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Sammanfattning
Jag som blivande gymnasielärare i bild, har under min senare del av utbildningen, funderat 
över hur eleverna fått arbeta med bild när de var små. Då väcktes idén till denna uppsats som
tar upp hur Vännäs kommuns förskollärare arbetar med bild i det vardagliga arbetet ute på 
förskolorna. För att få reda på detta valde jag att intervjua en förskollärare från varje förskola i 
kommunen, sammanlagt sju stycken. Jag valde att ha tio intervjufrågor för att verkligen få 
fram hur förskollärarna tänker runt bild i förskolan samt arbetar med bilden tillsammans med 
barnen, som var två av mina tre frågeställningar. Den tredje frågeställningen löd: Hur arbetar 
de olika förskolorna, när det gäller bild, mot Lpfö 98 samt i relation till Vännäs kommuns 
skolplan? Resultatet av intervjuerna visade att förskollärarna arbetade olika med bilden 
tillsammans med barnen. Det fanns inga givna riktlinjer för hur de skulle arbeta. Alla 
förskolor bestämde själva hur de ville arbeta med estetiska uttryck såsom bild, teater och 
musik. Var tonvikten lades, visade sig mycket bero på förskollärarnas personliga intressen. 
Några förskolor arbetade medvetet med att alltid ha material tillgängligt för barnen, så att de 
när de ville kunde sätta igång med något skapande arbete. Jag har kunnat se att förskollärarna 
inte tänker på bild som något speciellt och unikt (som jag, som blivande bildlärare, 
förmodligen velat att de skulle gjort).   

Nyckelord
Förskola, intervju, bildarbete, konst, estetik.
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Inledning

Jag ska bli bildlärare på gymnasiet och har gjort större delen av min VFU

(verksamhetsförlagd utbildning) i gymnasieskolan. Inför min sista VFU-period kände jag 

dock att jag skulle vilja se lite mer av skolans värld (inte bara gymnasiet, utan även t ex

grundskolan) medan jag fortfarande studerar, så jag gjorde min sista VFU på en 

högstadieskola. Jag insåg snabbt att det var väldigt nyttigt för mig att se hur eleverna får 

arbeta med bild åren innan de kommer till gymnasiet, där jag skall ta emot dem. Under 

veckorna på högstadieskolan blev jag mer och mer undrande över hur eleverna fått arbeta med 

bilden när de var små. Då väcktes tanken med detta arbete, jag ville se hur förskollärarna 

arbetade med barnen, vad gäller bild. Eftersom Vännäs kommun varit mitt partnerområde 

under hela min utbildning, kändes det naturligt att även nu arbeta där. Jag har alltså valt att 

undersöka hur förskolorna i Vännäs kommun arbetar med bild. I Läroplanen för förskolan, 

(Lpfö 98), i avsnittet utveckling och lärande, står:

Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. /---/ 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och 

sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många 

uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.1

Går man sedan till Vännäs kommuns skolplan står följande:

Barnomsorgen/skolan skall verka för att barn/elever blir delaktiga i 

kulturupplevelser och uppmuntra till eget skapande. /---/ Barnomsorgen/skolan 

skall definiera vilket innehåll och vilka kulturformer som skall ingå i den 

dagliga verksamheten.2  

Min undran är alltså: hur arbetar förskolorna mot dessa styrdokument?

För mig känns det viktigt att få se hur barnen/eleverna får arbeta med bild från de allra första 

åren, så jag vet vad de har i bagaget när de kommer till gymnasiet. För många elever kan 

tanken på bildarbete vara förknippat mycket med de tidiga åren på dagis, numera förskolan. 

                                                
1 Skolverket, Läroplan för förskolan, Lpfö 98, http://www.skolverket.se/.
2
 Vännäs kommuns skolplan, http://www.vannas.se/kommun/forvaltningar/barn-utb/skolplan.htm.
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Att se och förstå lite av deras erfarenheter tror jag kan vara till oerhörd hjälp för mig när jag 

skall lotsa dem fram i bildvärlden.

Syfte

Syftet med denna studie är att få en inblick i hur förskollärarna i Vännäs kommun tänker när 

det gäller bildarbete med små barn i förskolan och hur de arbetar med bild i det vardagliga 

arbetet i förskolan. Syftet är även att se hur förskolorna arbetar mot styrdokumenten Lpfö 983

och Vännäs kommuns skolplan4. 

Frågeställningar

Bild i förskolan, hur tänker förskollärarna i Vännäs kommun runt det?

Hur arbetar Vännäs kommuns förskolor med bild och vilka mål har de?

Hur arbetar de olika förskolorna, när det gäller bild, mot Lpfö 98 samt Vännäs kommuns 

skolplan?

                                                
3 Skolverket, Läroplan för förskolan, Lpfö 98, http://www.skolverket.se/.
4 Vännäs kommuns skolplan, http://www.vannas.se/kommun/forvaltningar/barn-utb/skolplan.htm.
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Litteraturgenomgång

Små barns bildutveckling, olika teorier

Alla måste krypa innan de lär sig att gå, jollra innan de lär sig att tala och 

klottra innan de lär sig att göra bilder och att skriva.5

Jean Piaget (psykolog, 1896-1980) såg bilden inte främst som en kommunikationsform, utan 

som grunden för sinnesupplevelser. Han delade in barns utveckling i olika utvecklingsstadier, 

där de två första rör de små barnen. Dessa kallade Piaget för det sensomotoriska stadiet (-2år) 

samt det symboliska tänkandets stadium (1,5-4år). Under det sensomotoriska stadiet smakar 

och känner barnet på allt för att skaffa sig kunskap och under det symboliska tänkandets 

stadium kan barnet se strecken på papperet som representanter för saker som existerar i 

verkligheten.6

Viktor Lowenfeld (österrikisk-amerikansk professor i konstuppfostran) anses ha börjat 

beskriva barns teckningsutveckling på ett sätt som senare kom att kallas för den kognitiva 

utvecklingspsykologin. Han utgick från Piagets stadieteori om kognitiv utveckling 

som ”handlar om hur vi når en alltmer komlex förståelse av olika fenomen i successiva steg”.7

Michael J Parsons har skapat en teori om utvecklingen av estetisk förståelse, som handlar om 

hur barn ser på estetik och sig själva i förhållande till det estetiska”.8 Han har delat in detta i 

fem stadier: 1 Favoritism (ca2-7 år), 2 Realism och skönhet (ca7-15 år), 3 Expressivitet (ca 

15 år och uppåt), 4 Stil och form (beroende av studier) samt 5 Autonomi (beroende av 

studier). 

Upprepningsteorin är en teori där barns bilder präglas av en naturlig estetisk känsla. Barnets 

bildutveckling är självgenererad och oberoende av den yttre verkligheten upp till fem års ålder. 

Enligt denna teori går bildskapande alltså inte att lära ut.9

                                                
5 Granberg, Ann, Småbarns bild & formskapande – lek med former, färger och linjer (Falköping, 2001), 45.
6 Ibid., 47, 48.
7 Ibid., 50.
8 Parsons, J Michael, How We Understand Art, A Cognitive Developmental Account of Aestetic Experience. En

sammanfattning av Anders Marner, arb mtrl.
9 Löfstedt, Ulla, Barns bildspråkliga utveckling, en sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling
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I den Perceptuella utvecklingsteorin, som är framförd av Rudolf Arnheim (psykolog), säger 

man att barn ritar vad de ser, man antar att barn ritar saker så som de ser dem. Bilderna 

representerar alltså barnens sätt att uppfatta den synliga världen, men teckningsutvecklingen 

följer dock vissa bestämda lagar.10

Personlighetsteorin bygger på meningen om att barnet inte tecknar något iakttagande av den 

synliga världen, utan att de tecknar på grundval av sina känslomässiga förnimmelser. Barnen

tecknar alltså vad de känner, inte vad de ser. Bildskapandet är spontant och delvis 

omedvetet.11

Kulturteorin ser barns bilder som en avspegling av den kultur de lever i, av kulturens bilder. 

