskollärarna automatiskt, vilket innebär att aktiviteterna upplevs som större projekt 
och därmed mer tidskrävande för de verksamma förskollärarna. Detta kan vara en av 
orsakerna till att barn inte erbjuds variationsmöjlighet gällande bildskapande, vilket i 
enlighet med Nordin-Hultmans forskning begränsar individers fantasi och kreativitet.   
 
Förskollärarnas förhållningssätt till bildskapande material och hur de vuxna väljer att 
erbjuda olika materialkategorier i vissa åldrar, är alltså faktorer som påverkar barnens 
möjligheter till varierat arbetssätt i förskolan (Nordin-Hultman, 2004). Det Läroplanen 
för förskolan (Skolverket, 2010) belyser gällande att barn ska utveckla sin förmåga att 
skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, 
uppmärksammas inte i någon större omfattning bland deltagarna i studien. 
Förskollärarnas fokusering vid åldersanpassat material samt teorier gällande vad barn 
klarar av i en viss ålder, menar jag får didaktiska konsekvenser för vad individer får 
möjlighet att lära sig i samband med bildskapande i förskolan. Min tolkning är att det 
skapar mycket små möjligheter för de verksamma förskollärarna, att upptäcka nya 
metoder som inspirerar barn till att skapa och tillämpa bilder.   
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Samtal med barnen om deras bilder 
Änggård (2006) menar att samtal och berättande har en central plats i bildskapande 
processer. Hon konstaterar att barn gärna talar om sina bilder och vad de föreställer. Att 
samtal med barnen om deras bilder bidrar med värdefull information till förskollärarna, 
gällande hur barnen upplever deras tillvaro samt deras tankar och reflektioner.  
 
I intervjuerna framkommer det att ingen av de deltagande förskollärarna genomför 
planerade bildsamtal med barnen, vilket står i kontrast till det sociokulturella 
perspektivet (Vygotskij, 1995) där kommunikation och interaktion förespråkas för att 
individer ska tillägna sig kunskap och förståelse. Det är i huvudsak barnen som tar 
initiativ till samtal kring de alster som skapas, och endast vid några få tillfällen inleder 
de vuxna samtal kring barnens bilder. Samtliga förskollärare är positiva till bildsamtal, 
och några av deltagarna menar att barn som annars inte vågar tala i grupp får via 
bildskapande möjlighet att komma till uttryck. De två förskollärarna som arbetar med 
något yngre barn, upplever svårigheter gällande att samtala med barnen om deras bilder. 
De menar att de ännu inte utvecklat sitt verbala språk, och har därför svårt att 
kommunicera med ord gällande vad de tänker och känner. På så sätt blir 
kommunikationen mycket begränsad, och förskollärarna verkar ha svårt att närma sig 
barnens egen livsvärld.  
 
Enligt Änggård (2006) generar bildsamtal i att förskollärarna får en djupare förståelse 
för barnens kunskaper och färdigheter. Utifrån Änggårds teorier gällande att barns 
bilder förmedlar såväl vad individer tänker, känner och upplever, tyder det som visas i 
undersökningsmaterialet att förskollärarna går miste om värdefull information gällande 
barnens kunskaper och känslor. Undersökningsmaterialet visar dock att det finns en 
medvetenhet bland deltagarna att bildsamtal bidrar med mycket positivt i förhållande till 
barns lärande och utveckling, men att de verksamma förskollärarna inte väljer att 
uppmärksamma barnens bilder genom att samtala med dem om deras alster. Det 
förskollärarna beskriver i intervjuerna, anser jag resulterar i att bilder inte utgör en 
funktion som samtalsarena där såväl barn och vuxna kan mötas och diskutera. Det som 
framkommer i diskussionerna, visar på att det är barnen som får ta initiativ till att prata 
om vad de skapat. Några av deltagarna nämner att de ser positivt på bildsamtal, men att 
de inte arbetar med bilder specifikt på det sättet. Min tolkning i sammanhanget är att 
förskollärarna saknar kunskap och förståelse gällande bildsamtal och hur de kan närma 
sig barns åsikter och tankar genom att diskutera med individer om vad de skapat. 
Bildskapande blir därmed inte social i den omfattning som den skapande formen kan 
vara. Det i sin tur hindrar barn samt barn och vuxna, att lära av och förstå varandra.  
 
