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Sammanfattning  
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka pedagogers syn på bild- och formskapande i förskolan. De 
frågeställningar som besvarades var: Hur använder sig pedagogerna av bildskapandet i 
förskolan? Varför använder pedagogerna bildskapande i sitt arbete? Skiljer sig tankarna om 
bildskapandet hos pedagogerna i den allmänna förskolan gentemot Reggio Emilia- inspirerade 
förskolor? Till undersökningen gjordes tio kvalitativa intervjuer med fem pedagoger ur 
vardera grupp. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att kunna analyseras. Vi fann 
inte så många skillnader mellan grupper. De skillnader vi fann var främst i de praktiska 
bitarna kring skapandet. Den viktigaste skillnaden, enligt oss, var hur pedagogerna i de olika 
grupperna arbetar med pedagogisk dokumentation. Pedagogerna i den Reggio Emilia- 
inspirerade gruppen arbetade både oftare och mer reflekterande med pedagogisk 
dokumentation än pedagogerna i den allmänna gruppen. I barnsynen såg vi de största 
likheterna mellan grupperna. Alla pedagoger såg till exempel skapandet som utvecklande för 
barnen på många sätt.  
 
Sökord: Förskola, förskollärare, Reggio Emilia 
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1. Inledning 

Under vår utbildning till förskollärare har vi alltjämt försökt att återkoppla det vi läst till 

förskolans läroplan och har med tiden blivit väl förtrogna med den. Allt eftersom tiden gått 

har vi bekantat oss med, för oss, nya pedagogiker. Då vi kopplade samman dessa pedagogiker 

med läroplanen upptäckte vi att det fanns en som mer eller mindre passade som handen i 

handsken med vår läroplan, den Reggio Emilia- inspirerade pedagogiken. Dagens läroplan för 

förskolan liknar på många sätt den pedagogik som används i staden Reggio Emilia i Italien. 

Men har Sverige hunnit med? Det finns en stor del svenska förskolor som kallar sig Reggio 

Emilia- inspirerade. Med tanke på vår nuvarande läroplan undrar vi hur mycket dessa 

egentligen skiljer sig från de förskolor vi valt att kalla allmänna, som ska följa denna läroplan.  

Vi har valt att göra en jämförande studie av den Reggio Emilia- inspirerade och den allmänna 

förskolan. Jämförelsen görs för att se vilka likheter och skillnader som finns mellan dessa två.   

 

Då vi båda har en estetisk bakgrund föll intresset på just den skapande delen av 

förskoleverksamheten och då inriktat på bild- och formskapande. Vi vet genom 

litteraturstudier att en central del för Reggio Emilia- inspirerade förskolor handlar just om 

skapande. Men vi vet även, bland annat via vår praktik samt litteratur, att den allmänna 

förskolan arbetar mycket med skapande..  

 

Vi hoppas att valet av detta ämne kommer att öka vår kunskap om förskollärarens syn på 

vikten av bild- och formskapande för barnen. Vi vill även få en inblick i hur pedagogerna 

tänker kring ämnet och hur de arbetar med det i praktiken.  
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2. Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att genom samtal med pedagoger i den allmänna förskolan 

samt pedagoger i den Reggio Emilia- inspirerade förskolan undersöka förskollärarnas syn på 

bildskapandet i förskolan. Vi vill få en bild av argument för och exempel på innehåll och 

arbetssätt. Syftet är även att göra en jämförelse mellan de två typerna av institutioner när det 

gäller arbetssätt och pedagogisk tanke med bildarbetet.  

 

Frågeställningar 

Hur använder sig pedagogerna av bild- och formskapandet i förskolan? 

Varför använder pedagogerna bild- och formskapande i sitt arbete? 

Skiljer sig tankarna om bild- och formskapandet hos pedagogerna i den allmänna förskolan 

gentemot Reggio Emilia- inspirerade förskolor? 
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3. Definition av begrepp 

För att undvika missförstånd när det gäller oklarheter kring vissa ords betydelse eller 

definition, har vi här listat upp flera centrala begrepp och beskrivit hur de används i texten. 

 

Allmän förskola – Definieras i denna uppsats som en förskola utan specifik pedagogisk 

inriktning med barn från ett till fem år ålder. 

Idean – De jobbar i den aktuella staden med pedagogisk och kulturpedagogisk 

kompetensutveckling i form av både teoretisk och praktisk fortbildning. De riktar sig i 

huvudsak till personal inom skola och förskola.1 

Pedagog – Vi har i studien intervjuat nio förskollärare och en barnskötare. Begreppet 

pedagog använd här som en gemensam benämning för båda dessa yrken. 

Pedagogisk Dokumentation – Är när man följer barnens arbete och dokumenterar det med 

att exempelvis skriva ner vad som händer och fotografera. Det används främst för att 

synliggöra barns läroprocesser och därigenom synliggöra barnen som kompetenta, 

kunskapstörstande, kunskapssökande och kunskapsskapande. Genom att reflektera kring 

dokumentationen får pedagogen stoff till att hjälpa barnen vidare i lärandet. 2 

Reggio Emilia- inspirerad förskola – En förskola som jobbar efter ett särskilt pedagogiskt 

arbetssätt som härstammar från den italienska staden Reggio Emilia. En förskola som är 

Reggio inspirerad jobbar utifrån det synsätt på barn och verksamheten som används i den 

italienska staden. Det innebär: 

 

Ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en djupt humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på 

människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och 

intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.3 

 

 

 

 

                                                           
1
 Umeås hemsida (2008, Maj 23) Välkommen till Idean. 

http://www.umea.se/kulturfritid/kulturforbarnochunga/kulturcentrumforbarnochunga/idean.4.bbd1b101a585

d7048000132395.html 
2
 Lenz Taguchi, Hillivi (1997) Varför pedagogisk dokumentation? Stockholm: HLS 

3
 Reggio Emilia institutets hemsida. (2008, Maj 22) Om Reggio Emilia. 

http://www.reggioemilia.se/ 
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4. Metod 

Här redogörs för det metodval och urval vi gjort. Även proceduren samt hur vi beaktat de 

forskningsetiska principerna beskrivs.  

 

Metodval 

Vår undersökning bygger på kvalitativa intervjuer med tio förskolepedagoger. Johansson och 

Svedner beskriver metoden. I den kvalitativa intervjun är endast frågeområdena bestämda. 

Frågor och följdfrågor kan varieras under intervjuns gång beroende av hur den intervjuade 

svarar. Detta ger en möjlighet till så uttömmande svar som möjligt. Frågorna anpassas så att 

den intervjuade får ta upp allt hon har på hjärtat. Genom det personliga mötet med 

pedagogerna får intervjuaren en större förståelse och en djupare insyn i de olika pedagogernas 

inställning till och användning av bildskapande i barngruppen.4 Vi valde att intervjua en 

person i taget för att få höra dennas personliga åsikt utan inverkan från kollegorna. Vid 

intervjuerna användes en diktafon för ljudupptagning, detta för att vi skulle kunna koncentrera 

oss på den intervjuade och få med allt den sa. Inspelningarna transkriberades sedan för att 

kunna analyseras. Under intervjun fördes även kompletterade anteckningar, detta delvis för att 

skapa pauser då den intervjuade får tillfälle att tänka till och utveckla sina svar.5 De 

frågeområden som togs upp i intervjuerna var pedagogens bakgrund, verksamhet, syfte, 

ansvar, miljö och möjligheter, barnet, process och produkt, gruppen och bildövning med 

barnen. Vi gjorde även en bildövning med ett antal barn kring känslor och bildskapande. 

Övningen användes som underlag till diskussion under intervjuerna där pedagogerna kunde 

delge oss egna erfarenheter kring arbete med känslor i bild- och formskapande. Vi gjorde 

även observationer och fotograferade i förskolornas ateljéer, detta för att kunna beskriva 

miljön och koppla ihop den faktiska miljön med pedagogernas berättande.   

 

Urval och bortfall 

Vi valde att intervjua lika många pedagoger på de Reggio Emilia- inspirerade förskolorna som 

på de allmänna förskolorna, det vill säga fem stycken från vardera. Pedagogerna arbetar på tio 

olika avdelningar på sex förskolor varav tre är Reggio- inspirerade och tre är allmänna. 

Personerna på de allmänna förskolorna valdes genom att vi kände till dem genom praktik och 

vikariat på förskolorna. Dessa personer ansåg vi vara estetiskt intresserade och de skulle 

                                                           
4
 Johansson, Bo & Svedner, Per-Olov (2006) Examensarbete i lärarutbildningen. Uppsala: Kunskapsföretaget 

5
 Ibid. 
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därför passa in i vår studie. Pedagogerna på de Reggio- inspirerade förskolorna valdes ut 

genom att de visade intresse att delta i studien. Vi hade inga personliga kontakter utan ringde 

runt till dessa förskolor och presenterade oss och vår undersökning. Vi frågade efter 

intervjuobjekt och fann på det sättet pedagoger som var intresserade. Förhoppningen var att 

finna pedagoger som arbetar på olika förskolor, vi lyckades dock inte med detta då några av 

de tillfrågade förskolorna inte fann tid till att ställa upp på intervju. Därför är det två i vardera 

undersökningsgruppen som arbetar på samma förskolor.  I urvalet använde vi oss således både 

av kontakter och av slumpen för att hitta de intervjuade. Vi valde att intervjua från de två 

olika formerna av förskolor för att kunna göra en jämförelse. Alla tio förskolor ligger i samma 

medelstora stad.  

 

Procedur 

För att finna svar på uppsatsens frågeställningar diskuterade vi fram ett antal intervjufrågor. 

Dessa återfinns i bilagan. Vi inledde intervjuerna med att informera pedagogerna om syftet 

med vår uppsats och vi berättade om de forskningsetiska principerna, som vetenskapliga rådet 

har ställt upp för humanistiska och samhällsvetenskapliga undersökningar. Vi valde att inte 

skicka ut frågorna i förväg då vi ville få spontana svar från pedagogerna. Intervjuerna 

genomfördes under tre veckor på pedagogernas arbetsplatser. Intervjuerna tog mellan 30 och 

90 minuter. Vi delade upp intervjuerna mellan oss och intervjuade personerna var för sig. 

Under de flesta intervjuerna satt vi avskilt, men i några fall stördes vi något av andra personer 

som kom in, det hade dock sannolikt ingen negativ inverkan på resultatet. Under intervjuerna 

gjorde vi ljudupptagningar av samtalen, efter godkännande från respondenterna. Johansson 

och Svedner ger uttryck för fördelarna med ljudupptagningar vid intervjuer. De anser att 

respondenternas svar inte enbart består i vad som sägs, utan att även pauser och tonfall, med 

mera, är viktigt för att förstå helheten.6  

 

Efter intervjuerna följde transkriberingsfasen. Vi skrev ut intervjuerna på varsitt håll, dock 

inte ordagrant, vissa upprepningar lämnades ute och vissa delar sammanfattades något.  Under 

det vidare arbetet med resultat, analys och slutdiskussion har vi dock arbetat tillsammans för 

att kunna knyta ihop intervjuerna till ett arbete med gemensamma teorier och slutsatser.  

                                                           
6
 Ibid. 
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Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

innehåller fyra regler som ska uppfyllas vid alla undersökningar: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Redan vid första kontakten med respektive respondent klargjorde vi vilket syfte vi hade med 

undersökningen samt att eventuell medverkan var frivillig och att allas identiteter kommer att 

skyddas i undersökningen och i den slutliga uppsatsen. Vid intervjuerna informerade vi än en 

gång om frivilligheten och identitetsskyddet, samt att vi kommer att förvara inspelat material 

på ett sätt som innebär att ingen obehörig kommer att få tillgång till det, utan att det endast är 

vi som skriver uppsatsen som tar del av informationen. Vårt insamlade material kommer inte 

att användas i någon annan undersökning. Vi använder oss dessutom av fingerade namn på 

personer, verksamheter och platser för att skydda respondenternas identiteter i enlighet med 

konfidentialitetskravet. Vi har också valt att inte lämna ut de transkriberade intervjuerna i sin 

helhet, för att skydda respondenternas integritet. 

 

Källkritik 

Till studiens litteraturgenomgång har primärkällor främst används. Vi har valt ut relevant 

litteratur som för att ge en genomgång av bildämnets historia samt för att belysa de områden 

som kommer fram i resultatdelen. I all den litteratur som vi läst angående Reggio Emilia 

uppmålas en positiv bild, denna positiva uppfattning finns således även i uppsatsen. 

Litteraturen och resultatet kopplas samman i uppsatsens analys och diskussionsdelen. 
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5. Litteraturgenomgång 

Här följer den teoretiska bakgrund som vi kopplar till vårt resultat. Bakgrunden innehåller för 

vår undersökning relevant litteratur och viktiga delar ur läroplanen.  

 

En tillbakablick på skapande i förskolan 

Sverige har de senaste hundra åren gått igenom stora förändringar. Vi har gått från att vara ett 

industrisamhälle till dagens informationssamhälle. I takt med att samhället förändras, 

förändras även förskolan och dess mål med verksamheten.7 Genom att göra en tillbakablick 

genom den pedagogiska historien kan vi lättare förstå varför förskolan ser ut som den gör 

idag. Det har under tidens lopp funnits och tillkommer ständigt mängder med idéer och teorier 

om pedagogiken. Vi tar i denna del därför främst upp de idéer som vi anser har haft störst 

genomslagskraft för utvecklingen av bild verksamheten i förskolan.  