Barns bilder är ett resultat av en kulturbunden, social process. Man betonar här seendets 

betydelse för barnens bildutveckling, man kan alltså lära barnen att verkligen se, att iaktta 

omvärlden. 12

Filosofen John Dewey (1859-1952) hämtade inspiration från Rousseau och menade att det var 

viktigt att se barnets naturliga anlag och intresse och inte utgå från den vuxna människan. Han 

pratade om ”learning by doing” och menade att pedagogens roll var att skapa en bra och 

social miljö för barnet.13

Lev Semjonovitj Vygotskij (rysk språkpedagog, 1896-1934) ansåg att fantasin var grunden till 

all kreativitet. ”…barn i leken bearbetar sina intryck och upplevelser på ett kreativt 

sätt./…/Minnet utgör fantasiförmågans grund, och han menar också att fantasin använder 

minnets alla möjligheter till nya kombinationer.”14

Pedagogens roll

”Vi vuxna kan hjälpa barn vidare genom att ställa de rätta frågorna och ge dem nya 

uppmaningar” sa Anita Midbjer i början av kursen Bild för barn i lägre åldrar. Men hur gör 

man då det? Marie Bendroth Karlsson skriver att det inte är lätt att guida barn i ämnet 

                                                                                                                                                        

(Pedagogiska rapporter Nr 9, 1985), 21-.
10 Ibid., 29-.
11 Ibid., 19.
12 Ibid., 36-43.
13 Bendroth Karlsson, Marie Bildskapande i förskola och skola (Lund:1998), 13.
14 Granberg, Småbarns bild- och formskapande, 51, 52.
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bild. ”Det har visat sig vara en komplicerad pedagogisk uppgift för förskollärare och 

lågstadielärare.”15 Bendroth försöker i sin bok förklara vad problemet med detta kan vara, 

genom att beskriva och tolka olika bildaktiviteter. Hon skriver även om bildsamtal i ett kapitel. 

Där tar hon upp att vissa pedagoger använder sig av det, medan andra inte gör det. ”Ur ett 

sociokulturellt perspektiv blir (tanken) bilden synlig när den visas (kommuniceras) vilket är 

ett sätt att ge bilden mening.”16

Varför barn skapar bilder och huruvida barnbilden är ett slags språk, skriver Karin Aronsson 

om i Barns världar –barns bilder.17 Hon skriver även att pedagogens roll möjligen

underskattas i förskolorna. ”Konst ses som något inneboende och oförmedlat och lärarrollen 

blir mer eller mindre överflödig. Barns skapande behandlas som något nästan mystiskt, utan 

relation till undervisning eller erfarenheter”.18

Kari Carlsson och Arne Marius Samuelsen skriver om hur viktigt det är, hur förskollärarna 

förhåller sig till barnen när de skapar. Man måste se till att ge goda förutsättningar, för att 

stimulera barns estetiska utveckling.19 ”Den vuxnes frågor styrs hela tiden av barnens 

upptäckter och reflexioner, just för att fördjupa deras upplevelser”.20

I Reggio Emilias förskolor talas det om ”lyssnandets pedagogik”. Yvonne Wetterbrandt 

skriver om detta på det här sättet:

Idag behöver jag inte undervisa barnen. Idag försöker jag lära mig att ställa 

öppna frågor och lyssna på svaren. Svar från både barn och föräldrar. Idag 

möter jag många fantastiska lärande situationer där barnen har huvudrollen.21

I Reggio Emilias pedagogik är det inte metoden som är det intressanta, utan barnet. Det finns 

alltså inga modeller att ta efter, men ett tankesätt man kan lära sig att arbeta utifrån. De menar 

                                                
15 Bendroth., 148.
16 Ibid., 205.
17 Aronsson, Karin, Barns världar –barns bilder.
18 Ibid., 84.
19 Carlsen, Kari och Samuelsen, Arne Marius, översättning Carlgren, Hans, Intryck och uttryck, de estetiska 

ämnesområdena i förskolan (Stockholm, 1991), 29.
20 Ibid., 53.
21 Jonstoij, Tove & Tolgraven, Åsa, Hundra sätt att tänka. Om Reggio Emilias pedagogiska filosofi, (Växjö, 

2001), 13.
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att barnet är kunnande, men att pedagogen måste tro på barnet för att barnet skall klara av det. 

Pedagogen har alltså här en stor och ansvarsfull roll. Pedagogen finns inte bara till för att 

sköta om barnet, när föräldrarna jobbar.22

En nyckel i pedagogens arbete är förmågan att utmana barnens teorier och att 

ställa dem inför problem och uppgifter som leder projektarbetet och lärandet 

vidare. /…/Att närma sig barnen med en ny utmaning är något som kräver stor 

lyhördhet och ständig reflektion över den egna rollen och över barnens 

kunskapsprocesser.23

Ann Granberg skriver så här om pedagogens roll i arbetet med barnen: ”Pedagogen ska stödja 

barns lärande, bidra till att vidga deras intryck och stärka deras erfarenheter.”24

Estetik

Vad är estetik, hur kan man förklara begreppet? Vad lägger vi i ordet?

Alltså vi går och bär på föreställningar om vad skapande och estetik är, som 

kanske inte stämmer med vad estetik och skapande egentligen är.25

Ja, begreppet estetik finns i många sammanhang. Praktisk-estetiska ämnen innebär slöjd, bild, 

musik, dans och drama. Estetik är läran om det som behagar, det sköna, men betyder 

ursprungligen ”den kunskap man får genom sinnena” (från grekiskan), en känslomässig

upplevelse av välbehag eller obehag vid en upplevelse. I filosofin har man använt uttrycket 

estetik för att beskriva ”teorin om det sköna som förnims”.26 Sedan kan man prata om estetisk 

inställning, vad är då det?

En estetisk inställning betyder alltså att man inte knyter intresset till att äga, 

använda eller förtära föremålet vi betraktar. Föremålet är viktigt för sin egen 

                                                
22 Barns bildspråkliga utveckling, 24.
23 Ibid., 27.
24 Småbarns bild & formskapande, 32.
25Alexandersson, Mikael, De estetiska arbetsprocesserna i skolan. Film och mediepedagogik i skolan, 

seminarium inom ramen för projektet Kultur för lärande, Skolverket, den 6 april 2000 på Tekniska Nämndhuset, 

Stockholm, 5.
26 Paulsen, Brit, Estetik i förskolan (Lund: Studentlitteratur, 1996), 13, 29.
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skull, det blir inte ett medel för att uppnå något.27

Då kan man säga att estetiska arbetssätt kan förklaras vara viktiga för sin egen skull, inte ett 

medel för att uppnå något annat. Man ska alltså akta sig för att försvara de estetiska ämnena 

genom att säga att barnen blir duktigare på matematik för att de ex målar eller sjunger mycket.

Detta poängterar Mikael Alexandersson28 och menar att det finns en föreställning att om 

elever jobbar mycket med estetisk verksamhet, så blir de, när de sedan skall arbeta med något 

annat ämne, automatiskt duktigare där, inlärningsförmågan ökar för samtliga ämnen. Men han 

säger att det inte finns belägg för detta, utan menar att det är viktigt att se att eleven istället 

blir duktig på att skapa mening. De estetiska arbetssätten har ett värde i sig.29 ”Att uppöva 

barns estetiska inställning till omgivningen kan bidra till att berika deras reflexioner och 

känslor”.30

”Ett estetiskt förhållande till verkligheten däremot bygger på mångtydighet och handlat om 

dynamiska relationer.”31

John Dewey menade att den estetiska erfarenheten var den högsta av alla erfarenheter. Enligt 

Dewey får man denna estetiska erfarenhet genom en inspirerad process som sker 

experimentellt. Man får dock inte en estetisk erfarenhet av att passivt betrakta ett konstverk. 32

Konstbegreppet

Då har vi kommit fram till begreppet konst, vad säger då litteraturen om detta?

I Nationalencyklopedin står det under konst: 

(eg. ´kunnande´, ´färdighet´), kulturyttring vars utförande kräver särskild 

kunskap och förmåga att bruka denna med personlig behärskning individuell 

anpassning till situation och avsikter.33

                                                
27 Estetik i förskolan, 30, 31.
28 De estetiska arbetsprocesserna i skolan. 
29 Ibid., 9,10.
30 Estetik och rationalitet, 32.
31 Ibid., 27.
32 Bildskapande i förskola och skola, 13.
33 Nationalencyklopedin, (Höganäs, 1993).
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Brit Paulson skriver att det är omöjligt att ge riktlinjer för vad konst egentligen är. Man kan 

dock säga att konst görs av människor och är till för att ge uttryck för känslor eller idéer. 

Detta sker i en ofta symbolladdad form. Det är enklast att säga att konst är något som görs av 

dem som samhället har valt att kalla konstnärer och att alla andra uttryck som görs av ex barn 

eller andra ”icke-konstnärer”, istället bara kallas för estetiska uttryck.34

Vad som historiskt kan sägas om konst är att man inte har kunnat härleda begreppet konst, 

längre tillbaka än 1700-talet. Innan dess var allt som skapades hantverk, ingen åtskillnad 

alltså.

Konst är en speciell form av mänsklig verksamhet, men konsten har inget 

egenvärde, utan det är ett sätt av många att uttrycka och förmedla åsikter.35

John Dewey (1859-1952) ansåg att upplevelser av konst inte skiljer sig från andra 

upplevelser och att den estetiska upplevelsen hör ihop med konfliktlösning. 