Bildskapande som enskilt område - lek och bildskapande 
Forskare (Bamford, 2006; Granberg, 2001 & Änggård, 2006) beskriver hur 
bildskapande kan vara till hjälp för att gynna barns kunskapsutveckling inom olika 
ämnesområden. Bendroth Karlsson (1998) är dock kritisk till de många diskussioner 
som förekommer i förhållande till barns kunskapsutveckling i samband med 
bildskapande i förskolan. Hon menar att bildprojekt många gånger blir underornat andra 
syften, och att bildskapande måste leda till såväl matematisk som språklig eller motorisk 
utveckling. Bendroth Karlsson menar istället att bildskapande har unika egenskaper där 
estetiken är det centrala, och att förskollärare inte ska bli blinda för att ständigt 
tillgodose barns kunskapsutveckling inom specifika ämnesområden. Bildskapande ska 
enligt Bendroth Karlsson därmed få vara ett enskilt område med specifika kvaliteter. 
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I undersökningsmaterialet går det att utläsa att flertalet av förskollärarna ser 
bildskapande som tillfällen där barn får möjlighet att använda såväl sin fantasi som 
kreativitet. Två av de fyra deltagarna menar att bildskapande är lek, precis som när barn 
leker i förskolans övriga utrymmen. I bildskapande aktiviteter får barn tillfälle att 
fantisera och behandla sådant de möter i vardagen, vilket även sker när individer ägnar 
tid till att leka i andra sammanhang i förskolan. En av förskollärarna anser att 
bildskapande framförallt är till för att vara kreativ, och att det ska vara stunder utan 
några speciella lärandesyften. Barnen ska få möjlighet att skapa fritt, och att 
förskollärare nödvändigtvis inte behöver delta vid alla bildtillfällen.  
 
Majoriteten av de intervjuade förskollärarna, uppmärksammar likt Bendroth Karlsson 
(1998), bildskapandets unika egenskaper. Bendroth Karlsson menar att verksamma i 
förskolan inte ska hindras av allt fokus vid utveckling av specifika ämneskategorier. 
Flertalet av förskollärarna i undersökningen har valt att inte tillämpa bildskapande i 
huvudsak för att tillgodose kunskapsutveckling. De verksamma förskollärarna menar 
istället att bildskapande är lek, och att barn ska ges tillfälle att utgå ifrån sin egen fantasi 
samt kreativitet.  
 

Bildskapande som en lärandeform 

I studiens litteraturgenomgång presenteras forskare (Bamford, 2006; Granberg, 2001 & 
Änggård, 2006), vilka anser att bildskapande leder till lärande och utveckling på ett 
flertal olika sätt. Granberg (2001) är en av dem som menar att bildskapande skapar 
förutsättningar för individer att tillägna sig kunskaper och färdigheter såväl 
intellektuellt, motoriskt som socialt. I intervjuerna uppmärksammas förskollärarnas 
teorier gällande bildskapande som ett alternativt sätt att inbringa kunskap samt 
förståelse inom olika kunskapsområden. Insamlat undersökningsmaterial visar att 
förskollärarna om något begränsat, belyser bildskapande utifrån en lärandedimension 
och riktar fokus mot framförallt barns språkliga och matematiska utveckling. Några av 
de deltagande förskollärarna menar att det finns goda möjligheter för barn att tillägna 
sig matematiska former, att komma i kontakt med räkning samt att mäta i samband med 
bildaktiviteter. Bildskapande verksamhet anses även generera i diskussioner mellan 
såväl barnen som mellan barn och vuxna, vilket gynnar individers språkliga utveckling. 
Två av förskollärarna, vilka arbetar på småbarnsavdelningar uppmärksammar 
förhållandet mellan bildskapande och barns motoriska förmågor. De menar att målning 
ger barn tillfälle att öva deras motorik, genom att använda bland annat penslar, svampar 
och fingerfärg.  
 