 

De nyss nämnda nya teorierna och idéerna om bildpedagogiken och undervisningen har inte 

avlöst varandra för att göra en tväromvändning för nästkommande populära pedagogik.  

Istället har varje idé och teori varit en grogrund för nästa och samtidigt levt kvar sida vid sida, 

bland annat i våra läroplaner samt lärar- och förskollärarutbildningar. Det är därför självklart 

att pedagogernas syn på bildundervisningen påverkas av de olika bildpedagogiska strömingar 

som varit tongivande under det senaste seklet.8 Dessa strömningar är dock inte ensamma om 

att påverka pedagogen, deras syn av förskolan som verksamhet påverkar även till stor grad 

bildundervisningen. Det vill säga, ses förskolan som en intellektuell kapplöpning, en fri lek 

inom ramen för de vuxnas världsbild och tidsram9 eller en verksamhet skapad utifrån barnen, 

deras världsbild och deras tidsram med pedagogerna mer som handledare i lärande än lärare i 

den allmänna bemärkelsen.  

 

Fröbelinspirerade barnträdgården 

Den tyske reformpedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852) uttryckte sig så här om sin 

pedagogiska verksamhet: ”Jag kallar inte den här inrättningen för det namn, som hittills 

                                                           
7
 Johansson, Jan-Erik. (1994). Svensk förskolepedagogik under 1900-talet. Lund: Studentlitteratur 

8
Skoog, Eva (1998). Hur arbetar förskollärare med bild? Linköping: Linköpings universitet, UniTryck. 

9
 Wiklund, Ulla. (2001). Den lydiga kreativiteten. Stockholm: Utbildningsradion 
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använts för liknande skolanstalter, det vill säga småbarnsskolor, eftersom det inte ska vara 

några skolor. Barnen ska ännu inte bli skolade där, utan utvecklas fritt.”10 

 

Den fröbelinspirerande barnträdgården (Kindergarten) sägs vara grunden för den svenska 

förskolan och, om än på långt håll, därigenom också grunden för den bildverksamheten som 

bedrivs idag. Fröbels tanke med barnträdgården var, att barnet likt en planta fritt ska få växa 

och utvecklas och detta på ett jordnära och naturligt sätt. Detta skulle ske under genomtänkt 

ledning av ”trädgårdsmästaren” och under Guds beskydd.11  

 

Fröbels teckningsundervisning var starkt lärarstyrd och byggde på undervisning för stora 

grupper. Barnen fick från tre års ålder metodiskt lära sig att rita. Läraren ritade före samtidigt 

som hon berättade vad hon gjorde och barnen kopierade. På detta sätt skulle handens 

uppfattning av former utvecklas. Färger infördes först när formerna var väl inarbetade och då 

en i taget. 12  

 

Barnpsykologins påverkan på pedagogiken 

Psykologer och konstnärer var de första som började intressera sig för barns bilder med en 

tanke på att det kunde finnas en vinst i att analysera bilderna.13  På 30-talet kritiserades bristen 

på frihet och skapande i den svenska förskoleverksamheten. Dessa nya tankar hade sin grund 

inom just barnpsykologin. Flera nya publikationer påpekade bristerna med den 

fröbelinspirerade pedagogiken, bland andra Elsa Köhler med sin aktivitetspedagogik14 som 

istället bygger på att barn lär genom att uppleva och göra, även att barn bör skapa fritt utan 

modeller och mallar.15 Fröbeltraditionen levde dock vidare då den kunde erbjuda en utarbetad 

metodik som saknades i den nya aktivitetspedagogiken. 

 

På 40-talet utvecklades först kognitionsforskningen. Där använder man sig av barnteckningar 

för att förstå barns tänkande samt att kunna avläsa barnets intellektuella mognadsnivå. Den 

                                                           
10

 Gedin, Marika & Sjöblom, Yvonne (1995) Från Fröbels gåvor till Reggios regnbåge. Stockholm: Bonnier 

utbildning 
11

 Gedin & Sjöblom (1995) 
12

 Bendroth Karlsson, Marie (1998). Bildskapande i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur 
13

 Bendroth Karlsson, Marie (1996). Bildprojekt i förskola och skola, Estetisk verksamhet och pedagogiska 

dilemman. Linköping: Linköpings Universitet  
14 Vallenberg Roth, Ann-Christine (2002) De yngre barnens läroplanshistoria. Lund: Studentlitteratur 
15

 Skoog (1998) 
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forskning som baserar sig på tanken att man genom att studera ett barns teckningar kan avgöra 

dess känslomässiga status kallas den psykodynamiska forskningen.16  

 

Tillblivelseprocessen är bildforskning som blivit intressant på senare år. Forskningsstudier har 

visat ”att barnets planering och organisation av bilden har en avgörande betydelse för den 

slutliga bilden som också påverkas av omgivningens förväntningar och den kulturella 

kontexten.”17 Det har även utvecklats en kritik mot de stadieteorier som brukar kopplas till 

barns bildskapande. Bendroth Karlsson påpekar att barns bildutveckling först och främst är 

kopplat till hur ofta och till vilken grad barnet får träna sig att teckna.18  

 

Det fria skapandet 

Den engelska konsthistorikern Herbert Read skapade den debatt om estetisk fostran som 

uppstod när ett par av hans böcker översattes till svenska på 1950-talet. Han myntade 

begreppet ”fritt skapande” och hans främste förespråkare i Sverige var Jan Thomaeus. Det fria 

skapande, var som tidigare nämnts inte en ny företeelse utan det nya var att skapandet skulle 

vara ett uttryck för barnets personlighet.19 Enligt Eva Skoog blev dock avsikten med det fria 

skapandet missförstådd av flera. Avsikten var inte att barnet skulle lämnas utan vägledning 

utan att barnets självuttryck skulle stå i centrum för undervisningen.20 Många lärare som inte 

är så intresserade låter ofta barnen måla "vad de vill". Aktivt ledarskap är dock till för att 

utveckla bildspråket hos barnet jämförbart med när man lär sig matematik eller språk. Om 

man då inte i unga år medvetet utvecklat dessa förmågor kan det nästan vara för sent när 

barnet till slut får en bildlärare i år 7-9.21  

 

Det fria skapandets genombrott gav givetvis konsekvenser för undervisningen. Skoog ger i sin 

bok exempel på konsekvenser som Gunilla Dahlberg, Sten Pettersson & Gunnar Åsén tidigare 

tagit upp i sin bok Makt, kontroll och pedagogik. 

 

• Barns bilduttryck är individuella och uttryck för barnets föreställningar; detta medför att en teckning 

inte kan vara felaktig. Barn kan uttrycka känslor i färg och form exempelvis i fantasiuppgifter och färg 

och form, även när det används abstrakt, är uttryck för barnets personlighet. 

                                                           
16

 Bendroth Karlsson (1996) 
17

 Ibid. s. 248   
18

 Ibid.  
19

 Skoog (1998) 
20

 Ibid. 
21

 Lööf Eriksson, Margareta (1987) Bildarbete bland barn. Utbildningsdepartedmentet 
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• Undervisning i perspektiv kan leda till att barnen misstror sin förmåga; samma sak gäller kopiering och 

avbildning. 

• Varje barn måste få tillfälle att söka sig fram till sitt personliga uttryck utan lärarens påverkan. 

• Materialet har betydelse; stora papper är frigörande, täckfärger gynnar spontaniteten medan blyerts är 

hämmande, tillgång till många slags material ökar barnets möjlighet att uttrycka sig.22  

 

Piaget och lagbunden utveckling 

Parallellt med teorierna om det fria skapandet kom teorierna om den lagbundna utvecklingen. 

Dessa teorier utgår från Jean Piagets teori om barns intellektuella utveckling. Det är barnens 

föreställningar som ligger som grund för deras tecknande. Barnet gestaltar endast sådant det 

har erfarenhet av och utifrån sin egen uppfattning av det.23 Ackommodation och assimilation 

är viktiga begrepp i Piagets teori.  Ackommodation är det när barnen ofta i skolan och 

förskolan ställs inför en ny situation där man inte kan använda sig av sina tidigare 

erfarenheter. Assimilation utnyttjas ofta av barn i kreativa och skapande handlingar, det 

innebär att man utgår ifrån sig själv och sina tidigare erfarenheter för att utveckla nya tankar 

och kunskaper.24 För att förtydliga ger vi ett exempel, assimilation kan användas vid 

övergången från att rita till att skriva. Barnet vet av erfarenhet hur man håller pennan, det vet 

hur den fungerar och använder sig av detta när den nya kunskapen om att skriva lärs in. Ska 

barnet däremot lära sig att skriva med hjälp av en dator, som den aldrig förut bekantat sig med 

använder sig barnet av ackommodation. Piaget anser därför att det är lättare för barn att 

bearbeta sina inre tankar genom bild då det kommer från deras egna erfarenheter.25 

 

Bildanalysen 

Under 1960-talet var det bildanalysen som var framträdande i debatten. Gert Z. Nordström 

menade att skolan och utbildningen var under inflytande av samhället och därför var inte ”fritt 

skapande” möjligt. Istället skulle man lära barnen att kritiskt granska, ett redskap för att vara 

redo att möta kommersialismen och kulturens påverkan.26 I barnstugeutredningen, en statlig 

utredning som ledde till förskolelagen, bidrog Nordström med en expertbilaga. Han talar om 

de språkliga och kommunikativa delarna som bilden för med sig. Nordström anser därför att 

förskolan ska stimulera barnens bildseende och öka deras förståelse för bildspråk. Detta ska i 

                                                           
22

 Skoog 1998:6 
23 Ibid. 
24

 Piaget, Jean. (1973). Språk och tanke hos barnet. Lund: Liber Förlag 
25

 Ibid. 
26

 Bendroth Karlsson (1998) 
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sin tur leda fram till att barnet upptäcker skriftspråket.27 Skoog citerar Nordström som säger 

så här: 

 

När barnens uppmärksamhet väl blivit väckt, börjar de själva fråga och försöka tolka bilder. Bild- och 

symboltolkning leder i många fall redan i förskolan fram till att barn börjar forma bokstäver och siffror 

och att använda dem för att skriva namn och enkla meddelanden.28  

 

Vygotskij och det sociokulturella perspektivet 

På 70-talet betonades det kommunikativa med bilden samt det sociokulturella perspektivet, 

vilket kortfattat betyder samspelet och samarbetet mellan människor. Lev Vygotskij är 

företrädare för det sociokulturella synsättet, det vill säga att han anser att barns skapande ofta 

är reproducerande. Det betyder att skapandet bygger på verkligheten och på det som 

förmedlas av människorna som omger barnen. De reproducerande handlingarna är viktiga för 

människan för att kunna anpassa sig i tillvaron. Den sociala interaktionen mellan människor 

krävs för att utveckla kreativiteten kombinerat med fantasi. Fantasin utvecklas genom 

livserfarenhet och kunskaper man skaffat sig. Ju mer man erfarit desto rikare blir även 

fantasin och skapandet blir mer genialt. Därför har vuxna oftast mer fantasi än barn då de har 

mer erfarenheter att falla tillbaka på. Barn måste därför få många tillfällen redan i ung ålder 

att skaffa sig erfarenheter och kunskaper för att kunna utvidga sitt skapande, sin kreativitet 

och fantasi. Han menar att fantasin behövs för att kunna forma framtiden och för att kunna 

anpassa sig. Detta betyder enligt Vygotskij att fantasin och verkligheten är beroende av 

varandra,29 något som bland andra den Reggio Emilia- inspirerade pedagogiken tagit intryck 

av. 30  

 

Pedagogisk dokumentation  

Lentz Taguchi beskriver pedagogisk dokumentation som ett förhållningsätt och en 

kommunikation. Via dokumentationen kan barnen kommunicera sin kunskap till pedagogen 

via exempelvis teckningar och berättelser. Pedagogen i sin tur kan hjälpa barnen vidare i sitt 

arbete genom att påminna dem om deras egna tankar. Via dokumentationen kan även 

pedagoger sinsemellan kommunicera kring barns lärande och den egna verksamheten. 

Dokumentationen kan även användas vid utvecklingssamtal med föräldrarna. För att få en 
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överblick över ett barns lärprocess kan man samla material ur den pedagogiska 

dokumentationen i en portfölj.31 

 

Wehner-Godée skriver om att gå in i ”händelsernas centrum”. Fokus läggs då på vad barnen 

säger och hur de agerar med varandra. Pedagogen gör nya upptäckter och kan reflektera kring 

barnens lärande. Via att vara ”i händelsernas centrum” får pedagogen stoff till planering av 

lärandesituationer utifrån barnens intressen och behov.32 

 

Lenz Taguchi beskiver kunskap och lärande ur ett konstruktionistiskt perspektiv. Utifrån ett 

konstruktionistiskt synsätt finns inte kunskap utav sig själv utan den konstrueras människor 

emellan. Hon lyfter fram barnen som medkonstruktör av kultur och kunskap. Det innebär att 

barnen enskilt och tillsammans ges möjlighet att utforska sina egna tankar och formulera 

teorier om verkligheten. Dessa teorier blir alternativ till de vetenskapliga teorierna som barnen 

senare kommer att möta. Barnen kan då relatera sina teorier till de vetenskapliga och i ett 

framtidsperspektiv har de en möjlighet att utveckla de befintliga teorierna.33 

 

Reggio Emilia 

 

Tvärtom, det är hundra som finns! 