Förhållandet mellan konsten och livet samt begreppet estetisk upplevelse, var det 

centrala i Deweys teori.

Konst och barn

Är det viktigt att visa de små barnen på konst, eller ska man bespara dem från det? ”I 

Harvarduniversitetets Project Zero36 anser man att själva drivkraften i konsten är nyfikenheten, 

viljan att förstå.”37 Då förstår man att barnen måste få ta del av konsten, för det är ju barnen 

som är de mest nyfikna och har den största drivkraften och viljan att förstå saker. En parentes 

i sammanhanget är att i Project Zero har man ett konstpedagogiskt utvecklingsprogram kallat 

Arts PROPEL, där man vill att eleverna skall reflektera över sina arbeten och ständigt lockas 

till att göra nya reflektioner, för att sedan samla dem i portfölj. ”Man vill förbinda produktion 

med perception och reflektion, så att de ömsesidigt stimulerar varandra som redskap för 

nyfikenheten.”38

Det finns alltså en uppfattning att det i konsten, finns en vilja att förstå. Det finns även andra 

                                                
34 Estetik i förskolan, 43.
35 Estetik och rationalitet, 25.
36 Project Zero är ett bildprojekt som pågick vid Harvarduniversitetet, under ledning av bl a Howard Gardner.
37 Nordenfalk, Katta, Barns bilder och solen lyste blå (Örebro: 1996), 81.
38 Ibid., 86.
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uppfattningar varför man skall tillägna sig konst. Efter andra världskrigets slut talades det om 

konst som mentalhygien, att konst kunde främja skapandet av harmoniska människor. Man 

ville peka på att man kunde skapa harmoniska människor på annat sätt än genom att styra 

människans anlag. En annan uppfattning är att konsten odlar det mänskliga hos oss. Friedrich 

Schiller (1759-1805) menade att det finns en lekdrift i oss människor som kommer till uttryck 

i konsten. Rudolf Steiner, grundaren till den antroposofiska rörelsen och Waldorfskolan, har 

sina tankar från Schiller. På 1970-talet kom en uppfattning om att konst, musik och litteratur 

är ett uttryckssätt, en slags kommunikation som en människa kan använda sig av när hon vill 

förmedla något till en annan. För att återgå till början så menar alltså filosofen Nelson 

Goodman på Harvarduniversitetet att det endast är nyfikenheten som ytterst driver en 

människa att ägna sig åt konst. För att kunna förstå oss själva använder vi oss av olika former 

av uttryck. 39

Det spännande med konstens väsen är att den arbetar med livsfrågor och 

verkligheter på ett symboliskt, estetiskt språk./…/ Konsten omskriver 

verkligheten på ett estetiskt språk.40

Barn och konstnärer är på många sätt lika varandra. De har båda ett intensivt engagemang, en 

enorm uppfinningsrikedom och en lekfullhet. Villigheten att utforska och experimentera har 

de också gemensamt. Picasso sa ju en gång: ”En gång i tiden tecknade jag som Rafael, men 

det har tagit mig ett helt liv att lära mig teckna som barn.” Skillnaden mellan konstnären och 

barnet är att konstnären inte är ovetande om de bildkonventioner som finns men som denne 

bryter mot. Barnet däremot har ingen kunskap om vilka regler det tycks bryta, på ett originellt 

sätt. 

                                                
39 Barns bilder och solen lyste blå, 84,85.
40 Möjligheternas barn i möjligheternas skola 91
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Metod

Val av metod

Eftersom jag ville få fram både hur förskollärarna tänker runt bild i förskolan, samt hur de 

arbetar med bild tillsammans med barnen, ansåg jag att intervju (se bilaga) skulle vara den 

bästa metoden att använda, alltså en kvalitativ metod. Den intervjuform som jag valt, som 

bygger på fasta frågor, kallas för strukturerad intervju.41 För att även få fram huruvida de 

olika förskolorna arbetar mot styrdokumenten, ansåg jag att det bästa var att intervjua en 

förskollärare från varje förskola i Vännäs kommun. På det sättet hoppades jag få fram en 

helhetssyn över hur Vännäs kommuns förskolor arbetar. För att få en liten inblick i hur 

förskollärarna tänker runt bild i förskolan ansåg jag det lättare att få fram deras tankar om jag 

lät dem prata om ämnet i fråga, än att de snabbt skulle sitta och fylla i en enkät. Man hade 

kunnat tänka sig att jag även skulle ha gjort observationer i de olika förskolorna för att se hur 

de verkligen arbetar med bilden i barngrupperna, men jag bestämde mig snabbt för att 

begränsa mig, eftersom tiden för detta examensarbetet även är begränsad.

Intervju är en fenomenografisk insamlingsmetod. Man får, med hjälp av sina frågor, tillgång 

till den intervjuades upplevelser, hur denne t ex ser på hur de jobbar med bild på dennes 

förskola. En annan som jobbar på samma ställe, med samma sak, kan uppfatta det annorlunda. 

Skulle man intervjua flera personer om samma händelse, skulle man få skillnader i svaren. 

Detta är viktigt att ha i bakhuvudet när man genomför intervjuer, skriver Christer Stensmo.42

Insamling av data

Jag började mitt arbete med att skriva ett mail till samtliga rektorer för förskolorna i Vännäs 

kommun. Där presenterade jag mig och undrade om det var möjligt att få intervjua en 

förskollärare från varje förskola. Jag fick snabba, positiva svar. Varje rektor pratade med 

förskolorna och ordnade med vilken förskollärare jag skulle få intervjua. Jag tror det var det 

bästa sättet att få villiga till intervjun, att det gick genom deras rektor, då var ju även denne 

med på att det skulle avsättas tid för intervjun under arbetstid. Allt gick smidigt och inom en 

vecka hade jag intervjuat sex av de sju förskollärarna som jag skulle få intervjua. Den sjunde 

                                                
41 Johansson, Bo, Svedner, Per Olov, Examensarbetet i lärarutbildningen, (2006), 43.
42 Stensmo, Christer, Vetenskapsteori och metod för lärare, (Uppsala: 2002), 121.
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blev sjuk så vi fick skjuta på intervjun ett tag innan lämplig tid hittades.

I Vännäs kommun finns sju förskolor, där det varierar mellan en och fem avdelningar på varje 

förskola. Varje förskola arbetar på sitt sätt, med sin egen arbetsplan, så för att få med hela 

Vännäs kommuns arbetssätt med bildarbetet, valde jag att åka till varje förskola och där 

intervjua en förskollärare. Att intervjua flera från varje förskola ansåg jag inte skulle tillföra 

mitt arbete så mycket mer information, eftersom jag var ute efter helheten i kommunen. 

I ett tidigt skede, innan jag kontaktade rektorerna, studerade jag olika litteratur, både 

vetenskaplig och ej vetenskaplig. Detta för att få inspiration och hjälp med att formulera mina 

intervjufrågor på bästa möjliga sätt, men framför allt för att få kunskap om hur förskollärare 

arbetar med de s.k. estetiska ämnena. Eftersom jag studerar till gymnasielärare har jag ingen 

erfarenhet alls av förskoleverksamheten, därför fick jag läsa mycket litteratur som inte enbart 

har med bild i förskolan att göra, utan allmänt om förskolevärlden. Detta för att få en liten 

grund att stå på när jag skulle ut och träffa förskollärarna. Viktigt för mig var även att lägga 

ner mycket tid på att konstruera intervjufrågorna, man måste konstruera frågorna så att de t ex 

inte är ledande eller styr åt något visst håll. 

När det var dags för intervjuerna, fick informanterna själva bestämma var vi skulle sitta. I de 

allra flesta fall satt vi i ett samtalsrum eller personalens fikarum. I ett fall satt vi ute på 

avdelningen, men lite avskiljt. Alla sju informanter var kvinnor i olika åldrar. Jag inledde

varje intervju med att tala om för informanten att jag varken skulle nämna denne eller 

förskolan vid namn, enbart att det handlade om samtliga förskolor i Vännäs kommun. Alla 

informanter var alltså redan vid start införstådda i detta, vilket ledde till att de blev mer 

avslappnade när intervjufrågorna kom. Jag valde att inte skicka ut intervjufrågorna innan, 

eftersom jag ville ha spontana svar. Jag ville inte att informanterna skulle kunna fundera ut

bästa tänkbara svar i förväg. En av informanterna tyckte att detta var besvärande, då denne 

kände sig osäker. Trots detta anser jag att det var rätt beslut från min sida, att inte ge dem 

frågorna i förväg. Efter att jag informerat om anonymiteten, fick informanten läsa igenom alla 

frågor innan vi började. Alla informanter fick samma frågor och i samma ordning, 

sammanlagt tio frågor. Jag valde att inte spela in intervjuerna då jag trodde att det skulle bli 

mer avslappnat för informanterna på det sättet. Jag antecknade därför hela tiden, vilket 

medförde att det tog lite längre tid än det kanske hade gjort vid inspelning. Intervjuerna tog 

mellan 30 och 50 minuter, beroende på svarens längd. Det krävdes extra koncentration för att 

ordagrant skriva ned det informanterna sa. Att inte ha bandspelare måste, så här i efterhand,
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ses som ett felval från min sida, i fråga om reliabilitet. Man kan inte i en löpande intervju, till 

hundra procent skriva exakt vad som sägs, ofta blir det förkortningar och pilar som visar hur 

samtalet har förts. Trots detta försökte jag att vara otroligt noggrann i nedskrivandet av svaren, 

vad gäller ex ordföljd och plötsliga inhopp av andra ämnen än vad frågan gällde.  