Förskollärarna anser att bildskapande är viktigt för individers lärande och utveckling. 
Dock är det ingen av deltagarna som arbetar specifikt och målinriktat med bildskapande 
för att utveckla andra ämnesområden. Istället menar de att det automatiskt vävs in i 
barnens skapande, och att barn tillägnar sig kunskap utan att de verksamma behöver 
planera specifikt för det. Av det deltagarna förmedlar i intervjuerna, tolkar jag det som 
att bildskapande inte är ett område som de verksamma förskollärarna väljer att analysera 
och utvärdera för att belysa vad och på vilka sätt barnen tillägnar sig kunskap. Samtliga 
anser att bildskapande är betydelsefullt för barns lärande och utveckling, men 
analysmaterialet visar inte att någon av deltagarna ägnar tid till att belysa vad 
bildskapande egentligen leder till i förhållande till barns lärande. Avsaknad av 
utvärdering och reflektion anser jag kan få didaktiska konsekvenser för hur 
förskollärarna väljer att bedriva bildskapande aktiviteter, och därmed vilka möjligheter 
barn får att tillägna sig kunskap i samband med bildskapande i förskolan.   
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Bendroth Karlsson (1998) ställer sig som tidigare nämnts kritisk till de många 
diskussioner som förekommer i förhållande till barns kunskapsutveckling och 
bildskapande i förskolan. Utifrån sin avhandling förespråkar hon istället att förskollärare 
med fördel bör se bildskapande som ett unikt område med specifika egenskaper. 
Bildaktiviteter ska enligt Bendroth Karlsson vara tillfällen där barn får möjlighet att 
utgå ifrån sin egen fantasi och kreativitet, och att förskollärare inte nödvändigtvis 
behöver vara med och planera för att uppnå specifika strävansmål. Av det som 
intervjumaterialet i denna studie visar, finns en gemensam syn som liknar Bendroth 
Karlssons teorier. Av de fyra förskollärarna är det ingen av dem som anser att det finns 
anledning som vuxen, att bedriva bildaktiviteter för specifika ändamål så som språk, 
matematik eller motorik. Istället belyser de barnens lust att skapa samt vara kreativa, 
och att det ska vara utgångspunkten i samband med bildskapande i förskolan.   

Bildskapande som alternativ uttrycksform för känslor och upplevelser 
I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) riktas uppmärksamhet mot att förskolan 
ska sträva efter att barn utvecklar sin skapande förmåga samt förmåga att förmedla 
upplevelser, tankar och erfarenheter bland annat genom uttrycksformen bild. Det 
beskrivs även att arbetslag ska ge barn möjlighet att kommunicera, förmedla 
upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av bildskapande som 
uttrycksform. De målformuleringar och riktlinjer som uppmärksammas i läroplanen, 
visar på att förskollärare ska använda bildskapande som en alternativ uttrycksform i de 
dagliga verksamheterna. I intervjuerna uppmärksammas bildskapande endast av hälften 
som ett alternativt sätt att förmedla känslor och tankar. De två förskollärare vilka arbetar 
på storbarnavdelningar, skapar vid olika tillfällen aktiviteter för barnen där de får 
möjlighet uttrycka sina upplevelser, tankar och känslor genom att måla. Exempelvis 
väljer förskollärarna att utgöra tillfällen efter besök och andra händelser, där barn får 
rita vad de varit med om.  
 
I de två intervjuerna vid småbarnavdelningarna, upplever de verksamma förskollärarna 
att det finns svårigheter med att kommunicera med barnen om deras alster. De menar att 
barnens verbala språk ännu inte utvecklats, och att kommunikationen därmed blir 
begränsad. Av det som framkommer i studiens undersökningsmaterial, uppmärksammar 
endast två av de fyra deltagarna bildskapande som en alternativ uttrycksform. Därmed 
tar endast hälften av förskollärarna hänsyn till det som beskrivs i lärplanen för förskolan 
(Skolverket, 2010), i förhållande till bildskapande som kommunikationsform. Frågan är 
då om deltagarna vid småbarnsavdelningarna tar större hänsyn till barnens ålder och vad 
de själva anser att barnen klarar av, än det läroplanen förespråkar gällande bildskapande 
som uttrycksform? 
 
Änggård (2006) samt Coates och Caotes (2006) är några av de forskare som menar att 
förskollärare kan tillägna sig värdefull information om barns tankar samt känslor, 
genom att betrakta individers bilder. Att som förskollärare följa barns skapande 
processer menar både Änggård och Coates och Cotaes genererar i kunskap och 
förståelse om barnen. Änggård menar att vuxna bör uppmärksamma barns alster redan 
från tidig ålder, och inte endast betrakta det som klotter. Det står i kontrast till de teorier 
som förskollärarna vid småbarnsavdelningarna förmedlar i intervjuerna. De anser att 
kommunikationen försvåras av att barnen ännu inte tillägnat sig det verbala språket, och 
att de därmed väljer att inte belysa barnens upplevelser i samband med bildaktiviteter i 
förskolan.  
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Förskollärarnas position och det fria skapandet  