Ett barn är gjort av hundra 

Barnet har hundra språk 

hundra händer, hundra tankar 

hundra sätt att tänka att leka och att tala på 

hundra alltid hundra sätt att lyssna 

att förundras att tycka om 

hundra lustar att sjunga och förstå 

hundra världar att upptäcka 

hundra världar att uppfinna 

hundra världar att drömma fram. 

Ett barn har hundra språk 

(och därtill hundra hundra hundra) 

men berövas nittionio. 

Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen. 

Man ber barn: att tänka utan händer 
                                                           
31

 Lenz Taguchi (1997) 
32

 Wehner-Godée, Christina. (2000) Att fånga lärandet. Stockholm: Liber  
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att handla utan huvud att lyssna men inte tala 

att begripa utan glädjen i  att hänföras och överraskas 

annat än till påsk och jul. 

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

och av alla hundra berövar man dem nittionio. 

Man säger dem: att leken och arbetet 

det verkliga och det inbillade vetenskapen och fantasin 

himlen och jorden förnuftet och drömmarna 

är företeelser som inte hänger ihop. 

Man säger dem att det inte finns hundra 

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

Loris Malaguzzi 34 

 

Loris Mallaguzzi 

Reggio Emilia är en stad i norra Italien där en känd pedagogisk filosofi vuxit fram efter andra 

världskriget slut. Inspiratören Loris Mallaguzzi hade en bakgrund som både lärare och 

psykolog och fick 1975 ansvaret att leda och utveckla hela barnomsorgen i staden Reggio. 

Han lyckades tillsammans med kvinnorörelsen skapa en nytänkande pedagogik som hela tiden 

strävar efter att förbättras, förvandlas och omskapas.35  

 

Daghemmen i Reggio Emilia har en dramatisk historia. Efter befrielsen 1944 byggdes det 

första daghemmet XXV Aprile, namnet syftar till befrielsen. Under de därpå följande två åren 

byggdes sex daghem och frivilliga kvinnor administrerade barnhemmen med ekonomiskt stöd 

från kommunistpartiet. Kommunen ville ta över redan från början men fick det först 1963, 

anledningen var att både regeringen och kyrkan motarbetade detta för de ville ha monopol på 

barnens uppfostran. Malaguzzi var chef fram till 1985 och pedagogiken sågs under flera 

decennier som för vänsterinriktad, ”röda Emilien”. Filosofin har dock successivt spridits och 

mer och mer accepterats i olika samhällen.36  

 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi 

Organisationen av arbetet och det estetiska utformandet av förskolorna har gjort att barnen 

blivit aktiva, engagerade och sökande i sitt lärande. Arbetet organiseras så att barnen hjälps åt 

att hitta egna lösningar. Pedagogens uppgift är att utmana, uppmuntra och upprätthålla temats 
                                                           
34

 Wallin 1996:9f 
35

 Grut, Katarina (2005) Exemplet Reggio Emilia: Pedagogik för demokrati och lokal utveckling. Stockholm: 

Premiss 
36

  Lindqvist, Gunilla (1989). Från fakta till fantasi. Lund: Studentlitteratur 
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röda tråd. Den vuxnas roll är att lyssna, se och dokumentera barnens kunskapssökande, 

analysera och reflektera kring detta. Utifrån dokumentationen får pedagogerna stoff till det 

fortsatta arbetet.  De idéer och metoder som utvecklats är bland andra gruppinlärning, 

dokumentation, långsiktiga projekt samt samarbete med samhället i stort.37 Samarbetet med 

samhället märks bland annat genom daghemsråden, där föräldrar och tre eller fyra 

intresserade personer från bostadsområdet träffar förskolans personal. I daghemsråden 

diskuteras förskolans pedagogiska och kulturella utformning. 38 

 

Marika Gedin och Yvonne Sjöblom framhåller att man i Reggio inte säger sig ha en speciell 

”Reggiopedagogik”, utan ett förhållningssätt till barn och lärande. För att lära känna barnen 

behöver vi också lära känna deras värld, har Malaguzzi sagt. Det kan ha som konsekvens att 

arbetet kan kretsa kring turtles eller barbiedockor. I Reggio ser man det unika i varje barn och 

ser henne som huvudperson i sitt eget lärande och utveckling.39   I Reggio talar man om det 

rika barnet och syftar till barnets inneboende kraft och vilja att växa. Malaguzzi talade om 

barns hundra språk och att de berövas nittionio. Han talade om barns mångfald av 

uttrycksmöjligheter som bör tas till vara i lärandet och där de kreativa elementen är 

betydelsefulla i utvecklingen av de olika förmågorna.40  

 

Miljö 

En central tanke är att kunskap föds i människors möten. Den föds i förundran. Därför finns 

det på förskolorna i Reggio en samlingsplats, en Piazza där de olika avdelningarnas barn och 

personal kan mötas.41 En annan viktig aspekt i Reggio- verksamheten är inomhusmiljön. Den 

bör vara ljus, luftig, lugn och inspirerande. Inredningen ska vara tillgänglig för barnen, det vill 

säga bord och stolar i barnens höjd samt att material ska stå så att barnen når det. 42 

 

Ateljén och ateljéristan 

Ateljén och ateljéristan hör till det som är speciellt med Reggio Emilia. I ateljén uppmuntras 

och utmanas kreativitet och skapande verksamhet. Här får barnen använda sig av några av de 

hundra språken. I ateljén får barnen möta olika material och tekniker. De får arbeta kring olika 
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teman och projekt och via konsten bearbeta sina kunskaper. Ateljéristan är en pedagog med 

konstnärlig utbildning. Hon arbetar främst med barnen kring det skapande arbetet, men hon 

finns även som stöd till den övriga personalen.43  

 

Skapande 

Förskolorna i Reggio ställer det man ”vet” om barns bilder på huvudet, skriver Karin Wallin. 

Hon menar att i den ålder då barnen i Reggio skapar konst, brukar barn vanligtvis ha ritat sin 

första huvudfoting, en människobild med runt huvud sett framifrån, ögonklot, båglinjemun 

och från huvudet två ben rakt ner. Hon skriver att i litteratur om barnteckningar brukar det 

framhållas att barnet erövrar profilen först i skolåldern. I Reggio sker detta tidigare. En 

förklaring till Reggio-barnens konstnärliga förmåga är att de får utöva mycket konstnärligt 

arbete samt att de uppmanas att grundligt studera de motiv de ska avbilda. Hur håller 

exempelvis en fågel sina ben då den flyger? 44 

 

I Reggio är man noga med att framhålla att även om den konst som barnen skapar på många 

sätt är fantastisk och avancerad så är det processen bakom dess tillkomst som är det viktiga. I 

bilderna uttrycker barnen resultatet av en djupgående och omfattande undersökning kring ett 

tema som barnen och lärarna utforskat tillsammans.45 

 

Reggio Emilia- inspiration i Sverige 

Sverige var ett av de länder som tidigt intresserade sig för den pedagogik som den kommunala 

förskolan i Reggio Emilia utvecklat och startade ett utbyte med dem. För den stora publiken 

blev Reggio Emilia känt genom Moderna museets utställningar åren 1981 och 1986, Ett barn 

har hundra språk men berövas nittionio och Mer om hundra språk.46 

 

År 1988 startade AREA-gruppen sitt arbete (arbetsgruppen för studier av Reggio Emilia). 

Deras syfte var att diskutera och problematisera Reggio Emilias pedagogiska filosofi kopplat 

till den svenska förskolepedagogiken och dess tradition. AREA-gruppen 47 Gruppens arbete 

ledde till att Reggio Emilia Institutet i Stockholm bildades 1992. Institutet har uppnått ett av 

sina mål, nämligen en ökad kontakt med verksamma pedagoger. Genom institutionens arbete 
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tillkom ett Sverigenätverk som en mötesplats för diskussioner om Reggio Emilia 

inspirationen. Det har nu vuxit till många lokala och regionala nätverk i Sverige och i Norden. 

I Umeå heter nätverket Luren. I Reggioinstitutets arbete ingår skriftlig information, 

konferenser och kurser, uppdragsfortbilningar, handledning, projekt, studieresor till Reggio 

Emilia samt kontakter med Reggioinstitut i andra länder.48 

 

Utveckling 

I följande avsnitt redogörs för Viktor Lowenfelds teori om barns utvecklingsstadier i 

bildskapande samt för utvecklingspsykologiska aspekter på skapandets betydelse för barnet. 

 

Utvecklingsförlopp i barns bildskapande enligt Lowenfeldt 

En av flera utvecklingsteorier som uppkommit är Viktor Lowenfeldts teori som kom ut 1947. 

Den har fått ett stort inflytande på bildundervisningen i Sverige. Förenklat förklaras 

teckningsutvecklingsstadierna så här: 

 

Klotterstadiet   2-4 år 

Det förschematiska stadiet  4-7 år 

Schemastadiet   7-9 år 

Begynnande realism   9-12 år 

Det pseudonaturlistiska stadiet  12-14 år 

Puberteten   14-17 år49 

 

Vi väljer att beskriva de två första stadierna då de har störst betydelse för vår uppsats.  

Klotterstadiet kan delas in i tre stadier. Det första är oordnat klotter, det andra är kontrollerat 

klotter och till sist benämnt klotter. Det sista stadiet betyder att barnet har börjat förbinda sitt 

klotter med företeelser i omgivningen. Färger har i klotterstadiet en underordnad roll, det är 

främst rörelserna som har betydelse för barnet.50 
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Kortfattat innebär det förschematiska stadiet att barnet kan rita ”igenkännliga framställningar 

av föremål i sin omgivning.”51 Det kan även kännas igen på att de bildmässiga tecken barnet 

använder hela tiden förändras. Om barnet ritar en gubbe idag kan den se helt olika ut när den 

ritas imorgon.52  

 

Utvecklingspsykologiska aspekter på skapandets betydelse för barnet 

När det gäller barns utveckling finns det många olika teorier, dels på grund av att samhället 

och därmed människorna hela tiden förändras, dels på grund av att man fokuserar på olika 

saker.  Så här beskriver Margareta Lööf Eriksson några av de mer kända teorierna. 

 

• Personlighetsteorin utgår från att barn tecknar vad de känner. Man ser ett barns bilder som en spegling 

av deras personlighet och bildskapandet som en spontan och delvis omedveten process. 

 

• Den kognitiva utvecklingsteorin utgår från Piaget. Den säger att barn tecknar vad de vet och att deras 

bilder är uttryck för de kunskapsmässiga begrepp som de har om omvärlden.  

 

• Upprepningsteorin bygger på Jungs teori om det kollektivt undermedvetnas nedärvda arketypiska 

bilder. Barn tecknar dessa arketypiska bilder och upprepar de teckenformer som utvecklats genom 

släktet och är nedärvda. 

 

• Den perceptuella teorin utgår från att barn tecknar det de ser. Bilderna blir en spegling av deras 

perceptuella utveckling. 

 

• Enligt kulturteorin tecknar barn vad de ser i andras bilder. Där ser man barnens bilder som en spegling 

av kulturens bilder och som ett resultat av en kulturbunden, social process. Teorin bottnar i Gombrichs 

teori om konstens utveckling och inlärningens betydelse för utvecklingen. 53   

 

Bildmässig skvalmusik, till exempel TV, reklam, internet, medför att man kan bli 

"bildanalfabet". Alla har ett behov av att kunna uttrycka sig i enkla bilder. Det kan vara för att 

bearbeta sinnesintryck, drömmar eller händelser. Barn upplever mycket med sina sinnen, de är 

mer konkreta än vuxna människor. Och själva ritprocessen är viktigare än slutresultatet.54  
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Skapandeprocessen 

Många frågar sig varför barns bilder plötsligt blir stereotypa, stela och opersonliga när de 

börjar skolan. Lööf Eriksson skriver i sin bok Bildarbete bland barn att hon tror att det beror 

på hur vi vuxna tar emot bilderna, hur vi värderar och dömer dem. Hon menar att det hos 

många av oss finns ett ”facit” på hur bilder bör se ut. Hon säger även att prydlighet och 

noggrannhet värderas av vuxna. Hon citerar även Herbert Read som säger följande:  

 

Det är endast rädsla som avhåller ett barn från att vara konstnär. Rädsla för att dess egen fantasivärld skall 

förefalla de vuxna löjlig, rädsla för att dess uttrycksfulla tecken och symboler inte skall vara fullt träffande. 

Befria barnet från fruktan och ni kommer att frigöra alla dess möjligheter till emotionell tillväxt och 

mognad.55 

 

Lööf Eriksson hänvisar till den viktiga långa processen och att det skulle vara en vinst om de 

som arbetar med barn kunde inse och förstå att det inte bara är det färdiga resultatet som bör 

uppmärksammas.56 Hon uttrycker sig så här om att förstå vikten av processen i bildskapande:  

 

…det handlar inte om slit- och slängprodukter som man rafsar till på 40 minuter någon gång när man inte har 

något viktigt för sig. Då ser man i stället processen som en upptäcktsresa över papperet, i minnet, i fantasin. 