Det kan vara så att vissa har lättare än andra att uttrycka sig och sätta ord på det de menar, 

någon kanske är nervös och inte kommer ihåg allt de faktiskt skulle vilja berätta. Detta är en 

felkälla, samt att annan personal på samma förskola kanske ser deras arbete på annat sätt, 

skulle förklarat annorlunda. Hade jag intervjuat andra förskollärare hade jag kanske fått en 

helt annan syn på det de gör. För att få en totalbild hade man kanske varit tvungen att

intervjua fler från samma ställe, eftersom det är subjektiva svar man får på frågorna. 

Christer Stensmo sammanfattar Vetenskapsrådets etiska kod i fyra punkter. Dessa fyra 

punkter måste följas för att en studie skall svara upp mot ett individskydd. De fyra punkterna 

är information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande. I den första punkten, information, 

bör forskaren informera informanterna om vilka villkor som gäller för deras deltagande. Hur 

jag gick tillväga beskrev jag ovan, i stycket där jag berättade om de genomförda intervjuerna. 

I punkten samtycke, är det viktigt att veta att det verkligen sker på informantens eget

samtycke och att det är på dennes villkor. Informanten rår själv över tid och villkor under, i 

mitt fall, intervjuerna. ”I beslutet att delta eller avbryta, får personen inte utsättas för 

otillbörlig påtryckning eller påverkan.”43 I kontakten med en av mina informanter, sa denne 

att dagen vi skulle träffas hade hon bara en halv timme som hon kunde ge mig. Självklart gick 

det alldeles utmärkt att begränsa sig, sa jag då (jag hade sagt till samtliga informanter att 

intervjun förmodligen skulle ta runt fyrtio minuter). När jag kom till intervjutillfället, kändes 

det viktigt för mig att direkt säga att det var trettio minuter max vi hade kommit överens om. 

Då sa hon att det hade löst sig med tidsbristen och att vi kunde hålla på så länge vi behövde. 

Det var kanske bra för henne att ha den där begränsningen ifall det inte hade känts bra. Den

tredje punkten jag hade att följa, var konfidentialitet. I min lilla undersökning kom jag aldrig i 

kontakt med känsliga uppgifter, och barnens namn nämndes aldrig i intervjuerna, jag träffade

inte ens dem. Med detta går jag raskt vidare till den fjärde och sista punkten, nyttjande. Inte 

heller här har jag något att tillägga, då jag inte har samlat in information om enskilda personer. 

Hade så varit fallet hade jag inte fått låna ut dessa uppgifter eller ”inte användas för beslut 

eller åtgärder som påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning etc.), om inte den enskilde 

                                                
43 Vetenskapsteori och metod för lärare, 26.
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medger detta.”44

Bearbetning av data

Jag började med att sammanställa alla sju svar till varje fråga från intervjuerna, för att kunna 

se allas svar vid sidan av varandra. (Dessutom var det för att jag inte skulle veta vilken 

förskola och förskollärare som sagt vad. Man har ju oundvikligt förutfattade meningar. Ser 

man varje svar som ett utlåtande, utan att se den specifika förskolan framför sig, kan det vara 

lättare att inte lägga egna värderingar i tolkningen.) Efter det gick jag igenom fråga för fråga 

och försökte sammanfatta svaren, ex föra samman liknande svar med varandra. Detta var 

oerhört tidskrävande, men samtidigt mycket givande. Att hela tiden ha frågeställningarna i 

bakhuvudet och sedan försöka relatera svaren till dessa, visade sig inte vara gjort på en dag. 

Det gällde även att koppla svaren till den litteratur jag använt mig av. I detta skede fann jag 

det nödvändigt att komplettera med mer litteratur, så nu följde ännu en omgång 

litteraturstudie. Jag tittade även igenom svaren där jag kollade förskola för förskola, för att se 

om de hade liknande arbetssätt, eller vad det var som kunde skilja dem åt. Detta kan ses i 

diskussionsdelen.

Under hela bearbetningsfasen har jag skrivit ned tankar och reflektioner i en skrivbok. Dessa 

anteckningar har jag sedan kunnat använda mig av vid skrivandet av denna uppsats. Denna 

metod använde även Eva Skoog sig av i sin studie. Hon skriver om en ”forskningsdagbok” 

där hon skrivit ned spontana anteckningar under hela forskningsprocessen.45

Disposition

Under kommande avsnitt, resultatredovisning, kommer jag att, fråga för fråga, redovisa det 

bearbetade materialet. För att man lättare skall kunna följa med, har jag valt att skriva ned 

intervjufrågorna precis innan svarsresultatet. Därefter följer en kort analys av materialet. I 

avsnittet diskussion kommer jag att sammanfatta mitt resultat, samt utifrån det försöka svara 

på mina frågeställningar. Även en koppling till tidigare forskning finns med här, samt 

lutsatser och egna reflektioner.

                                                
44Vetenskapsteori och metod för lärare , 27.
45Skoog, Eva, Hur arbetar förskollärare med bild? En studie av fem förskollärare som leder barn i 

bildaktiviteter (Linköpings universitet, 1998), 38.
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Resultatredovisning

Fråga 1

Vad tänker du när jag säger bild i förskolan?

Svaren från respektive informant var till stor del av samma art, trots att ingen av dem sa 

samma saker. De radade upp en massa ord som de tyckte var bild. De pratade om bilder i 

tidningar, sagoböcker, inspirerande material, kreativitet och motorik. En av dem 

sammanfattade det i: ”mångfald”, vilket även är en bra sammanfattning för alla de svar jag 

fick. En av förskollärarna uttryckte sig dock på ett sätt som avvek från de andra. Så här sa hon 

på frågan om vad hon tänkte när jag sa bild i förskolan: ”Två olika, det egna skapandet utifrån

sig själv och de bilder man erbjuder barnet för att det skall få en upplevelse.”

Fråga 2

Finns det definierat på er förskola vilket innehåll och vilka kulturformer som skall ingå i den 

dagliga verksamheten?

Innan denna fråga ställdes, läste jag upp vad som står om bildarbete i Lpfö98 samt Vännäs 

kommuns skolplan (se bilaga). I Vännäs kommuns skolplan står: ”Barnomsorgen/skolan skall 

definiera vilket innehåll och vilka kulturformer som skall ingå i den dagliga verksamheten.” 

Det är utifrån detta citat som jag sedan ställer fråga 2.

På denna fråga svarade två förskollärare nej. Biblioteket och sångstunder, var det planerade 

arbetet som två andra nämnde. ”Att låta barnen delta i olika estiska former”, var målet på en 

förskola, inte mer definierat än så. ”Inbjudande miljö samt teater” var en annan skolas mål. På 

en förskola hade man inga gemensamma mål, varje avdelning hade sina egna. Men alla 

avdelningar samlades en gång per månad till gemensam sångsamling. Avdelningens mål, där 

förskolläraren arbetade som jag intervjuade, var att barnen skulle få prova olika material och 

tekniker för att utveckla sin förmåga att skapa. En annan skolas mål var att barnen skulle få 

pröva och utveckla olika uttrycksformer. Den sjunde förskolan hade som mål att sträva 

efter: ”Att barnen ska våga prova på olika former av skapande verksamhet och få positiva 

upplevelser under arbetets gång. Att ta till vara och utveckla barnens egen fantasi och 

kreativitet.” För att man skall kunna sträva mot detta skall arbetslaget: ”Erbjuda en kreativ 

miljö som inbjuder till olika former av skapande, som lek, musik, drama, rörelse, bild, trä och 
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textilslöjd.”

Fråga 3

Hur har ni valt att arbeta med bild på er förskola?

- Varför?

- Vilka mål har ni med detta?