Gällande förskollärares position i bildskapande aktiviteter i förskolan, menar Bendroth 
Karlsson (1998) att verksamma ofta ställer fram enklare material som barn får använda 
fritt utan att någon vuxen deltar. Vidare riktas uppmärksamhet mot föreskollärares brist 
på närvaro, vilket innebär att barn ofta ägnar tid till bildaktiviteter på egen hand och att 
de inte får någon hjälp. Bendroth Karlsson menar också att de bilder som barn 
konstruerar på egen hand, sällan uppmärksammas av förskollärare. Individer får därmed 
ingen respons varken i de skapande processerna eller efteråt. Vuxnas brist på närvaro, 
resulterar enligt Bendroth Karlsson i att det blir lite bild för vissa barn och ingenting alls 
för de som är i behov av vägledning ifrån någon vuxen. Det står också i kontrast till det 
sociokulturella perspektivet och Vygotskijs tankar (1995) om den proximala 
utvecklingszonen, där lärare som har mer kunskap inom ett område kan hjälpa barn att 
nå ytterligare utvecklingsnivåer.  
 
Likt Bendroth Karlsson (1998) menar Löfstedt (1999) utifrån sin studie, att 
förskollärare ägnar mycket lite uppmärksamhet mot barns fria bildskapande. Hon anser 
att förskollärares ointresse i barns bildskapandeprocesser, resulterar i att vuxna går 
miste om viktig information gällande barns såväl kunskap som känslomässiga tillstånd. 
Pedersen (1991, refererad i Aronsson) uppmärksammar i sammanhanget myten om att 
barns bildskapande gynnas av fritt skapande. Pedersen menar istället att 
bildpedagogikens främsta uppgift är att utgöra nya sätt att se och nya sätt att skapa, för 
att stimulera till lärande och utveckling bland barn. 
 
Undersökningsmaterialet ifrån intervjuerna, visar att förskollärarnas position i samband 
med bildskapande i förskolan varierar. Beroende på i vilka åldrar barnen är, deltar 
förskollärarna mer eller mindre. De två förskollärare vilka arbetar med små barn strävar 
alltid efter att finnas tillhands i samband med bildskapande i förskolan. De menar att det 
krävs att någon vuxen deltar, för att hålla ordning och reda i lokalerna. Även att barnen 
får tillgång till lämpligt och användbart material. Dock menar en av förskollärarna att 
deras deltagande också handlar om att se och upptäcka vad barnen kan och är i behov av 
att utveckla inom det konstnärliga området. Förskollärarnas utsagor kan sättas i 
perspektiv till Vygotskijs teorier om den proximala utvecklingszonen (1995), gällande 
fördelarna med att vuxna är med och guidar barn för att skapa ett lärande. Perspektivet 
som fokuserar vid att barn lär i samspel med andra, finns representerat bland 
förskollärarna vilka arbetar med de yngre barnen i denna studie.  
 
Förskollärarna som arbetar med äldre barn, är mer inriktade vid det fria skapandet. I 
intervjuerna berättar de hur barnen får möjlighet att skapa fritt med enklare material i 
ateljéerna, utan att någon vuxen deltar. Detta kan sättas i perspektiv till det Bendroth 
Karlsson (1998) uppmärksammar i sin undersökning gällande förskollärares position i 
skapande sammanhang. Båda förskollärarna är positiva till att det fria skapandet, och en 
av dem anser att barnen blir mer fria och kreativa när de får tillfälle att måla på egen 
hand. Det liknar Reads teorier (citerad i Bendroth Karlsson, 1998) som fokuserar vid att 
barn ska lämnas ifred för att de ska få utlopp för sin kreativitet samt sina upplevelser 
och känslor. Min tolkning är därmed att förskollärarna förhåller sig olika till det fria 
skapandet samt vuxnas deltagande i bildsammanhang, beroende på i vilka åldrar barnen 
befinner sig. Vygotskijs teorier (1995) uppmärksammas bland deltagarna som arbetar 
med yngre barn, vilka är relativt nyutexaminerade. Deras förhållningsätt innefattar ett 
mer relationellt tillvägagångssätt. Vid de avdelningar där något äldre barn finns 
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representerade och där det fria skapandet förespråkas vilket Read uppmärksammar, har 
förskollärarna arbetat längre jämfört med deltagarna vid småbarnsavdelningarna.    
 