Så inser man att processen måste finnas kontinuerligt, dagligen, och inte sporadiskt när man får ett ryck. 

Tänk om man höll på med matematik eller svenska på samma lättsinniga sätt! Då slutligen, fattar man att 

bild-, musik-, dramaspråken hör till baskunskaperna och alltså måste få lika stort utrymme som svenska och 

matematik57.  

 

Om man ser skapandeprocessen ur barnens synvinkel framstår processen mer som en lek och 

kan förmodas vara den viktiga biten i skapandet i många fall, detta speciellt om barnet inte 

”lärt” sig att det är slutprodukten som är det viktiga och eftersträvansvärda. Visst kan även ett 

barn se produkten som det viktiga och som i den vuxnes bildkonst, som präglas av långvarigt 

arbete som i slutändan har ett praktiskt syfte. Ett exempel kan vara ett barn som försöker lära 

sig att rita en specifik form.58 
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Förskollärarens roll i processen 

Som pedagog kan det ibland vara svårt att hjälpa barnen i den process som utvecklar deras 

konstnärliga talanger, som kan hjälpa dem att använda bildskapandet som ett uttryckssätt och 

kan bidra till att barnen får en uppfattning om sig själv i relation till omvärlden. Alla de 

pedagogiska teorier och aspekter angående hur vi som pedagoger kan hjälpa barnen kanske 

egentligen inte är något som vi tar fasta på. Vi hittar kanske den kunskap vi behöver hos oss 

själva eller hos de runt omkring oss istället för i teorin. Det har ju traditionellt visat sig vara 

mycket svårt att förena teori och praktik. ”En förståelse av själva principerna, det som är 

väsentligt i varje teori, leder inte automatiskt till att det fungerar bra i praktiken. Och en 

välfungerande praktik betyder i sin tur inte att man förstått de pedagogiska principerna.”59  

 

Som lärare kan det bli förvirrande att veta när man ska hjälpa och påverka och när man ska 

låta bli och observera. Det finns inget direkt svar utan det beror på barnet och tillfället. Därför 

är det viktigt att man lär känna barnet så man kan ge barnet just den konstruktiva kritik som 

krävs för att utvecklas. Detta kan man bland annat göra genom just barns bilder. Frågar man 

om bilden får man mycket att jobba med.60 

 

Brit Paulsen skriver om olika mål som pedagogerna kan sätta upp för konstnärliga aktiviteter. 

Personlighetsutveckling, språkinlärning och sociala färdigheter är mål som hon kallar för 

instrumentella. Med detta menas att den estetiska verksamheten blir instrument för att uppnå 

mål som ligger utanför själva ämnesområdet. Hon poängterar dock att dessa instrumentella 

mål bör läggas på den estetiska verksamheten först då barnen fått möjlighet att undersöka och 

lära sig uttrycksmedlets möjligheter och experimentera inom dess gränser.61 

 

Bildsamtal 

Bendroth Karlsson skriver att en lärare med sitt sätt att tala om bilder ger barnen redskap att 

både tänka och tala om bilder. Ur ett sociokulturellt perspektiv blir tanken bakom bilden 

synlig genom att den kommuniceras. Bendroth Karlsson har i sin forskning funnit tre 

huvudtyper av samtalsstrategier hos lärarna. Den första gruppen är de som väljer att inte alls 

samtala om bilderna. I den andra gruppen väljer lärarna att föra bildsamtalet mellan sig och 
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det enskilda barnet. Den tredje gruppens lärare lyfter fram barnens bilder för de övriga i 

gruppen och inleder ett samtal kring innehåll och form.62  

 

Vad skiljer en konstnärlig produkt från andra produ kter? 

Lööf Eriksson beskriver även den konstnärliga produkten i fyra punkter, som hon i sin tur har 

hämtat ur en uppsats om Konstens terapeutiska betydelse av Aniela Rogalska, psykologiska 

institutionen, Stockholms Universitet, 1978. De fyra punkterna som beskriver skillnaden 

mellan en konstnärlig produkt och andra produkter är:  

• ”Det är en av få aktiviteter som man inte värderar på grund av dess praktiska 

resultat.”63 

• Bilden är ett uttrycksätt där man inte använder tal eller skrift, vilket kan vara lättare 

om man vill uttrycka känslor. 

• ”Bilden eller skulpturen är ett resultat av många sammansatta uttrycksmedel.”64 Man 

använder sig av flera olika sinnen, olika material och tekniker.  

• En förändring av personligheten sker under skapelseprocessen. Man kan både 

tillfredställa omedvetna behov, hitta lösningar och återupplevelser i en trygg situation. 

Roglaska anser att det är en del av den självterapeutiska effekt som konstutövandet har för 

personlighetsutvecklingen. 65 

 

Bild som språkhandling - kommunikation 

Ett sätt att se på språk är att det är tudelat som uttryck för vänster respektive höger hjärnhalva. 

Höger hjärnhalva stimulerar intuition och konstnärlighet, där bearbetas färg, känslor, rum, 

form, rörelse, ljud, bild och den är som mest kreativ under förskoleåldern. Ju äldre barnet blir 

desto mer tar vänster hjärnhalva över. Där aktiveras logiken, matematiken och det verbala 

språket. Man kan därför se kommunikationen som en balans mellan hjärnhalvorna och därför 

är det av största vikt att barnet ges möjlighet att utveckla båda sidorna. Ett annat sätt att 

beskriva detta är att tänka sig att det finns flera språk, till exempel kroppsspråk, talspråk, 

skriftspråk och bildspråk. Ofta är vuxna för snabba att kommentera resultatet av ett barns bild 
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istället för att diskutera med barnet kring innehållet i bilden med avseende på tankar och 

känslor och kunskap.66 

 

Skapande och lek 

Eva Änggård tar i sin bok Barn skapar bilder i förskolan, upp hur barns bildskapande och lek 

flyter samman. Hon har i och med observationen uppmärksammat att barn ofta ”behöver” en 

bild i leken, det kan vara något som ska föreställa pengar, biljetter, foton etc. Barnen avbryter 

då tillfälligt leken eller involverar skapandet i leken för att tillverka det som behövs. 67Hon 

framhåller även att skapandet i sig är som en lek. Ofta är bildskapandet en del av eller övergår 

i leken. Iakttar man ett barn som skapar kan man ibland rent av märka att barnet ser skapandet 

som en lek. Barnet kanske leker med färgen eller med tejpen och saxen. Bildskapandet är 

även mycket likt leken i dess uppbyggnad. Man kan se det flyktiga och transformativa draget i 

både skapandet och i leken. Barn sitter ibland bara ned en kortare stund med skapandet för att 

sedan hitta på något annat eller för att börja skapa något nytt. Dessutom är allt möjlig, både 

bilden och leken kan omskapas och få nya slut. Det transformativa draget yttrar sig i att 

material förändras och kan bli det barnet behöver. Även det muntliga, ljudliga, gestikulerande 

berättandet en viktig del i både skapandet och leken, precis som hänryckningen är 

gemensam.68 

  

Läroplan för förskola   

Under lärarutbildningen har man många gånger bekantat sig med olika läroplaner. Man kan 

läsa en läroplan på många olika sätt och man kan tolka den på tusen fler. Denna gång har vi 

valt att läsa den med bildverksamhet som fokus, då även med en tanke på vad 

bildverksamheten kan bidra med mer än skapande och inkludera de positiva effekterna som 

bild kan medföra.  

 

Enligt förskolans läroplan (Lpfö 98) är förskolans uppdrag;  

 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, 

dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan 

att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och 
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teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i 

tillämpning.69  

 

I läroplanen tas även upp vikten av att barnen ska kunna kommunicera, söka ny kunskap och 

samarbeta i dagens samhälle som har ett sådant massivt informationsflöde samt snabb 

förändringstakt. Detta kan mycket väl komma från Nordströms inflytande i förskoledebatten 

som vi tidigare tagit upp. Även Elisabet Ahlner Malmström tar upp i sin bok Är barns bilder 

språk? att verbalspråket inte räcker för att få en tillfredställande inlärning för alla barn. Men 

om man skulle kunna utveckla barns bildspråk och en förståelse för bilder om hur och varför 

de har skapats, skulle även barnens kommunikativa kompetens höjas.”Ett bildsamhälle 

behöver en bildpedagogik!” 70 

 

Barnets eget intresse att söka kunskap är ett återkommande inslag i Lpfö 98. Förskolan ska 

använda sig av barnens egna erfarenheter och verksamheten ska utgå från barnens 

erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och 

erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att 

iaktta, samtala och reflektera. Läroplanen tar även upp att barnens nyfikenhet, företagsamhet 

och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras.71  

 

I läroplanen framhålls att förskolan ska arbeta så att alla barn får utveckla sin identitet. Där 

står bland annat att varje barn ska ges möjlighet att bilda sig en egen uppfattning och göra val 

utifrån sina egna uppfattningar. På så vis grundläggs delaktigheten och tilltron till den egna 

förmågan och den ges en möjlighet att växa. Det står även att barnen ska få hjälp att tänka 

själva, att handla, röra sig och lära sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, 

etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. I målen för utveckling och lärande står det att 

förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner sig trygga i den. I 

läroplanen poängteras att arbetslaget ansvarar för att barnen utvecklas efter sina 

förutsättningar och stimuleras att använda hela sin förmåga. Läroplanen understryker även att 

språk och lärande hänger oupplösligt hänger samman, liksom språk och identitetsutveckling.72 
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I förskolans uppdrag ingår det att förskolan ska vara en levande kulturell och social miljö som 

stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras kommunikativa och sociala 

kompetens. Även den fysiska miljön tas upp, den ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. 

Läroplanen tar även upp följande mål. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förmåga att berätta, lyssna, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar, utvecklar sin 

förmåga att fungera enskilt och i grupp, utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning. 73 

 

I läroplanen står att omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och 

lärande ska prägla förskolans arbete. Hänsyn ska tas till barns olika behov och förutsättningar. 

I uppdraget ingår även att barns förmåga till eget kulturskapande och kulturöverförande till 

kommande generationer utvecklas.74 
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6. Resultat 

Intervjuerna gjordes med tio pedagoger, nio av dem är förskollärare och en är barnskötare. 

Fem av dem jobbar på en allmän förskola. Med allmän menar vi att förskolan inte har en 

särskild profilering. De övriga fem jobbar på en förskola med Reggio Emilia- inspirerad 

profilering. Alla har arbetat över tio år i förskolan. Vi har valt att döpa om pedagogerna för att 

deras identitet ska skyddas. För att kunna se vilken grupp pedagogen tillhör har vi valt att för 

de Reggio- inspirerade pedagogerna använda begynnelsebokstäverna R och S. Pedagogerna i 

den allmänna gruppen har fått begynnelsebokstäverna A och B. Här följer en kort presentation 

av pedagogerna. 

 

Ritva  Förskollärare på en Reggio inspirerad förskola.  

  18 barn mellan 1 och 3 år. 

Rut  Förskollärare på en Reggio inspirerad förskola. 

  18 barn mellan 4 och 5 år. 

Ronja  Förskollärare på en Reggio inspirerad förskola. 

  18 barn mellan 4 och 5 år. 

Siv  Förskollärare på en Reggio inspirerad förskola. 

  18 barn mellan 1 och 2 år. 

Sanna   Förskollärare på en Reggio inspirerad förskola. 

  18 barn mellan 1 och 2 år. 

Alma  Förskollärare på en allmän förskola. 

  18 barn mellan 1 och 5 år. 

Anita  Förskollärare på en allmän förskola 

  14 barn mellan 1 och 5 år. 

Agnes  Förskollärare på en allmän förskola 

  18 barn mellan 1och 3 år. 

Bodil  Förskollärare på en allmän förskola  

  18 barn mellan 1 och 3 år. 

Berit  Barnskötare på en allmän förskola. 

  19 barn mellan 1 och 5 år. 
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Pedagogernas bakgrund 

Här följer pedagogernas beskrivning av sin egen skapandebakgrund samt en sammanställning 

av vilken typ av estetisk utbildning/fortbildning pedagogerna har. Pedagogernas egna 

skapande bakgrund skiljer sig inte mycket ifrån varandra. De flesta har under större delen av 

sina liv arbetat mycket med skapande, med undantag av två som säger sig vilja jobba mer med 

skapande. När det kommer till utbildning inom de estetiska områdena så har de flesta någon 

form av utbildning. Sanna är till exempel utbildad ateljerista och Agnes har läst flera 

fortbildningskurser som till exempel keramik och målning. 

 

Beskrivning av ateljéerna 

Här följer en beskrivning av de åtta avdelningarnas ateljéer. Beskrivningarna bygger på våra 

observationer på avdelningarna.  

 

På Ritvas avdelning är ateljén uppdelad på två rum bredvid varandra. I det yttre rummet finns 

två låga bord, i det inre ett lågt bord. I det yttre rummet med fönster finns tre väggfasta 

stafflier på en vägg. Längs med motsatt vägg sitter skåp upptill och diskbänk nertill. I det inre 

rummet sitter det hyllor på väggarna. Från hyllorna når alla barnen lera, pennor och ritpapper. 