Ett av svaren löd: ”Tillgänglighet, barnen skall kunna se materialet, själva kunna ta för sig av 

t ex förgrunderade papper.” På denna förskola hade man valt att lägga upp arbetet så att 

barnen själva fick välja om och när de ville hålla på med skapande aktiviteter. Målet var att 

barnen skulle bli självständiga. Det som blev pedagogens uppgift här var att inspirera och 

inbjuda till skapande. Men de hade även styrda aktiviteter, då de vuxna ex flyttade ut 

stafflierna till köket, rullade ut stora papper på golvet så alla barnen fick ligga tillsammans på 

mage och måla, eller bära ut stafflierna och färgerna utomhus för att där låta barnen måla. 

En annan förskola hade samma grundtankar med att material skulle stå framme och ständigt 

vara tillgängligt för barnen. Förskolläraren här säger att deras ateljé har en viktig del i deras 

verksamhet. De har även här styrda aktiviteter. Exempel på det är att klassisk musik eller en 

saga kan ligga till grund för någon aktivitet. ”Det svåra är att det krävs en medvetenhet, man 

kan göra allt detta utan att vara medveten.” Det hon vill säga är att det är viktigt att verkligen 

se barnens lärande, alla barn kan, de föds kunnande. 

Det var fler som arbetade på det sättet att allt material skulle stå framme. En tredje 

förskollärare säger att det är på detta vis de valt att ha med bilden och det skapande i 

verksamheten. De har möblerat om så att barnen har allt i sin höjd. Dessutom har de små 

burkar med upphälld färg, så barnen kan ta för sig när de själva vill.

I den fjärde förskolan pratar förskolläraren om att det inte bara är målandet i sig de håller på 

med, utan att det ofta är integrerat med annat. Ett exempel på det var när de hade ett tema om 

äpplen. De pratade om frukten, tittade och smakade. Sedan fick de måla av äpplet, men även 

arbeta med äpplet som cirkel, där matten kom in. Förskolläraren sa att de tog till vara på de 

stunder när barnen själva satte sig för att måla, försökte att ge dem den tid de ville ha, utan att 

avbryta. 

Annars var det så i samtliga förskolor, att skapande verksamhet ofta hänvisades till när barnen 
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var indelade i smågrupper, vilket ofta var åldersgrupper. Där skedde ledda aktiviteter som var 

mer styrda så att säga. 

Den femte förskolläraren pratade om att bilden var en av deras viktigaste dokumantationsform. 

När barnen var ute på aktiviteter så dokumenterades detta i bild. På denna förskola arbetade 

de mycket med bild. 

Barnen skulle lära sig olika tekniker, använda olika material. Ibland får barnen själva välja 

teknik medan de andra gånger blir mer styrda. Målet är att de ska få prova på olika tekniker, 

kunna hålla en pensel och blanda färger för att de sedan skall kunna välja hur de vill måla. Att 

försöka få dem att förstå vad bakgrund är för något, var vad denna förskollärare kämpade med. 

Målen var även att barnen skulle få ”medel för att kunna uttrycka sig bildmässigt”, som 

förskolläraren uttryckte sig. Att vidareutveckla fantasin var också viktigt, att fråga barnet hur 

de tänkt sig så att barnet får prata om bilden. 

En annan förskollärare var inte lika positiv som föregående. Hon säger att de har inskolningar 

hela tiden, vilket medför att hela verksamheten stannar av. Man kan alltså inte ha en så 

planerad vardag. Trots detta så har de som regel att barnen skall få vara inomhus en dag i 

veckan, då möjlighet för skapande verksamhet ska finnas. Hon sa även: ”Vi hade en tanke att 

gå ut i skogen och samla material till bilder, men det hanns inte med.”

På den sjunde förskolan arbetar man mycket med naturen, gör naturalster. 

Fråga 4

Vilken roll anser du att du som pedagog har?

Pedagoger skall finnas bredvid barnet, vara medresenärer som lyssnar in barnets behov, 

barnets fantasi och tänk, tyckte två pedagoger. Man skall hjälpa barnet att tänka vidare genom 

att ställa frågor till barnet, som: - hur tänkte du då? Eller: - vad har du målat? ”Om barnet 

svarar: - ingenting! Gäller det att respektera barnet”, sa en av förskollärarna. Man skall vara 

lyhörd som pedagog, hitta en balansgång, så man inte går på för hårt med sina frågor till 

barnen. Man skall ändå känna en säkerhet i sin yrkesroll och gå på `magkänsla´. Ett ord som 

denne lärare nämnde, var inspiratör, pedagogen skall vara barnets inspiratör i det kreativa 

arbetet. Tre andra pratade också om att inspirera och försöka locka till skapande eller om de 

fastnar, visa dem på nya vägar. ”Man får jobba med färgen själv för att få med dem (barnen)” 
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sa en av förskollärarna.

En förskollärare uttryckte sig så här sammanfattat: ”Vi finns för att se till att material finns att 

jobba med. Vissa barn har sin egen inspiration, andra får vi inspirera, styra lite vad de skall 

måla.”

Tre av pedagogerna lade stor vikt i att se till att material finns framme, att ställa i ordning för 

de skapande stunderna. Att se till att arbetsmiljön runt barnen är så god som möjligt. Ex på 

detta var att möblerna skulle vara anpassade för de små barnen. 

Fyra av pedagogerna talade om styrning, att styra lite, inte för mycket, inga pekpinnar. Att 

man kan vara mer styrande i början, men successivt minska styrningen. Pedagogen skall sätta 

ramar, ge förutsättningar, se till att det finns tid för eget skapande.

En förskollärare sa att pedagogens roll var att sätta ramar, men att man inte klarar arbetet utan 

barnet och miljön, alla tre var lika viktiga.

Fråga 5

Samtalar ni med barnen om deras bilder?

- Hur?

”Det är väldigt olika, samtal är viktigt i alla avseenden. De minsta barnen har inte så mycket 

relation till varandra när de skapar, det är mest barnet, pennan och papperet.” Ibland kan 

förskollärarna prata med barnen om färg och form, men inte så ofta. De svarar att de skulle 

kunna göra det mer, men att det inte blir av. Men en förskollärare berättade att de 

hade ”veckans konstnär”. Alla barn fick någon gång vara veckans konstnär, då de målade en 

teckning som sattes upp på väggen i en guldram. Sedan kunde barnen stanna upp vid 

guldramen och prata med varandra om bilden. En annan förskollärare sa att hon satt med 

barnen, en och en, så att de fick berätta om vad de gjorde och så antecknade hon. Sedan 

nämndes att man använde bilden som dokumentationsform för att hänga upp på väggen. 

Barnen kunde då titta på bilderna och prata om vad de mindes utifrån bilderna. 

Fråga 6

Hur hanterar ni barnens alster?
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Sex förskollärare svarar att de hänger upp barnens alster på väggarna och att de sedan hamnar 

i barnens mappar. Den sjunde förskolläraren svarar att de har föräldrafika då barnen får visa 

och berätta om vad de gjort. Bildtext under alstret nämner några att de tycker är viktigt, 

viktigt för att föräldrarna skall få veta vad deras barn gör. Två förskollärare nämner att de 

brukar fotografera under arbetets gång för att dokumentera. Då kan man sätta upp fotot på när 

de målar, bredvid målningen. Detta även för att föräldrarna skall få se och för att barnen 

lättare ska kunna minnas. En förskollärare tycker att processen är viktigast, inte det färdiga 

resultatet. Detta visar sig också i att det finns många teckningar utan namn, när dagen är slut, 

och då slängs de, medan de som har namn läggs i portfolio. Någon nämner att det är viktigt att 

visa barnen att alstren är viktiga. De brukar rama in alstren med ex garn eller tejp, det kan 

framhäva teckningen. Denna förskollärare säger även att hon tycker det är viktigt att barnen 

ibland får ta hem sina alster samma dag som de gjort dem, för att visa föräldrarna och få 

berätta för dem vad de gjort den dagen. Men teckningarna läggs ute på barnens hyllor och 

vissa föräldrar tar inte hem dem, teckningarna kan få ligga där vecka efter vecka utan att 

någon rört dem. Då är det viktigt att försöka visa föräldrarna personligt vad deras barn gjort, 

för att kanske få föräldrarna lite intresserade, menar förskolläraren. 

Det är alltså viktigt att visa barnen att man tycker att deras alster är värda att sättas upp, 

samtidigt som det är viktigt att låta föräldrarna också ta del av vad barnen gjort. 

Fråga 7

Arbetar ni med konst?

- I så fall hur?

Fyra förskollärare svarar efter en liten funderare, nej på denna fråga. En börjar prata om 

skapande till klassisk musik och sagor och att konsttavlor fanns på väggarna på avdelningen. 