Utifrån det Bendroth Karlsson (1998) samt Löfstedt (1999) belyser i sina 
undersökningar samt det som framkommer i denna studie, går det att finna både likheter 
samt skillnader. Den främsta skillnaden är förskollärarnas arbete vid 
småbarnsavdelningarna, och deras närvaro i barnens bildskapande processer. Enklare 
material erbjuds inte slentrianmässigt, utan de vuxna strävar alltid efter att finns 
tillgängliga för barnen. De hjälper och vägleder barnen i den mån de kan. Coates och 
Coates (2006) förespråkar just förskollärares deltagande under längre perioder. Istället 
för att endast uppmärksamma barnens färdiga alster, bör förskollärare med fördel följa 
barnen i deras skapande. Enligt Coates och Coates (2006) finns i sådana sammanhang 
mycket goda möjligheter för de vuxna att inbringa kunskap och förståelse om barnen.  
 
De gemensamma nämnarna är förskollärarna som arbetar på storbarnsavdelningarna och 
deras tillvägagångssätt i bildsammanhang. Där anses det fria skapandet gynna barnens 
kreativitet. Enligt det Löfstedt (1999) beskriver gällande förskollärares brist på närvaro i 
bildsammanhang, går de deltagande förskollärarna vid storbarnsavdelningarna delvis 
miste om barns känslomässiga samt kunskapsmässiga tillstånd. Enligt Pedersen (1991, 
refererad i Aronsson) resulterar förskollärarnas brist på deltagande, i att barnen vid 
storbarnsavdelningarna inte får möjlighet att uppleva variation i bildsammanhang i 
förskolan. Enligt Pedersen är förskollärarnas främsta uppgift, nämligen att utgöra nya 
sätt att se och nya sätt att skapa för att gynna barns lärande och utveckling. 
Förskollärarnas teorier om att det fria skapandet gynnar barnens kreativitet och lärande, 
innebär att de inte finns närvarande och kan kommunicera med barnen om de alster som 
skapas vilket generar didaktiska konsekvenser. Som tidigare uppmärksammats står det i 
kontrast till det sociokulturella perspektivet (Vygotskij, 1995) som menar att 
kommunikation är en förutsättning för lärande. Även att barn tillägnar sig kunskap i 
samspel med andra människor. Förskollärarnas arbetssätt vid de avdelningar där något 
äldre barn finns representerade, leder till att individer får svårare att samverka med 
andra. Det skapas också mycket små möjligheter för barnen att ta hjälp av någon vuxen, 
när de finner behov av vägledning samt inspiration. 
 
Avslutande diskussion 
Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares förhållningssätt till bildskapande 
och i vilka sammanhang barn får möjlighet att skapa bilder i förskolan. 
Undersökningsmaterialet visar att samtliga förskollärare är positiva till bildskapande i 
förskolan, och är något som tillämpas vid alla avdelningar. Dock varierar barnens 
möjligheter till bildskapande, beroende på förskollärarnas förhållningssätt till den 
skapande formen. Förskollärarna som arbetar med yngre barn, följer barnens 
bildskapande processer och är delaktiga i deras skapande arbeten. De tar hänsyn till 
barns förmågor samt vad de är i behov av att tillägna sig kunskap inom. Dock upplever 
förskollärarna att det finns svårigheter gällande att kommunicera med barnen om de 
alster som skapas, och väljer därför att inte tillämpa bildskapande som en uttrycksform 
eller samtalsarena.  
 
Förskollärarna som arbetar vid avdelningar där barn i åldrarna tre till fem finns 
representerade, belyser i större omfattning det fria skapandet. De anser att barn blir mer 
kreativa när de får möjlighet att skapa fritt i förskolans ateljéer. Där väljer förskollärarna 
att ställa fram enklare material för bildskapande, som barn kan tillämpa på egen hand. 
Vuxna vid storbarnsavdelningarna ägnar därmed mindre tid tillsammans med barnen i 
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deras skapande processer. Dock samtalar de mer med barnen om deras alster, och 
belyser individers inre känslor och tankar i samband med bildskapande i förskolan. De 
fokuserar även mer vid barns kunskapsutveckling inom andra ämnesområden, 
jämförelsevis med förskollärarna vid småbarnavdelningarna. Dock betonar samtliga att 
det är barns kreativitet och fantasi som ska vara utgångspunken i samband med 
bildskapande i förskolan. 

Didaktiska implikationer   
De didaktiska implikationer som uppmärksammats i studien berör framförallt 
förskollärarnas fokusering vid åldersanpassat material och det fria skapandet.  
Min tolkning är att majoriteten av förskollärarna, erbjuder barnen visst material 
beroende på i vilka åldrar de befinner sig. Vad barnen ska lära sig och vilket material de 
bör använda, hör framförallt ihop med förskollärarnas teorier om vad som är lämpligt i 
förhållande till deras ålder. Det kan handla om att tillämpa enklare material som papper, 
kritor och fingerfärg för de yngre barnen samt penslar och olika slags målarfärger för de 
något äldre. Syftet enligt förskollärarna är att individer ska tillägna sig olika tekniker 
och tillvägagångssätt.  
 