De större barnen kan nå tuschpennor, saxar, tejp, lim och hålslag. Barnen behöver hjälp för att 

nå färg, penslar, målarpapper, pysselmaterial som silkespapper, fjädrar, kottar, pinnar, 

godispapper, paketsnöre, glitter, tygbitar, garn, pärlor, pärlplattor, stämplar, sladdstumpar, 

sudd, snäckor, färggranna små trästavar och förpackningsmaterial för frukt. På väggen hänger 

barnens tecknade familjeporträtt. Från taket hänger målningar i snören med klämmor. I taket 

finns även fästa speglar. Barnen har lådor att lägga sina alster i, större alster läggs i mappar.   

 

Rut arbetar på en avdelning där ateljén är placerad i det största rummet som är 

genomgångsrum till resten av avdelningen. Vid väggen med fönster står ett staffli där två barn 

kan måla från varsin sida. Vid sidan om stafflierna står ett lågt bord med vaxduk för lerarbete. 

Ett av rummets hörn är upphöjt, där finns två väggfasta stafflier och ett lågt bord att måla vid. 

Där finns också en diskho med vattenkran. Längs med väggen finns hyllor där barnen når 

vattenfärg, flaskfärg, målarpapper, penslar och lera. I rummet bredvid finns två låga bord 

avsedda för bland annat pyssel. Hyllor är fästa vid väggen. Barnen kommer därifrån åt 

silkespapper, löv, pappersrullar, kottar, paljetter, fjädrar, lim, saxar, garn, häftapparat, 

tygbitar, och plastband. Barnens alster samlas i klämmor på väggen. Barnen har varsitt 
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ritblock som de förvarar i sina lådor. På en vägg i ateljérummet hänger stilleben av 

blombuketter med tillhörande dokumentationer av processen.  

 

På Ronjas avdelning är ateljén placerad i den gamla lekhallen som är ett stort rum med 

mycket ljusintag från stora fönster. Där finns två bord, ett större för pyssel och teckning samt 

ett mindre för lerarbete. På det större bordet ligger speglar. Längs ena långväggen sitter fyra 

väggfasta stafflier.  Som avgränsare i rummet finns en bokhylla där barnen når material som 

garn, fjädrar, tidningar, färggranna papper, lim, saxar, tejp, konfetti, papp, pennor av olika 

slag, olika slags ritpapper, lera, kavlar, vattenfärg, penslar och förkläden.  De material barnen 

behöver hjälp med att nå är flaskfärger och målarpapper. I rummet finns ingen vattenkran 

dock finns där hinkar med vatten för att lägga smutsiga penslar i.  

Sivs avdelning har valt att ha ateljén i ett rum med stora fönster. På golvet vid fönstren står 

två stativ. I rummet finns även två låga bord där barnen kan skapa. Vid den inre väggen finns 

en kökssektion, där har man valt att ta bort de undre skåpens luckor och barnen kommer där åt 

att fram flaskfärger och penslar. Barnen har även tillgång till ritpapper, kritor, lera, olika 

pennor, återvinningsmaterial och annat pysselmaterial som kottar och suggrör finns i ett lågt 

skåp och på det breda fönsterbläcket. Det barnen behöver hjälp med att nå är finare 

målarpapper, vattenfärger och vatten . På väggarna hänger barnens färgglada alster. 

 

På Sannas avdelning ligger ateljén i det största rummet, vilket också är det rum där barnen 

äter i. Rummet är ljust med stora fönster och har grå och vita neutrala färger. På ena sidan av 

rummet står ett stort bord som de äter vid och intill finns en kökssektion. På andra sidan ligger 

själva ateljén. Där står två låga bord med hyllor mitt emellan vilka står vända mot varsitt bord. 

På hyllorna finns det material som papper, pennor, kritor, tejp, saxar, lim, paljetter, pärlor, 

tråd och flera små lådor med lite pysselmaterial i. Materialet är i barnhöjd så alla kan nå det. 

På ena väggen finns det fyra väggfasta stativ och bredvid stativen står muggar och 

vattenfärger i barnhöjd. Flaskfärger och andra typer att färg finns så högt upp att barnen inte 

når. På väggarna och fönstren hänger alster som barnen skapat.  

 

På Almas avdelning är ateljén placerad i det största rummet. Vid den lilla kökssektionen finns 

tre väggfasta stafflier, på golvet står ytterliga ett med plats för ett barn på vardera sida. I 

rummet finns ett lågt bord för tecknande och pyssel. Det material barnen själva kommer åt är 

vattenfärger, ritpapper, kritor, olika pennor, saxar, pärlplattor, lera och tejp, de större barnen 
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når även pärlor. Barnen behöver hjälp med att ta fram penslar, flaskfärg, vatten och 

målarpapper. 

  

Anitas avdelning har ateljén uppdelad på två rum. I de ena rummet finns en kökssektion med 

vatten, där finns även olika färger, penslar och målarpapper. Barnen behöver be om hjälp för 

att få fram de nämnda materialen. I rummet finns ett lågt bord och ett högt bord. I det andra 

rummet finns ett lågt bord. De minsta barnen når olika slags kartonger och ritpapper. De 

större barnen når kritor och pennor och olika pysselmaterial som tygstycken, pärlor, kottar, 

paketsnöre och garn. Stafflier finns inte inne på avdelningen men kan hämtas in vid behov.   

 

På Agnes avdelning är ateljén uppdelad på två mindre rum varav de yttre har fönster. I det 

inre rummet finns två väggfasta stafflier. Barnen når flaskfärg, penslar, vattenfärger, vatten, 

ritpapper, pennor kritor olika pysselmaterial som papper, saxar, fjädrar, pärlor, kartong, 

pinnar, kottar och konfetti. De mesta materialet är fördelat på två bokhyllor ett i vartdera 

rummet. Vattnet och penslarna finns i det yttre rummet som har en diskbänk. Denna når 

barnen genom att klättra upp på en trappall. I det yttre rummet finns ett lågt bord vid fönstret.     

 

Bodils avdelning har en ateljé som ligger mitt i avdelningen. Den släpper in mycket ljus då 

den har ”fönsterväggar” som vetter mot lekhallen och köksavdelningen. I ateljén finns en 

”köksbänk” utan spis med lådor under och skåp utan luckor ovanför. Det finns lådor under 

bänken som barnen kan stå på för att nå upp. I lådorna finns det allt från papper till gamla 

tidningar att klippa i samt mycket mer som barnen kan nå och använda till pyssel. Uppe i 

skåpen står det packat med olika material så att barnen kan se och peka på vad de vill ha. Det 

är material som pedagogerna tar fram och ställer ned på bänken så att barnen kan nå det. Allt 

material är alltså inte framme samtidigt utan det varieras. Det står några stafflier lutade mot 

ena väggen och i mitten av den andra väggen står ett stort bord i vuxenhöjd men flera 

barnstolar runt. Färg och penslar står synliga på en hylla som pedagogerna lyfter ned när ett 

barn vill måla. 

 

Berits avdelning har sin ateljé centralt placerad. Den är inte särskilt stor men den är ljus och 

har många fönster som vetter ut mot köket och en lekhall. Inne i ateljén finns en 

”kökssektion” utan spis, men med flera lådor och skåp. Under de nedre skåpen finns små 

utdragbara trappsteg som barnen kan dra fram och kliva på för att nå upp till bänken. Mitt i 



28 

 

rummet står ett stort bord i vuxenhöjd samt ett antal stolar, både vuxenstolar och några tripp 

trapp samt en barnstol. De äter även vid detta bord. På bänken finns kritor, pennor, papper 

saxar, pärlor, tråd, skogsmaterial som kottar, pinnar med mera. I lådorna finns det lera och en 

massa pysselmaterial som barnen själva kan ta fram. I skåpen finns det sådant som barnen 

måste be om som lera, målarfärg och penslar finare papper med mera. Barnens alster hänger 

framför allt i hallen där barnen har sina kläder. 

 

Synen på skapande 

Här ges en beskrivning av pedagogernas syn på skapande i allmänhet och i bild- och form. 

Alla pedagogerna hade en ganska vid förklaring på vad skapande arbete i allmänhet är för 

dem. De tog upp de stora estetiska områdena dans, drama, bild och musik. De tog även upp 

områden som skapande i sandlådan och att skriva en text. Många talade om kreativitet och de 

flesta såg skapande som ett sätt att uttrycka sig. Sanna lyfte även leken och interaktionen 

barnen emellan som skapande arbete. I bild- och formskapandet räknade pedagogerna främst 

in olika material och tekniker som målning, lera, tekning, klistra, klippa, rita, använda olika 

material, kol, pennor, tusch, gips, snö, vatten, sand och färg. En något vidgad syn har Siv som 

anser att skapande kommer från en själv. Även Ritva var inne på samma spår då hon sade att 

bildskapandet är bearbetning av en tankeprocess.  

 

Skapande kopplat till läroplanen 

Här följer en redovisning av hur pedagogerna sade sig koppla det skapande arbetet till 

läroplanen. De flesta pedagogerna lyfte fram att läroplanen poängterar att barnen ska få 

uttrycka sig på olika sätt och att skapandet är ett viktigt verktyg i detta. Många anser även att 

skapandet går att väva in i flera delar av läroplanen bland annat att barns sociala utveckling 

kan vidgas via skapandet. Berit berättade att hon försöker kombinera flera delar av läroplanen, 

till exempel att i skapandet väva in genus, matematik, språk och skrift. Några talade om att 

läroplanen ska genomsyra hela verksamheten och då även skapandet. Ronja sade: ”Men det 

kopplas ju ganska starkt till läroplanen just Reggio-inspirationen.” Sanna uttryckte: ”Jag 

tycker att skapande är det mesta och ska genomsyra verksamheten i förskolan och det kopplas 

då till läroplanen, där står ju bland annat att man ska få uttrycka sig på alla sätt. ” Anita lyfte 

fram att skapandet utvecklar barns identitet och hon ser en viktig koppling till läroplanen som 

betonar vikten av barns identitetsutveckling.  
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Ett antal av pedagogerna nämnde läroplanen mycket kortfattat och med mycket lite entusiasm. 

Agnes uttryckte sig så här om läroplanen: ”Men jag tänker absolut inte på läroplanen när jag 

går in och skapar. Alltså läroplan och skapande. Ibland känns läroplanen som lite 

skolbänksaktig, något lite skolaktigt så att säga som har kommit på vägen.” 

 

Inspiration 

Under denna rubrik finns en sammanställning av i vilken utsträckning pedagogerna använder 

sig av litteratur till sina skapandeplaneringar samt vilka andra inspirationskällor de har till 

planeringen. Här redogörs även för pedagogernas svar kring hur barnens inspiration 

uppmuntras. 

 

Pedagogens inspiration 

Ingen av pedagogerna sade sig alltid använda sig av litteratur till sina planeringar, medan de 

flesta säger sig göra det ibland. Ritva berättade: 

     

 Det går ju i perioder. Det kan vara med arbetet i ateljén när vi vill variera kan vi ta in olika böcker som 

inspiration. Även konstböcker tycker jag är spännande både för egen del och för att få idéer till att arbeta med 

barnen. Sen blir det mycket artiklar i förskoletidningar. 

 

Agnes sade: ”Det hände ibland om man har glömt eller kollar något… Ibland kommer man 

ihåg och ibland har man inga idéer alls fast man tycker om det. Så emellanåt går jag tillbaka 

till viss litteratur som jag tyckt om.” Ronja beskrev hur hon använder sig av litteraturen: ”Om 

man till exempel jobbar med särskilda former eller färger så söker man kanske information 

för hur man ska lära ut det till små barn.” Berit berättade att hon ofta använder sig av litteratur 

i sin planering. Litteraturen hon använder sig av är antingen böcker hon hittar på biblioteket 

eller böcker som finns på förskolan. Hon tycker dock att det finns dåligt med litteratur om 

bildskapande för just förskolebarn.  

 

Då pedagogerna inte använder sig av litteratur som inspiration finner de den på många andra 

håll. Alla utom en av pedagogerna sade sig hämta inspiration från det barnen säger och gör. 

Ronja uttryckte sig så här: ” Det är ju från barnen. Vi utgår ju alltid från barnen och utifrån 

vilket tema vi jobbar med.” Även Agnes inspireras av barnen: ”Oftast är det ju barnen som 

inspirerar till att gå vidare. Oftast är det frågor eller att någon kommer på, kan man göra så 

här. Jag tycker att oftast får man väldigt mycket idéer.” 
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Andra inspirationskällor som pedagogerna tog upp är bilder i vardagen samt konstbilder, 

tidningar, andra förskolor och andra avdelningar på den egna förskolan, utställningar, naturen 

och internet. Både Ronja och Ritva har fått inspiration och hjälp från Idean genom kurser och 

en ateljerista.  

 

Barnets inspiration 

När pedagogerna fick frågan hur de uppmuntrar barnens inspiration till skapande fick vi 

nästan lika många olika svar som informanter. Ritva beskrev en situation där barnen 

inspireras av varandra och pedagogerna spinner vidare på och hjälper barnen för att vidare 

inspirera till fler utmaningar. Rut å andra sidan talade om att uppmuntra och visa ett intresse 

för det barnen gör och att det i sin tur skapar inspiration. Ronja sade: ”Att allting finns 

tillgängligt, roligt material och att man kan använda det när man vill och känner för det. Och 

att man byter saker som står framme ofta.” Även Siv talade om miljön som en viktig 

inspirationskälla.  