En annan förskollärare berättade att barnen hade fått måla av konstkort. Hon hade varit rädd 

för att barnen skulle börja jämföra med varandra, vilket de inte gjorde. De såg bara 

variationerna i varandras målningar som något intressant och mycket positivt . ”Konst är det 

vi barn gör i ateljén”, säger en förskollärare självsäker, men med ett litet trots i tonen. 

Fråga 8

Bilden som språk, hur värderar du den i förhållande till det talade respektive musikaliska 

språket?
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Denna fråga var tänkt för att ytterligare lite få se hur förskollärarna tänker runt bild med 

barnen i förskolorna. Jag förstod att det skulle bli reaktioner på själva frågan, men ville ändå 

ha med den, för att få se hur förskollärarna tänker runt språken.

Fyra förskollärare sa att de inte kunde värdera de olika språken, att språken bör komplettera 

varandra, men att det talade språket måste man ju ha i vardagen, det är vad samhället värderar 

högst.

Bilden kan underlätta för barn att förstå och få struktur på vardagen, samt vara ett sätt att 

uttrycka sig, sa två förskollärare.

Två andra förskollärare uttryckte sig så här: ”Alla språk är viktiga för att vi ska fungera som 

människor. Har man ett språk borta, om man inte kan tala eller är döv, då kan de andra 

språken ta över.” resp. ”Beroende på barnen. Barn som har svårt för talet, för dem kan bilden 

vara ovärderlig. Bilden kan då bli en träning till det verbala språket.”

”Bilden är ett språk, den är nog bra.”

”Det talade språket måste finnas för att förstå bilden.”

”Barnen har 1000 språk, men till slut bara ett kvar. Men det är ju mycket talat språk, sånger 

och rim.”

Fråga 9

Dagens bildflöde i samhället påverkar även barnen. Tränar ni barnen att hantera detta?

Fyra av förskollärarna sa att de inte hanterade det snabba bildflödet som sker hemma i datorer 

och TV/video, det får de göra hemma. De hanterar bara det barnen gör på förskolan.

Tre av förskollärarna sa att de försöker dra ner på tempot, vara en motvikt till allt annat i 

samhället. Det barnen gör ska få ta tid, ingen stress. T ex ge dem tid till att verkligen titta på 

bilderna i böckerna när de läser.

Tre svarar att de inte vet hur de skulle göra det med barnen, en annan säger att barnen har 

möjlighet att bearbeta det själva när de vill. 

En förskollärare uttrycker sig så här: ”Bildflöde, då tänker jag på sagor, det får inte begränsas, 
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bara ta mer.” 

Fråga 10

Vilka svårigheter anser du att det finns på er förskola att arbeta på ett estetiskt sätt?

”Vad är estetiskt?”, fick jag som motfråga. Uppenbart var att vi hade olika tolkningar av 

begreppet estetik. 

Fem av förskollärarna ser inga svårigheter eller hinder, möjligen bara den ekonomiska, 

självklart skulle de vilja ha mer material att röra sig med. De säger att de väljer att se 

möjligheter framför svårigheter. Två förskollärare skulle vilja ha bättre lokaler med våtrum 

och speciella kreativa rum. Det krävs så mycket av förberedelser och iordningställande när 

man inte har särskilt avsedda utrymmen. Två upplever att de har ett fritt arbetssätt som 

förskollärare, vilket medför att de kan förverkliga sina idéer. Det gynnar arbetet med bild, 

säger de. En av förskollärarna säger att en svårighet hon upplever, är att de hade så otroligt 

lite bild i utbildningen. Hon känner att hon inte har några kunskaper inom området och därför 

inte arbetar så mycket med bild tillsammans med barnen. 

Kort analys

Målen på en av förskolorna var att barnen skulle få ”medel för att kunna uttrycka sig 

bildmässigt”, som förskolläraren uttryckte sig. Att vidareutveckla fantasin var också viktigt, 

att fråga barnet hur de tänkt sig så att barnet får prata om bilden. Att fantasin är viktig tyckte 

även Lev Semjonovitj Vygotskij (rysk språkpedagog, 1896-1934), som ansåg att fantasin var 

grunden till all kreativitet. ”Han menade att barn i leken bearbetar sina intryck och 

upplevelser på ett kreativt sätt./…/Minnet utgör fantasiförmågans grund, och han menar också 

att fantasin använder minnets alla möjligheter till nya kombinationer.”46

På denna förskola skulle även barnen lära sig olika tekniker, använda olika material. Ibland 

fick barnen själva välja teknik medan de andra gånger blev mer styrda. Målet var att de skulle 

få prova på olika tekniker, kunna hålla en pensel och blanda färger för att de sedan skulle 

kunna välja hur de ville måla. 

Ann Granberg skriver om just det denna förskollärare pratar om, att det är viktigt att kunna 

                                                
46 Småbarns bild- och formskapande, 51, 52.



21

handskas med materialet. Hon menar att den som behärskar ett material kan använda det för 

att uttrycka något specifikt som barnet vill säga. Hon skriver också att skolbarn (de lite äldre) 

som är kreativa, har fått uppmuntran för sitt skapande när de var små.47

Att det visar sig vara så pass stor skillnad på hur man arbetar med bild, från skola till skola i 

Vännäs kommun, måste ses i ljuset av att förskolorna har olika indelningar vad gäller ålder på 

barnen. Den förskola som hade så många inskolningar hela tiden, arbetade så att barnen var 

indelade i många åldersgrupper, vilket bildade avdelningarna på den skolan. På den 

avdelningen jag var på fanns bara ett- och tvååringar, vilket förklarar de många 

inskolningarna.  

I KLAX är vi överens: Pedagogerna gör ingenting med barnen. De ger helt 

enkelt barnens fantasi fritt spelrum, tillhandahåller de material som barnen kan 

behöva och ställer den plats till förfogande som barnen måste ha för sina 

utrymmeskrävande aktiviteter. Pedagogen håller sig alltså i bakgrunden.48

Kanske är det på detta vis som vissa av förskolorna (i både fråga 4 och 5) har valt att 

jobba. Förskollärarna säger att de vill finnas till i bakgrunden men att barnen själva får 

bestämma när och hur de vill måla och då skall allt material redan finnas tillgängligt. 

Fyra förskollärare svarar efter en liten funderare, nej på frågan om de arbetade med konst. En

förskollärare börjar prata om skapande till klassisk musik och sagor och att konsttavlor fanns 

på väggarna på avdelningen. En annan förskollärare berättade att barnen hade fått måla av 

konstkort. Hon hade varit rädd för att barnen skulle börja jämföra med varandra, vilket de inte 

gjorde. De såg bara variationerna i varandras målningar som något intressant och mycket 

positivt. ”Konst är det vi barn gör i ateljén”, säger en förskollärare självsäker, men med ett 

litet trots i tonen. Det var just detta jag ville ha fram med denna fråga, reaktioner och 

funderingar. Frågan i sig hade jag kunnat klara mig utan om man ser till mina frågeställningar, 

jag hade ändå kunnat få fram hur förskollärarna arbetar med bilden med barnen. Nu valde jag 

att ta med den just för att få se hur dessa förskollärare förhåller sig till begreppet konst, som ju 

är en del av bildvärlden. Vad får kallas konst? Har du och jag samma tolkning av ordet? 

Förstår vi varandra när vi pratar om konst?

                                                
47 Småbarns bild- och formskapande, 73, 74.
48 Bostelmann, Antje & Mattschull, Heiki, Bananblått och hallongrönt (Malmö:2006), 14.

KLAX är namnet på en skola.
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Brit Paulson skriver att det är omöjligt att ge riktlinjer för vad konst egentligen är. Man kan 

dock säga att konst görs av människor och är till för att ge uttryck för känslor eller idéer.49

Det är så att detta med konstbegreppet är problematiskt och just därför får jag dessa trevande 

svar. 

”Barnen har 1000 språk, men till slut bara ett kvar. Men det är ju mycket talat språk, sånger 

och rim.” säger en av förskollärarna när det blir tal om hur vi värderar bildspråket. ”Ett barn 

har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra) men berövas nittionio”. Detta är den 

berömda meningen ryckt ur Loris Malaguzzis dikt Tvärtom, det är hundra som finns!50 Man 

kan ju undra varför detta citat har blivit så känt. Är det en önskan om att själv arbeta som 

pedagogerna i Reggio Emilia, eller är det bara ett konstaterande att så är det faktiskt, att barn 

har oändligt många språk att uttrycka sig med, innan vi vuxna börjar styra dem. 