En konsekvens av förskollärarnas förhållningssätt till bildskapande material, anser jag 
kan vara att de begränsar sina möjligheter att inspirera och utmana barnen till 
bilskapande aktiviteter. Barnen får inte heller tillgång till att finna nya sätt att skapa och 
vara kreativ, vilket begränsar deras möjligheter till lärande och utveckling.  
 
Gällande det fria skapandet, väljer två av de fyra förskollärarna att låta barnen skapa 
fritt. Förskollärarnas teorier om vad det ska leda till, handlar framförallt om att utgöra 
tillfällen för kreativitet där barnens egna fantasier och idéer får styra. Syftet enligt 
förskollärarna är att barnen ska få möjlighet att vara kreativa, utan att vuxna påverkar 
deras skapande.   
 
Att ägna tid till bildskapande på egen hand, anser jag kan innebära att barn får mycket 
små möjligheter till hjälp och vägledning av vuxna. Att skapa fritt kan också resultera i 
att ingen uppmärksammar det barnen framställer, samt att deras kreativitet och fantasi 
som förespråkas bland förskollärarna i intervjuerna blir osynlig.   
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Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Jag heter Anneli Arvén och studerar till förskollärare vid Högskolan i Gävle. Jag söker 
material till den studie som jag planerar att genomföra under höstterminen 2015, och 
som är kopplat till det avslutande examensarbetet i utbildningen. Det jag valt att 
fokusera vid är förskollärares förhållningssätt till barns bildskapande i förskolan. De 
frågeställningar som ingår i studien är; hur förskollärare integrerar bildskapande i 
verksamheterna, vad förskollärare anser bildskapande bidrar med i förhållande till barns 
utveckling och lärande samt förskollärares position i barns bildskapande.  
 
Jag önskar komma i kontakt med ett antal förskollärare som vill delta i denna studie. 
För att få ett så omfattande forskningsmaterial som möjligt, är jag tacksam om intervjun 
kan genomföras muntligt. De förskollärare som medverkar kommer vara helt anonyma, 
vilket innebär att namn, ålder, ort och arbetsplats ej kommer nämnas. Det enda som 
kommer redovisas är hur många år du arbetat som förskollärare. Insamlat 
dokumentationsmaterial kommer behandlas konfidentiellt. Du har rätt att dra tillbaks 
ditt medgivande när som helst under studiens gång.  
 
Jag kontaktar dig/er via telefon om några dagar för att undersöka om ni finner intresse 
att delta i denna studie. Ni är självklart välkomna att höra av er innan och meddela om 
ni önskar medverka eller ej. 
 
Vänliga hälsningar 
 
/Anneli Arvén 
Förskollärarstuderande vid Högskolan i Gävle 
 
e-post: xxx 
Telefon: xxx 
 
 
Handledare i detta arbete är Elisabeth Björklund vid Högskolan i Gävle.  
Ni är välkomna att kontakta henne vid eventuella frågor gällande denna studie. 
e-post: xxx 
Telefon: xxx 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 
 
 
Inledning 

• Hur länge har du arbetet som förskollärare? 

• Har du någon utbildning inom bild och form? 

• I vilka åldrar är barnen på den avdelning du arbetar vid? 

 

Bildskapande i förskolans verksamhet 

• Hur är miljön utformad för bildskapande på din avdelning? 

• På vilka sätt arbetar barnen med att skapa bilder på din avdelning? 

• Vilken position brukar förskollärarna vanligtvis inta i barnens bildskapande? 

• Vilka material föredrar barnen använda i dess bildskapande?  

• Integrerar du/ni andra ämnesområden med bildskapande i förskolan? Hur kan ett 

sådant arbete i sådana fall se ut?  

• Vilka möjligheter får barnen att ta del av varandras bilder? 

 

Förskollärares perspektiv 

• På vilka sätt väljer du att arbeta med bildskapande i förskolans verksamhet? 

• Vad anser du bildskapande bidrar med i förhållande till barns utveckling och 

lärande? 

• Vilken roll intar du i barnens bildskapande?  

• Hur pratar du med barnen om dess bilder? 

 

 
 
 