 

Sanna vittnade om att det är människorna omkring och kamraterna som inspirerar på 

förskolan: ”Om något barn vill måla blir det ringar på vattnet.” I skolan måste hon istället 

jobba med barnen att de ska inspirera och våga eller vilja visa varandra det de skapar. Alma 

menade att inspirationen kommer från erfarenheter, att man kan återkoppla till något man 

varit med om. Hon sade: ”Att dom omformar nått dom upplevt till en fantasi. Fantasi kommer 

ju nånstans ifrån det man upplevt, tycker jag att det känns som i alla fall.” Hon tog även upp 

att hon tror att barnen bearbetar sina känslor genom sitt fria skapande. Anita pratade om att ta 

tillvara på barnens nyfikenhet och att bygga vidare på deras egna initiativ, medan Agnes 

ansåg att man kommer att överföra sitt eget intresse till barnen. Hon sade: ”Om man är 

intresserad inspirerar man på ett annat sätt än om det bara är något som ska göras…” Även 

Bodil talade om vikten av skapandematerialet som inspirationskälla, att det ska finnas 

tillgängligt och att det bör varieras ofta. Hon tyckte även att inspirationen kan komma från 

saker, saker som man kan studera noga och finna inspiration. Äldre barn kan även få svårare 

utmaningar, mer abstrakta utmaningar som att försöka uttrycka något med skapande. Berit 

försöker inspirera barnen genom att ha roliga böcker och att visa och söka information på 

Internet som antingen kan inspirera och starta ett intresse eller som kan driva vidare ett 

påbörjat intresse. Hon menade även att det ibland kan vara svårt för barn att förstå vuxnas 

tankar omkring specifikt skapande och man kan då göra en prototypprodukt. Hon sade: ”att 
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detta är ju ganska styrt men att det även kan vara inspirerande och i sin tur skapa ny 

inspiration.” 

 

Arbetet med bild och form i verksamheten 

Här följer en redovisning av pedagogernas svar kring hur de arbetar med fritt skapande samt 

planerat skapande på deras förskola.  

 

Fritt skapande inom bild och form 

Alla pedagogerna berättade att det för barnen finns möjlighet till fritt skapande under större 

delen av dagen. Ritva berättade hur det fria skapandet kan se ut på deras förskola:  

 

     Det vi erbjuder barnen varje dag är ju att ateljén är öppen. På eftermiddagarna har vi nåt som vi kallar 

levande verkstad, då vi dukar upp olika material i alla rummen. Då försöker vi variera utifrån barnens 

intressen men också att vi under en period jobbar med ett visst material som pärlor till exempel. 

 

Det ser liknande ut på Bodils förskola, här berättade hon om det fria skapandet: 

 

Ja, dom vet var dom ska hämta sina målartröjor. Vi försöker se till att det sitter papper på staffliet och att färg 

finns framme, så att dom kan bara gå och starta, det ska vara ganska enkelt. Sen har vi varit ganska noga när 

vi började måla, asså, hur handskas man med materialet, tvättar penslar och så. Så när dom frågar: - Får vi 

måla? Javisst! Så kan dom gå in och sätta igång. Man behövs bara lite som handledning när dom bara har lite 

lust att måla. 

 

Ungefär hälften av pedagogerna, jämnt fördelat på de två typerna av förskolor, berättade att 

det fria och spontana skapandet ökar genom att man underlättar för barnen att själva ta ansvar 

för sitt skapande. Detta, berättade de, går att åstadkomma genom att introducera materialen 

för barnen samt tänka på inredningen och ordningen i rummen så att barnen både blir 

inspirerade samt når allt material de kan tänkas vilja jobba med. Den andra hälften av 

pedagogerna berörde inte hur man kan öka det fria skapandet bland barnen.  

 

Planerat skapande inom bild och form 

När det kommer till det planerade skapandet inom bild och form ser man två olika typer av 

verksamhet. I den Reggio- inspirerade verksamheten berättade pedagogerna att de flera 

gånger i veckan har planerat skapande. Pedagogerna i den allmänna verksamheten sade att det 

sker ganska sällan och att det ofta beror på om de har ett projekt eller inte. De framhöll att det 
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fria skapandet får en större plats i bild och form. Ritva berättade hur deras planerade skapande 

går till: 

 

Man kan ju se att den levande verkstaden är planerad och det är ju varje dag. Det är ju olika pedagoger som 

gör det dag till dag och det finns en tanke med hur man dukar fram, det ska tilltala barnen på olika sätt. Sen 

en större planering är ju kring projekten där vi tänker vad hände förra gången i ateljén och hur utmanar vi 

barnen vidare? 

 

Anitas beskrivning av det planerade skapandearbetet sammanställer bra de svar pedagogerna 

inom den allmänna förskolan gav: ”Nja, det är inte så ofta, det är väl om man får nån idé 

sådär, men jag kan inte säga att vi sitter och planerar. Det kanske är om man hittar nån rolig 

teknik som man vill prova eller så.”  

 

Syftet med bild- och formskapandet  

I de kommande fyra styckena redovisar vi de anledningar som pedagogerna ger för att arbeta 

med skapande, både ur pedagogernas och ur barnens synvinkel. Här redovisas även de olika 

användningsområden som pedagogerna ser att bild- och formskapande kan användas till.  

 

Varför pedagogerna arbetar med bild- och formskapande 

Fyra av de fem allmänna och en av de Reggio- inspirerade pedagogerna sade att en anledning 

till att arbeta med bild och form är att det är ett bra uttryckssätt. Bodil formulerade så här: 

”Alla kan uttrycka sig i bild och just med färg och form. Det är ett suveränt sätt att få uttrycka 

sig, det bästa skulle jag vilja säga. Alla kan vara med, även om du har ett funktionshinder kan 

du uttrycka dig i bild.” Berit tyckte även att det är ett medium som alla kan använda sig av. 

Hon lade även till: ”att det är viktigt för barn att känna sig bra på något och om man inte är så 

duktig på till exempel stavning eller räkna, så är bild och form jätteviktigt, det ökar barnens 

självförtroende.”  

 

Sanna, Anita och Ritva poängterade vikten av att småbarn ska få en möjlighet att bekanta sig 

och skapa en relation till olika material, färger och former för att utveckla sitt estetiska 

tänkande.  Barnen kan till exempel få gegga med färg, vilket de kanske inte får göra i 

hemmen. Detta är ett av de sätt som förskolan kompletterar hemmen på.  
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Ritvas svar på varför hon arbetar med bild och form var: ”Det är ju väldigt kreativt och 

spännande. Det är kul och se vad som händer med de små barnen, att se deras koncentration 

och den glädje man kan känna tillsammans med dem. Det är väldigt utvecklande på många 

sätt.” Andra skäl som togs upp är eget intresse, att det är ett spännande och fantasisporrande 

arbetssätt. Ronja beskrev att hon ser skapande som outtömligt,”… man behöver aldrig vara 

sysslolös”. Sanna poängterade att det ingår i uppdraget som förskolelärare medan Agnes och 

Ritva sade att det är utvecklande på många sätt. 

 

Rut berättade att hon brukar använda bild- och formskapande till att barnen får: ”bearbeta en 

känsla till exempel som när man ska reflektera över en händelse, teater till exempel.” Siv 

kallade detta för skapandets terapeutiska funktion, att bearbeta känslor och upplevelser med 

skapande. Agnes var inne på samma sak:  

 

Jag har ett exempel på en kille som hade svårt att sitta länge och koncentrera sig. Men så hade han jobbat 

stenhårt med en bild. Det var tsunamivågen med en familj som försvann. Han hade sett på nyheterna och så 

berättade han jättemycket kring sin bild, vilket han aldrig brukar ha tid till. Sen kom någon annan och frågade 

om bilden, då sa han bara båt och sprang iväg. Då hade han stått och berättat i säkert 30 minuter.  

 

Fyra av pedagogerna talade om samarbete, gruppkänsla, att knyta vänskapsband och upptäcka 

varandra som viktiga delar i skapande gruppövningar. Här kommer även språket och 

kommunikationen in då barnen visar och berättar för varandra om sina bilder och sina 

fantasier. Anita beskrev hur barnen kan lära av varandra:  

 

Ett tydligt exempel var när vi delat upp gruppen i två, i ena gruppen var dom små som inte var så vana 

målare och inte riktigt visste hur dom skulle göra, då plockade hon (pedagogen) in en van målare från andra 

gruppen så att dom skulle få se hur man gör, så då började dom prova att röra i färgen och så, så samspelet är 

ju också viktigt.  

 

Pedagogens vinst med skapande verksamhet 

Flertalet av pedagogerna talade om att det skapande arbetet leder till en vidgad syn på barnet. 

Rut poängterade särskilt att hon under skapandet får en dialog med barnet och kan då 

tydligare se deras intressen. Även Alma nämnde att hon genom skapandet kan få en bättre 

förståelse för barnen och hon kan lättare sätta sig in i deras situationer. Siv uttryckte sig så 

här: ” Det är ju fantastiskt att se vad barnen kan och se deras utveckling.”  
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Både Sanna och Anita berättade att de ser den pedagogiska dokumentationen i samband med 

skapandet som en stor vinst. Båda ansåg att den viktiga processen synliggörs genom 

dokumentation. Anita framhöll att man genom att följa processen via dokumentation får veta 

mer om barnets bilder. Hon sade: ”Och det är ju viktigt att dokumentera för det händer ju så 

mycket, dom pratar ju för sig själv och berättar och så. Istället för att bara skriva under bilden 

efteråt ”En uggla och ett träd” då det kan vara en lång historia om ugglan som flyger 

omkring.” Sex av pedagogerna sade sig se skapandet även som en glädjekälla som ökar deras 

välmående. Bodil sade med eftertryck: ”Glädje, jag tror jag skulle förtvina om jag inte fick 

jobba med färg och form och skapande.” 

 

Barnens vinst med skapande arbete 

Så här uttryckte sig Agnes angående barnens vinst med skapande verksamhet:  

 

     Glädje hoppas jag. Att upptäcka sin egen förmåga till kreativitet, att upptäcka sitt eget själsliv och sitt eget 

idérikedom, att man faktiskt har jättemycket. Varje människa har egen historia redan som barn. Och genom 

att sjunga eller skapa eller sagor kan man upptäcka att wow jag har ju Jättemycket idéer, jag har ju inte bara 

Kalles idéer jag har ju egna också. 

 

Även Bodil och Siv tog upp glädjen som de ser att barnen fylls av via skapandet. Bodil ansåg 

också att skapandet innehåller problemlösning. Siv sade följande om barn och skapande: ”De 

kan ju mycket mer än vad de kanske tror och att de får utvecklas.” Även Sanna och Alma 

talade om hur skapandet leder till en stärkt självkänsla och ett starkare självförtroende. Alma 

sade: ”Och att när dom gjort något klart, om dom får den här positiva responsen så växer dom 

ju deras självförtroende. Och det ger ju barnen en skjuts att man är nyfiken på vad dom 

verkligen har gjort.” 

 

 Anita tyckte att följande är en vinst med barnens skapande: ”Att prova olika material, prova, 

fantisera, experimentera, göra sina skapelser.” Andra vinster som togs upp av pedagogerna är 

relationer, samarbete, gemenskap, kommunikation, bearbetning av tankeprocesser och 

motorisk träning. Skapandet som ett uttryckssätt togs än en gång upp av två pedagoger som en 

anledning till skapande och här som en vinst för barnen. 
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Praktiskt kring skapande arbete 

Här följer en sammanställning av pedagogernas svar kring arbetslagets uppdelning av ansvar 

samt hur de genomför sin planering inför bild- och formskapande. 

 

Ansvar 

Av de Reggio- inspirerade pedagogerna svarade tre att det finns en viss person i deras 

arbetslag som bär ett huvudansvar för den skapande verksamheten. Ronja beskrev hur de lagt 

upp arbetet: ”Ja vi har lagt upp det så att vi har olika ansvarsområden. Nu har vi ju inte det 

ständigt utan vi skiftar. Så jag har nu haft det i två månader. Då är man ansvarig för materialet 

och man sätter igång barnen. Det är ju då på den här fria stunden.” I ett annat arbetslag är de 

den pedagog med mest utbildning inom konstområdet som bär ansvaret för det skapande 

arbetet. 

 

Alla fem pedagogerna i de allmänna förskolorna svarade att det inte är någon särskild som bär 

ansvaret för det skapande arbetet i deras arbetslag. Alma svarade: ”Egentligen inte, vi är ett 

väldigt kreativt arbetslag, det är jätteroligt. I en massa saker som vi hittat på har vi fungerat 

som kugghjul i varandra.” Anita sade att de två andra pedagogerna i hennes arbetslag tänker 

mer kring skapande än hon själv, hon fortsatte: ”målningen är jätteviktig så där men som sagt 

är det inte jag som tar initiativet till det. Jag vet att dom målar så mycket ändå. Men ibland 

kan jag komplettera med nya saker sådär.” 