Bild som ”språk” kom att bli en pedagogisk inställning i Lgr-80. Att 

kommunicera är att framställa och tolka tecken. Kulturprocesser studeras som 

kommunikationsprocesser. Det betyder att det finns olika ”språk”, så som: ord, 

bilder, musik, dramatik, rörelse och matematiska formler.51

I anslutning till fråga 9 som handlar om huruvida förskolorna tränar baren att hantera 

samhällets bildflöden, vill jag passa på att citera Alexandersson, som visar på vikten av 

att träna barn i att kritiskt granska bilder:

Jag har inte räknat en ekvation sen jag gick ur gymnasiet. Men varje dag träffar 

jag på tusentals synintryck./…/Bilder tränger sig på mig ständigt i form av 

massmediabilder, tv-bilder, stillbilder, rörliga bilder. Hur kommer det sig att jag 

under min skolgång inte fick lära mig mer om bildens estetik, eller bildens 

historia, eller bildens påverkan på min mentalitet? Nej, jag skulle lära mig 

ekvation och sen skulle jag lära mig derivatet.52

Skolan måste utveckla elevens förmåga att kritiskt granska visuella uttryck.53

                                                
49 Estetik i förskolan, 43.
50 Hundra sätt att tänka., 53.
51 Estetik och rationalitet  26. 
52 Alexandersson, De estetiska arbetsprocesserna i skolan, 5.

Derivatet: ett begrepp inom matematik som har att göra med ekvationer.
53 Ibid., 13.
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Karin Furness, förskollärare och inspirationskälla på Reggio Emilia Institutet i Stockholm 

skriver i boken Barns bilder och solen lyste blå. Hon vill poängtera att det är viktigt att ge 

barnen en motkraft till alla snabba kommersiella bildflöden. En kraft mot stressen som hela 

tiden avtrubbar oss.54

Jag hade ingen tanke på att detta skulle medföra problem, det här med begreppet estetik och 

estetiskt, men uppenbarligen är det något som vi tolkar olika. I svaren till fråga 10 kan man se 

att vi har olika tolkningar av begreppet estetik. 

Alltså vi går och bär på föreställningar om vad skapande och estetik är, som 

kanske inte stämmer med vad estetik och skapande egentligen är.55

                                                
54 Barns bilder och solen lyste blå, 48.
55 Ibid., 5.



24

Diskussion

Jag vill börja med att undra över varför jag överhuvudtaget ställer fråga 7, om konst? Är det 

bara för att jag vill se hur förskollärarna tänker runt bild i allmänhet? Jag tror att det ligger 

något djupare än så bakom valet av fråga. När jag läst om bildskapande med barn har jag ofta 

stött på just konst som något man brukar låta barnen få ta del av. 

Varför är det viktigt att ge alla barn och unga erfarenhet av konst? Svaren har 

växlat genom tiderna, allt ifrån att konsten gör oss mer kreativa, mer mänskliga, 

mer harmoniska, till att konsten är ett språk som alla bör få ta del av.56

Jag vill alltså bara visa på att jag tror att valet av intervjufrågor har styrts av litteraturen 

jag läst, mer än jag trodde när jag började. Jag skriver detta för att inledningsvis i min 

diskussion visa på att så många olika faktorer kan styra ett arbetes gång. Detta är 

viktigt att ha i åtanke när man läser studier. Vilka faktorer har påverkat denna person 

att skriva just så här? Eller varför har personen tagit med denna fråga och inte någon 

annan, någon som jag kanske tycker skulle varit mer relevant?

Jag tänker nu försöka besvara mina tre frågeställningar som jag haft med mig under hela 

arbetets gång. Jag kommer att dela upp det så att jag besvarar dem i tur och ordning, där jag 

börjar med den om tankarna runt bild i förskolan.

Bild i förskolan, hur tänker förskollärarna i Vännäs kommun runt det?

Man kan säga att varje förskollärare har sina egna subjektiva tankar om bild i förskolan. Detta 

handlar om personliga värderingar och vilka intressen man som person har, jag fick inga svar 

som skulle kunna härledas till deras förskollärarutbildning. 

Nu så här i efterhand, när jag har alla intervjuer gjorda, kan jag se att förskollärarna inte 

tänker på bild som något speciellt och unikt (som jag, som blivande bildlärare, förmodligen 

velat att de skulle gjort). Eftersom jag bara är utbildad inom bild och inte som förskollärare, 

hade jag kanske en dold förhoppning att bilden skulle vara central i förskolorna idag, efter det 

att den nya läroplanen kom, Lpfö 98. Jag kan nu så här i summeringsfasen konstatera att bild 

bara är en av så otroligt många delar en förskollärare bör behärska. Värdegrundsarbetet t ex, 

verkar vara något som betonas på varje förskola jag varit på. Det har även betonats i vår 

                                                
56 Barns bilder och solen lyste blå, 81.
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utbildning, så det verkar idag ha en central roll i skolväsendet. Att inse att förskollärarna 

är ”… allmänpedagoger och inte bildpedagoger”57, har för mig blivit viktigt att inse. Eva 

Skoog skriver just detta i kritiska granskningen av sin studie där hon följt fem förskollärare 

som leder barn i bildaktiviteter. Hon visar där också på det viktiga samspelet mellan innehåll, 

pedagog och barn. 

Frågeställningen som sådan bör kanske inte alls ha varit med i min studie. Så här i efterhand 

ser jag att jag inte fått ut så mycket av svaren. Jag hade väntat mig lite vidare tankar runt bild 

och småbarn, åsikter och dyl. Frågan skulle möjligen ha ställts på ett annat sätt i intervjun, för 

att få fram mer nyanserade svar. Nu känns det bara som att denna fråga, fråga ett i intervjun, 

mest blev in introducerande fråga till resten av intervjun. Men nu följer mina andra två 

frågeställningar, med förhoppning om intressantare läsning.  

Hur arbetar Vännäs kommuns förskolor med bild och vilka mål har de?

För att få fram hur förskollärarna verkligen arbetar med bilden i förskolan, valde jag att ställa 

ganska många frågor. Man kan säga att fråga 3, 4, 5, 6 och 7, men även fråga 9 har i avsikt att 

få fram hur förskollärarna arbetar med bild ute i förskolorna. Jag skall nu göra ett försök att 

sammanfatta svaren till dessa frågor och koppla det till frågeställningen ovan.

Det visade sig att Vännäs kommuns förskolor arbetade på olika sätt, de hade inga 

gemensamma riktlinjer att utgå från (som jag kanske hade trott), förutom Lpfö98 och Vännäs 

kommuns skolplan, som ju är ganska vida och tolkningsbara. En linje kan man dock se och 

det är att fyra av förskolorna har valt, ja just valt, att ha material ständigt tillgängliga för 

barnen så att de när de vill kan måla eller rita. Alla fyra förskollärarna på dessa förskolor 

betonade att de gjort ett medvetet val med detta. Problemen tycks komma när jag frågar hur 

de gör med de barn som aldrig själva tar initiativ till att måla. En av förskollärarna sa då att 

dessa barn lockas av kompisarna att måla, men att det givetvis alltid fanns någon som inte 

vågar sig på det okända. En annan av dessa fyra förskollärare betonade att det var viktigt att 

vara medveten om hur man ville jobba. Ännu en annan poängterade att de var noga med att ge 

barnen den tid de behövde, när barnen själva hade satt sig ned för att måla. Man kunde inte ha 

så mycket aktiviteter inplanerade, eftersom det inte fick störa barnens egna valda aktivitet. På 

dessa fyra förskolor ansåg pedagogerna att de som pedagoger fanns till för att material skulle 

vara tillgängligt, samt att finnas vid barnens sida ifall de ville ha inspiration. Det man kan

                                                
57 Hur arbetar förskollärare med bild , 87.
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vara rädd för i dessa förskolor är att man lämnar över det mesta av ansvaret på barnen. Det 

blir kanske bara de mest intresserade barnen som verkligen sätter sig ned för att måla. Dock 

kan man, i detta valda sätt att arbeta med bild, finna inslag av styrda aktiviteter, oftast när 

barnen var indelade i mindre grupper, då ofta åldersgrupper där barnen var i ungefär samma 

ålder. Detta kan då ses som ett sätt att någon gång även få med dessa barn som annars ej sätter 

sig för att måla.

Den femte förskolläraren var själv mycket intresserad av bild, vilket medförde att barnen fick 

många tillfällen att bekanta sig med olika estetiska uttryckssätt. Målet på denna förskola var 

att barnen skulle få prova på olika tekniker, kunna hålla en pensel och blanda färger, för att de 

sedan själva skulle kunna experimentera och utveckla sitt kunnande. Barnen skulle få verktyg 

till att kunna uttrycka sig i bild.