 

Planering 

Vi ställde frågan: Har ni i arbetslaget gemensamma planeringar kring bild- och 

formskapande? Av pedagogerna svarade alla att de inte hade en särskild planering kring bild- 

och formskapande. Däremot sade alla att det kan ingå i den övriga planeringen på ett eller 

annat sätt. Av de Reggio- inspirerade pedagogerna talade Ronja, Siv och Sanna om att de inte 

gör detaljplaneringar i förväg utan som Sanna sade: ”Vi utgår från det som har hänt och 

reflekterar över hur vi ska gå vidare.” Bodil och Anita från de allmänna förskolorna sade sig 

planera gemensamt i sina arbetslag inför projekt.  
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Arbetslagets syn på och inställning till skapande  

Nio av pedagogerna sade sig tro att man hade gemensam syn i arbetslagen vad gäller bild- och 

formskapande, den tionde, Anita, sade sig veta att det var så eftersom de diskuterat ämnet. För 

sju av de tio pedagogerna togs materialets placering och inredning upp som delar där 

pedagogerna inom arbetslaget har en gemensam syn. De tog upp vikten av tillgängligheten för 

barnen. Två pedagoger tog upp att den gemensamma synen på bild- och formskapande ingår i 

den gemensamma grundläggande barnsynen.  

 

Skaparmiljön på förskolan 

I följande avsnitt redogörs för pedagogernas svar angående tid, plats och möjlighet till 

skapande, placeringen av ateljén på avdelningen samt hur de valt att organisera material och 

inredning i ateljén. Här framkommer även de material och tekniker som pedagogerna sade sig 

arbeta med.  

 

Tid, plats och möjlighet till skapande  

I svaren från de Reggio- inspirerade pedagogerna framgår att de alla ser att det finns mycket 

möjlighet och tid till skapande. Ritva sade: ”Det finns tillgång till det varje dag för alla barn.” 

Ronja uttryckte: ”Det finns hur mycket som helst, det finns alltid tid att skapa. Det är alltid 

barn i våran ateljé.” Sanna och Siv framhöll att rutiner och inskolning tar en viss tid men att 

det utöver det finns stor möjlighet, ”Fullt ut så gott som”, sade Sanna. 

 

Pedagogerna i den allmänna gruppen ser begränsningar i tiden och möjligheten till skapande.  

Alma och Anita ser att utbudet av material begränsas då de har små barn som exempelvis inte 

ska få tag på saxarna. Agnes sade: ”Jag tycker det är under all kritik. Det är stora barngrupper 

och lite personal. Det finns jättelite tid att jobba med musik och kreativa ämnen på ett sånt sätt 

som jag tycker är bra. Ofta handlar det tyvärr bara om att klara dagen. Speciellt då nån är 

sjuk.” Bodil ser att matrutinerna begränsar tiden mycket. Det blir väldigt inrutat och stunderna 

för skapande blir för korta, ansåg hon. Även Berit sade att tiden för de minstas skapande 

begräsas av sovstunden. Anita framhöll dock att de äldre barnen klarar mycket själv.  
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Placering av ateljén 

Pedagogerna från de Reggio- inspirerade förskolorna berättade att tanken med placeringen av 

ateljén bland annat är att det ska vara ljust, stort, lättillgängligt och centralt för bättre 

överblick. 

 

Även pedagogerna från de allmänna förskolorna nämnde ljust och stort som ett skäl till 

placeringen. En nämnde även ett rum där man kan stänga om sig och sitta i lugn och ro. Två 

stycken betonade praktiska delar som att valet av placeringen av ateljén beror på att det 

tillexempel finns vatten där.  

 

Ateljéns organisation 

Precis som med placeringen sade pedagogerna från de Reggio- inspirerade förskolorna att 

lättillgänglighet är viktigt. Det ska vara lätt för barnen att nå basmaterialet som papper, kritor 

och färger. Rut berättade att de har valt enfärgade vaxdukar för att den ska vara lugn och inte 

störa målandet. Ritva sade att på deras förskola har de olika stationer för olika material vilket 

ger tydlighet för barnen. Hon berättade vidare att fäst stafflier vid väggarna för att skapa 

rymlighet samt att pedagogerna på eftermiddagarna dukar fram olika material som pärlor och 

skrotmaterial på låga bord så att alla barnen når. Hon lade till att de tänkt mycket på tydlighet, 

att barnen ska veta vart materialet finns och vart man arbetar med olika material, till exempel 

att leran används vid ett speciellt bord. 

 

Pedagogerna från de allmänna förskolorna vittnade om liknande organisation som 

pedagogerna på de Reggio- inspirerade förskolorna berättade om. Två pedagoger berättade att 

de försöker och vill sätta ned så mycket material som möjligt på barnens nivå, resten av 

materialet står så att barnen ser det. Agnes berättade att de vid möbleringen av ateljén tagit 

hänsyn till ljuset i rummet.  

 

Tekniker och material 

Fyra pedagoger nämnde färg som det vanligaste materialet. De olika färgtyperna som lyfts 

fram är flaskfärg, vattenfärg, temperafärg, pulverfärg, textilfärg och fingerfärg. Andra 

material som använd är olika pennor som skisspennor och grafikpennor, kritor, tusch, kol, 

gips, lera, stämplar, saxar, lim, tapetklister, silkespapper, papper både till att rita och måla på 

samt till att klippa och vika. Alma och Sanna berättade att de på sina avdelningar låter barnen 

skapa av skrotmaterial, allt från sladdstumpar till kartonger. 
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Alma berättade att sockermålning är en teknik som barnen fått prova på. Man blandar 

sockervatten med färg och målar med, resultatet blir en yta med mer struktur. Hos Anita har 

barnen fått använda bilar som de kört i färg för att sedan göra mönster med på papper. Agnes 

beskrev ytterligare två tekniker:  

 

Frottage när man använder breda kritor och lägger ett papper på något sedan kritar man på pappret och får ett 

avtryck av det som ligger under. Rullande bild: Du har ett bord som inte har nå ben i vägen, gärna ett långt 

bord. Sen fäster du pappret i ändarna så rullar du pappret alltså hela tiden. Så till slut kommer din bild 

tillbaka, eller inte. Du kanske inte känner igen den om det är många som har målat.   

 

Barnet 

Här redogörs för pedagogernas svar kring barns inställning till skapande, kring hur de arbetar 

med barn som inte vågar samt vilket inflytande de anser att barnen har över material, tekniker 

och arbetsområden. 

 

Utvecklingssteg 

Alla pedagogerna sade att barns utveckling i färg och form är individuell. De ser således inte 

några generella utvecklingssteg eller stadier som barnen genomgår i en viss ålder. Sanna sade: 

”Inte utvecklingsstadier. Utvecklingen är ju beroende av när man möter skapandet.” Några av 

pedagogerna nämnde vissa utvecklingssteg som de anser att barnen individuellt genomgår. 

Bodil utrycker: ”Ja det kan man nog se, som hur dom jobbar med handen, från att det är streck 

fram och tillbaka till att det blir runda former, till att man börjar göra huvudfotingar. Jag kan 

känna att det finns att- aha, nu har han gått över till att… det kan jag känna att det finns.” 

Anita menade: ”Ja det är ju den här standarden vid ritning och målning, först testar material 

eftersom blir det ju mer och mer tanke bakom arbetet.”  

 

Barnens inställning till skapande och hur pedagogens syn påverkar inställningen 

Nio av pedagogerna var eniga om att barnen har en positiv inställning till skapande.  

Sanna sade: ”Det är jätte roligt. De är stolta över det de gör. Från början tyckte de att de inte 

kunde.” Bodil uttryckte: ”Att jobba i ateljén? Det tycker dom är jättekul, dom går gärna dit.” 

Berit hade en lite annorlunda syn på barnens inställning till skapande. Hon sade: ”Vissa tycker 

ju att det är en höjdare. Men sen finns det ju dom som behöver uppmuntras, dom som hellre 

gör annat. Men det är ju dom som kanske behöver det mest.” 
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Alla pedagogerna ansåg att arbetsslagets syn på skapande påverkar barnens inställning till det 

samma. Rut, Ronja och Siv sade att om pedagogen tycker att det är viktigt så tycker barnen 

det. Sanna och Anita framhöll att pedagogens inställning är en förutsättning för att barnen ska 

få skapa när de har lust, Anita berättade att barnen tar det för givet. Bodil ser sig som en 

förebild som vuxen och säger att de vuxnas positiva inställning gör att barnen vågar prova. 

Rut sade att det skapande materialet kanske inte kommer fram om pedagogen inte ser det som 

viktigt. Alma uttryckte sig så här: ”Ja är man positiv och ger möjligheter då kommer dom att 

skapa. Tycker vi att det är tråkigt och ställer bort materialet, då vill dom inte skapa. Generellt. 

Jag tror att det blir vi pedagoger som styr beroende vad vi ställer fram och vad vi brinner för!” 

Berit sade att barnen kan tappa intresset och lusten till skapande om: ”vuxna ändrar och styr 

och ställer kring det barnen gör.” 

 

Barn som inte vill eller vågar 

Alla pedagogerna har i sitt arbete mött barn som av olika anledningar inte velat eller vågat 

skapa. Det framkommer olika förslag till hur ett barn i en sådan situation kan hjälpas. Siv 

menade att färre barn i gruppen för en lugnare miljö är rätt väg att gå. Ritva sade att levande 

material som is och vatten lockar de flesta barnen. Agnes beskrev hur hon själv fungerade 

som verktyg för en pojke som var fyra när han började på förskolan: ”Han var rädd för färger. 

Han började med kritor. När han skulle börja måla använde han min hand. Jag fick hålla 

penseln och han styrde min hand.”Berit framhöll att vissa barn behöver få tid på sig och 

avvaktande studera vad de andra barnen gör innan de själva börjar skapa. Om barn med dåligt 

självförtroende sade hon att målarböckers färdiga bilder kan fungera som en bro till att själv 

börja rita.  

 

Bodil, Anita, Alma, Rut och Sanna talade om vikten av att hitta något speciellt som intresserar 

barnet i fråga. Sanna sade: ”Man får försöka hitta en inkörsport. En pojke som inte ville måla 

fick använda sin favoritleksak plasttraktorn att måla med, det blev hans start.” Rut menade 

också att det kan fungera om man ofta erbjuder barnet att skapa. Alma berättade hur man kan 

gå till väga då man möter ett barn med prestationsångest som vill ha ett perfekt resultat: ”Då 

kanske man ska börja med att skapa och att det inte ska vara nånting. Att man skapar för att 

träna på att skapa.” 
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Barnens inflytande över val av arbetsområden, tekniker och material 

Från de Reggio- inspirerade pedagogerna svarade Ritva, Rut, Siv och Sanna att barnen får 

välja fritt från de material som finns framme. Ronja sade: ”Ofta är det ju dom som väljer, 

utom då vissa gånger då vi har nån utmaning till dom, eller under projektet, då är det ju vi 

som styr.” Ritva framhöll vikten av att erbjuda olika saker så att barnen vet vad som finns att 

välja mellan. 

 

Från de allmänna pedagogerna svarade Bodil att barnen i sitt fria skapande väljer själv. Anita 

sade att barnen oftast väljer själva och att hon till exempel kan fråga vilken pensel och färg 

barnet vill ha. Alma berättade att hos dem styr pedagogerna över vilket material som finns, 

medan barnen mer kan styra över vad de gör av materialet. Agnes sade: ”Ju äldre de blir och 

ju mer de har erfarit ju mer kan de ju välja. Vi har inte hunnit introducera så mycket, men det 

vi har kan de ju fråga om.” Berit berättade att de pratat mycket om demokrati med barnen, 

men att de kan ha svårt att välja, då de inte känner till allt. Hon sade också att barnen kan 

komma med idéer som kan leda till att något man startat med i slutändan blir något helt annat. 

Hon fortsatte: ”Har dom idéer, spinn då på det. Det kan ju bli lite intensivt vissa perioder med 

vissa saker som dom fastnat på med då får det ju bli det”.  

 

Process och produkt 

I kommande avsnitt framkommer pedagogernas svar kring hur de kommenterade barnets 

skapandeprocess till barnet, kring vilken tanke de har med samtalet om skapandeprocessen. 

Här redogörs även svaren om hur pedagogerna arbetar med pedagogisk dokumentation. 

 

Hur kommenterar du barnets skapandeprocess till barnet?  

Siv och Rut berättade att de försöker uppmuntra barnens skapande, de ställer frågor kring 

bilden och hur barnen går tillväga. Även Sanna sade sig visa intresse för hur barnen gått 

tillväga. Ritva och Ronja framhöll att barnen själva får välja vad de vill berätta om bilden. 

Berit berättade att hon försöker uppmuntra och stimulera barnen, hon frågar också om hon 

kan hjälpa till. Agnes sade att hon tillsammans med barnet kan titta i dess pärm och titta på 

hur de utvecklats. Alma och Anita berättade att de försöker finnas med och visa intresse 

medan barnens skapar. Anita sade att hon lyssnar när barnen målar och ber dem berätta efteråt 

så hon kan lägga till en text till bilden. Alma erkände att hon använder ordet fint även om hon 

känner att hon borde använda ett annat ord. Även Sanna och Bodil berörde detta, Bodil sade: 
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”Jag brukar försöka undvika att komma till det här att det är fint och fult och sådana saker, det 

leder ingen vart. Utan jag brukar fråga runtomkring hur dom har gjort.” 