Den sjätte förskolläraren tyckte det var svårt att arbeta med bild eftersom hon ansåg att hon 

inte hade tillräckligt med kunskaper i ämnet, därför blev det mest i tanken och 

planeringsstadiet som bilden kom in. I detta skall även nämnas att det bara fanns riktigt små 

barn på hennes avdelning. Det kan innebära svårigheter att veta vilka bildprojekt man skall 

hålla på med, särskilt om man inte har någon utbildning i detta.

Den sjunde förskolan försökte arbeta med bild så gott de kunde, man kan säga att de inte 

utmärkte sig på något vis, som de ovanstående gjorde. 

Som jag nämnt tidigare så måste skillnaderna i arbetssätt ses i ljuset av det att förskolorna har 

olika indelningar vad gäller ålder på barnen, vilket givetvis påverkar hur man bildmässigt kan 

arbeta. 

När det kom till hur man hanterar barnens alster var de flesta överens om att det är viktigt att 

visa att alstren är något värdefullt, något värt att lägga ned tid på, för att ex sätta upp på 

väggen. Konst fanns inte mycket av i förskollärarnas arbete, de flesta blev tysta vid frågan. 

Kanske har många av dem inte reflekterat över att man på många intressanta sätt kan arbeta 

med konst tillsammans med barn. Återigen handlar det nog om okunnighet och ointresse. Att 

medvetet arbeta med det snabba bildflödet i samhället var inte heller något de gjorde. När de 

hörde frågan, tänkte vissa till, och kom på att de, om något, kanske var en motvikt till detta 

bildflöde. För att arbeta med konst och bildflödet i samhället krävs kanske att man har en 

bildpedagogisk utbildning och att förskolan verkligen har gått in för att arbeta bildmässigt.  
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Hur arbetar de olika förskolorna, när det gäller bild, mot Lpfö 98 samt Vännäs kommuns 

skolplan?

Att jag här hade en föreställning om att det bara var att jämföra vad som stod i 

styrdokumenten med hur förskolorna arbetade, skall jag inte sticka under stolen med. Riktigt 

så enkelt var det visst inte. För det första står det ju väldigt vitt uttryckt i Lpfö 98 om vad som 

skall finnas med i arbetet med barnen, så man kan ju tolka det ganska fritt och subjektivt. För 

det andra var det inte så självklart att förskollärarna själva var medvetna om hur de arbetade 

med bilden. 

Utifrån läroplanen är arbetssättet dock inte givet och pedagogiken får olika 

utformning beroende på var man lägger tyngdpunkten.58

Precis detta har även jag erfarit i min studie, att läroplanen är formulerad på ett vis som kan 

tolkas på så enormt många olika sätt. Det ligger en väldig frihet hos pedagogerna och 

förskolorna att själva välja på vilket sätt man vill att barnet skall få utveckla ”…sin skapande 

förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter…”.59 Eftersom 

styrdokumenten är väldigt vida, så är det i praktiken pedagogernas personliga intressen som 

styr vad de gör med barnen.  

Hur skall man då kunna se hur förskolorna arbetar mot styrdokumenten? Kan man helt enkelt 

svara att de arbetar som de vill, mot styrdokumenten? Eller ska man trots detta försöka sig på 

en analys? 

Barnomsorgen/skolan skall definiera vilket innehåll och vilka kulturformer som 

skall ingå i den dagliga verksamheten.60

Detta borde man väl ändå kunna kolla. Ja, jag tycker att jag fått en ganska tydlig bild av hur 

förskolorna arbetar mot detta stycke i Vännäs kommuns skolplan. Två förskolor hade inte alls 

definierat vilka kulturformer som skulle finnas med i deras dagliga verksamhet. Detta måste 

poängteras eftersom det tydligt står i Vännäs kommuns skolplan att varje förskola skall 

definiera vilka kulturformer som skall ingå i den dagliga verksamheten. Att detta inte var 

gjort, anser jag endast kan ses som rektorns bristande koll. Här behövs nog lite påtryckning 

                                                
58Hur arbetar förskollärare med bild, 89.
59 Lpfö98.
60 Vännäs kommuns skolplan.
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från denne, för att en skriftlig arbetsplan skall inrättas. Teater, bibliotek och sångstunder var 

det som annars nämndes i detta sammanhang. Väldigt fåordigt och det kändes faktiskt inte så 

genomtänkt. ”Att låta barnen delta i olika estetiska former”61 känns endast som ett snabbt 

försök att få ihop en skriftlig arbetsplan. Ett par av förskollärarna var väl medvetna om vad 

som stod i styrdokumenten om de estetiska, trots detta hade det inte resulterat i något konkret. 

Citatet ovan kan ju dock tolkas på annat sätt också. Det kan mycket väl vara så att denna vida 

formulering innebär att förskolan verkligen vill att barnen skall få delta i olika estetiska 

former och att förskolan aktivt jobbar för detta. Det verkliga innehållet i den dagliga 

verksamheten kan vara mycket mer konkret än vad som skrivits ned.  

Reflektioner

Att min subjektiva tolkning har en stor betydelse för studien, tycker jag är lite 

skrämmande. Man kan ideligen tolka ett resultat på olika sätt. Detta visar att studier 

och reportage som publiceras, skall läsas med den medvetenheten att det är en person 

med egna värderingar och intressen som ligger bakom. Detta har för mig kanske varit 

den viktigaste kunskapen jag fått genom detta arbete. Det är så otroligt mycket som 

styr vad jag får för bild av förskollärarnas bildarbete med barnen. Kanske kom 

förskollärarna i efterhand på saker som de glömt att berätta för mig, saker som skulle 

ha fått min helhetssyn att vara helt annorlunda. Det är alltså viktigt att minnas att det 

endast är ett intervjutillfälle på ca fyrtio minuter per förskola, som ligger till grund för 

hela detta arbete. Helt plötsligt känns det väldigt svårt att slutföra denna uppsats. Hur 

kommer förskollärarna, som varit med i studien, att reagera när de läser mitt arbete? 

Kommer de att känna sig missförstådda eller kanske sårade över några av mina 

slutsatser?  

Ett annat resultat av intresse tycker jag följande är: Flera av förskollärarna sa efter 

intervjuerna att bara det att jag skulle komma och göra en intervju, hade varit väldigt nyttigt 

för dem som pedagoger. De hade redan innan jag kom, tvingats stanna upp och tänka efter hur 

de verkligen jobbade. Under intervjuerna kände de att de fick mycket av den reflektion som 

de annars sällan tog sig tid för. Det verkar som att min studie har fått oväntat resultat. Inte 

bara att jag har fått svar på mina frågeställningar, det har dessutom blivit ett djupare resultat, 

                                                
61 Citat från ett svar i en av intervjuerna.
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förskollärarna har börjat reflektera över hur de arbetar och vi vet att reflektion är något 

nödvändigt i lärarrollen. 
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Intervjufrågor

1. Vad tänker du när jag säger bild i förskolan?

(Läs upp vad som står i Lpfö 98 samt Vännäs kommuns skolplan)

2. Finns det definierat på er förskola vilket innehåll och vilka kulturformer som skall ingå i 
den dagliga verksamheten?

3. Hur har ni valt att arbeta med bild på er förskola?
- Varför?
- Vilka mål har ni med detta?

4. Vilken roll anser du att du som pedagog har vid barnens skapande?

5. Samtalar ni med barnen om deras bilder?
- Hur?

6. Hur hanterar ni barnens alster?

7. Arbetar ni med konst?
- I så fall hur?

8. Bilden som språk, hur värderar du den i förhållande till det talade språket respektive det 
musiska språket?

9. Dagens bildflöde i samhället påverkar även barnen. Hur tränar ni barnen att hantera detta?

10. Vilka svårigheter anser du att det finns på er förskola att arbeta på ett estetiskt sätt?



Bilaga till intervjufrågor

I styrdokumenten står följande:

Lpfö98: 
Mål: 
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 
förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, 
sång och musik, dans och drama.

Vännäs skolplan:
Mål att sträva mot

 Barnomsorg/skola skall verka för att barn/elever blir delaktiga i kulturupplevelser och 
uppmuntra till eget skapande. 

 Barnomsorg/skola skall främja kulturutbyte och kulturmöte inom och utom landet. 

Mål att uppnå/åtgärder

 Varje barn/elev skall varje år ges möjlighet till en kulturell upplevelse i form av teater, 
musik eller film 

 Barnomsorgen/skolan skall definiera vilket innehåll och vilka kulturformer som skall 
ingå i den dagliga verksamheten. Det är därefter barnomsorg/skola och 
kulturavdelningen som i gemensam planering skall försöka möta 
barnomsorgens/skolans behov. 

Utvärdering

En uppföljning görs över vilken utsträckning barn/elever fått en kulturell upplevelse i form av 
teater, musik eller film. 