 

Tanken bakom samtalet om skapandeprocessen 

Ritva berättade: ”En tanke är att ställa öppna frågor så att barnen får beskriva sin tanke istället 

för att säga vad fint. Det är speciellt kul när de gäller de minsta barnen, där man inte ser vad 

deras färger och former föreställer, när man frågar kan man få en hel saga kring bilden.”  

Även för Anita och Ronja är en tanke med samtalet att få reda på barnens tankar kring 

bilderna. Ronja sade att tankarna kan behöva synliggöras för att processen ska kunna gå 

vidare. Rut och Siv är inne på att locka och uppmuntra barnen, få dem att prova vidare. För 

Agnes är det viktiga att prata om barnens idé hon låter bli att värdera de barnen gör genom att 

säga fint och fult. Alma sade sig tänka till så att hon inte alltid lägger in en värdering. Bodil 

gav ett exempel på hur hon kan tänka:  

 

Som när dom jobbade med myror då var det ju att få dem att verkligen titta… då kan jag ju ge dom en 

utmaning att, titta på huvudet, titta noga, hur ser huvudet ut? Vad är det för färg? Och dom kom ju på 

jättemycket när dom tittade, blev lite pressade att titta. Och då upptäckte dom ju nya saker, Åh dom har nått 

på huvudet som sticker ut! 

 

Berit beskrev sin tanke, att barnen ska känna att de får hjälp och når ett resultat som de är 

nöjda med. Hon sade även att hennes frågor kan få barnen att jobba vidare och utveckla sina 

verk. Sanna berättade om sin tanke: ”Ja, att visa intresse och visa att det barnet gör är viktigt. 

Genom att fantisera kring bilderna kan man lyfta barnen.” 

 

Kan samtalet hämma barnens fria skapande? 

Alla pedagogerna menade att det sätt man talar om barns alster med barnen kan hämma deras 

skapande. Bodil sade: ”Det beror ju på vad jag säger. Jag kan ju sänka ett barn fullständigt 

eller höja det. Hur vi förhåller oss till barnet är ju avgörande.” Sanna sade: ”Om det är så [att 

barnet hämmas] gör jag som pedagog fel, och får fundera över hur jag gör.” Rut, Anita och 

Agnes ansåg att samtalet kan vara hämmande om pedagogen frågar för mycket om bilden. De 

talade om att vara lyhörda och känna av hur mycket barnet vill prata om sin bild. Agnes 

poängterade dock att vissa barn behöver öva på att uttrycka sig, i de fallen är bildsamtalen ett 

viktigt redskap.  
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Pedagogisk dokumentation 

Alla de Reggio Emilia- inspirerade pedagogerna sade sig dokumentera barnens 

skapandeprocess. Ronja sade: ”Ja det är ju så vi jobbar.” Hur dokumentationerna går till beror 

på vad den har för syfte, de verktyg som används är att skriva ner, fotografera, filma och 

använda diktafon. Vill man fånga samspelet mellan barnen används ljudupptagning, medan 

fotografering kan användas då man vill visa hur en bild vuxit fram.  

 

Ritva beskrev ett sätt att använda dokumentationen: ”Ibland kan det vara att följa barnens 

bildskapande. Som när vi jobbar med självporträtt. Det försöker vi arbeta med iallafall en 

gång per år och ser då hur barnen utvecklats.” Siv berättade att dokumentationen kan sättas 

upp på väggarna så att barnen ser vad de själva har gjort, den kan vara utgångspunkt i samtal 

med föräldrarna och bildspel kan visa vad som skapas under en längre period. Ritva, Siv och 

Sanna framhöll att dokumentationen används för att reflektera kring arbetet för att kunna 

bygga vidare och förändra. 

 

I den andra gruppen pedagoger sade Alma att dokumentationen kan användas för att forska 

vidare kring hur barnen kan utveckla sitt skapande. I denna grupp berättade Bodil, Anita och 

Alma att de ibland dokumenterar, medan Agnes sade sig vara dålig på det. Hon upplever att 

hon stör barnens skapande genom att fotografera. Berit menade att de sällan har tid att 

dokumentera hela processen. Hon ansåg att det krävs två pedagoger för att göra det och sade 

att den barnfria tiden sällan räcker till bearbetningen av en dokumentation av processen. Hon 

sade dock att de tar bilder och kan skriva på barnens bilder vad de föreställer. Fotografering 

och att skriva ner är de verktyg som framkommer i den allmänna gruppen. Anita talade om 

hur dokumentationen kan användas: ”Ibland kan ju en teckning vara helt svart i slutet men det 

kan ha varit en regnbåge som sedan blev ett oväder. Då är det ju bra om man kan 

dokumentera det och skriva ned och fota processen så man får hela berättelsen.  

 

Angående dokumentation av produkten svarade pedagogerna att det kan ske genom att 

målningen sätts upp på väggen eller att barnet fotograferas tillsammans med sin skapelse. 

Pedagogerna framhöll dock att produkten inte är det viktiga utan att det är processen som 

ligger i fokus. Ronja säger: ”det är ju processen som är den viktiga biten. Det är ju i processen 

som man lär.” Även samtalet kring produkten fokuseras ofta på hur barnen gått till väga och 

vilka idéer de arbetat med. Några kommenterade även färgval och teknik. 
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Gruppen, skapande, lek och lärande samt skapande i projektarbeten 

Här under redovisas för pedagogernas svar kring syftet med gruppövningar i bild- och 

formskapande samt vilka skillnader de ser i processen vid ett grupparbete jämfört med ett 

individuellt arbete. Här följer även pedagogernas resonemang kring skapande lek och lärande 

samt vilken roll skapande kan ha i projektarbeten.  

 

Gruppövningar 

Alla pedagogerna sade sig arbeta med gruppövningar där barnen gemensamt skapar. Ronja 

berättade att barnen gjort böcker tillsammans då språket och kommunikationen låg i fokus.  

Hos Ritva har barnen tillsammans skapat hus av skrotmaterial. Siv berättade att barnen i 

hennes grupp har sytt i wellpapp. Sanna, Alma och Anita vittnade om att barnen får skapa 

gemensamma målningar. Syftet med de olika gruppövningarna som pedagogerna ovan tagit 

upp sammanfattas med Bodils ord: ”För att öva samarbete och samspel. Att mötas, att se 

varandra och få kontakt. Det är kontaktskapande att jobba med skapande.” Berit berättade att 

gruppövningar ofta ingår i temaarbeten och att de är bra för problemlösning.  

 

Skillnader i processen i ett grupparbete jämfört med ett individuellt arbete 

Rut, Ronja, Sanna och Anita talade alla om hur barnen lär och hjälper varandra i 

grupparbeten.  Anita sade: ”Dom inspireras… när dom jobbar tillsammans, dom uppmuntrar 

varandra att testa och få nya idéer som dom kanske inte få själva. Sen har dom ju så kul med 

varandra.” Ritva tänkte på det praktiska utbytet mellan barnen, hur det exempelvis byter 

färger med varandra när de jobbar tillsammans. Sanna framhöll: ”Man lär tillsammans, man 

behöver varandra för att utvecklas.” Alma och Bodil poängterade att barnen i ett grupparbete 

måste vara lyhörda och visa hänsyn för varandra. Bodil menar att det både kan utveckla och 

hämma det enskilda barnet. Agnes framhöll den frihet till egna val som det individuella 

arbetet innehåller.  

 

Sambandet mellan skapande, lek och lärande 

Alla tio pedagoger ser ett samband mellan skapande, lek och lärande. Rut och Ritva lyfte fram 

att språket utvecklas både genom leken och skapandet via barnens samarbete. Siv sade att 

skapandet kan bli ett uttryck för något barnen upplevt exempelvis genom leken. Siv och Ronja 

framhåller att man via skapandet kan öva nya saker som olika tekniker och sin finmotorik. 

Bodil sade att skapandet ger nya kunskaper: ”…om bild, om material, konsistens, färger och 

känslor också, komposition, det kommer in otroligt mycket.” Almas, Anitas och Agnes svar 
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liknade varandra och kan sammanfattas i Agnes ord: ”Ja, absolut det går som hand i handske 

hela tiden. I konsten, kreativiteten finns både lek och lärande.”  

 

Skapandets roll i tema- och projektarbeten 

Ritva sade att det i varje projekt finns något slags skapande. Rut berättade att de arbetat med 

de tre bockarna Bruse och att barnen då gjort bockarna och bron. Enligt Sanna är det 

skapandet som bär upp både de större och mindre projekten. I de projekt som Alma berättade 

om fick barnen plantera frön och sedan följa och teckna växtens utveckling.  Hos Anita är 

skapandet en stor del av temaarbetet: ”Som när vi hade Djungel, då skapade vi och målade 

och grejade.” Agnes talade om ett kartongprojekt där barnen bland annat byggt med 

kartongerna. Bodil sade: ”Jamen, det är ju att vidga uttrycket och det kan ju vara ett medel till 

nått man vill uppnå”  

 

Bildövning med barnen 

Vi genomförde en bildövning med fyra barn som var fyra och fem år gamla. Övningen 

inleddes med att vi frågade barnen om de visste vad känslor är. En pojke sa att det hörde ihop 

med att vara en bra kompis. De andra barnen visste inte vad det var. När vi berättade att känna 

sig glad är en känsla, kom barnen på flera känslor som att känna sig ledsen, arg, hungrig och 

varm. I nästa steg talade vi med ett barn i taget och bad dem berätta om något som gör dem 

glada kontra ledsna. Alla barnen gjorde det. Sedan frågade vi om de kunde berätta om det som 

gjorde dem glada och ledsna utan ord. Ingen av barnen kom på något sätt. Vi frågade om de 

kunde visa genom att rita eller måla, vilket alla barnen ville göra. Som avslutning pratade vi 

kring bilderna och de känslor som de visade.  

 

Vi beskrev bildövningen för pedagogerna och bad dem kommentera den. Här redovisas 

kommentarerna vi fick och de egna erfarenheter som pedagogerna berättade om.  

 

Pedagogerna gav positiva kommentarer som bra, spännande och roligt. Alla pedagogerna sade 

sig ha arbetat med barnen kring känslor på något sätt. Rut och Ronja berättade att de pratat 

med barnen om känslor. Rut har vid samtalen utgått från ett material som heter Tilde med sol 

och is. Ronja sade: ”Vi brukar intervjua barnen så dom är vana att prata om känslor.” Siv sade 

att hon jobbat mycket med att låta barnen uttrycka en känsla med hjälp av bilder och kroppen. 

Sanna uttryckte: ”Man kan ju mer utforska en känsla, jobba in känslan i kroppen via drama, 

sen välja en färg som representerar en känsla, musik, forma med lera.” Även Anita berättade 
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att de använt sig av musik, barnen har fått måla till musik som kan väcka olika känslor, som 

kuslig musik. Ritva framhöll att det är viktigt att barn får arbeta med sina känslor, hon 

fortsatte med:  

 

Sen är det viktigt att tänka på hur man introducerar och vilken relation man har till barnet. För när man frågar 

kan du visa, så kan det vara jobbigt för barnet om hon var arg på mamma i morse men inte känner dig så bra. 

Istället för att berätta som du gjorde kan man ju också visa bilder. Ett tips är att om jag ber barnen 

dramatisera något så kan det vara bra att själv dramatisera uppmaningen.  
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7. Analys och diskussion 

I detta avsnitt ämnar vi besvara våra frågeställningar genom att lyfta fram de viktigaste 

delarna från resultatet och koppla dessa till litteraturen. I analysen besvaras frågan om det 

finns skillnader mellan synen hos pedagogerna i den allmänna förskolan jämfört med 

pedagogerna från den Reggio- inspirerade förskolan fortlöpande i svaren till de andra två 

frågeställningarna. De frågeställningar vi besvarar är: Hur arbetar pedagogerna med bild- och 

formskapande i förskolan? Varför arbetar pedagogerna med bild- och formskapande i 

förskolan? 
 

Hur arbetar pedagogerna med bildskapandet i förskolan?  

Vi besvarar frågan genom att göra en redogörelse och jämförelse över hur de olika 

pedagoggrupperna arbetar med kring följande områden; de praktiska momenten av skapande 

utvecklingssteg, barnens inflytande, inspiration, skapandets möjligheter, sambandet mellan 

bildskapande och leken, skapandeprocessen samt pedagogisk dokumentation. 

 

Praktiska delar inför skapande 

En skillnad mellan de två pedagoggrupperna och hur de arbetar med skapande i förskolan är 

hur uppdelningen av ansvaret för skapandet är fördelat i arbetslaget. De Reggio- inspirerade 

förskolorna har i tre fall en pedagog som bär ansvaret för det skapande arbetet till skillnad 

från den allmänpedagogiska gruppen där ingen av avdelningarna har en ansvarig. Vi ser en 

likhet mellan de Reggio- inspirerade och de allmänna förskolorna när det kommer till 

upplägget för planeringen av skapande. Båda gruppernas planering kring bild- och 

formskapande är invävt i avdelningens övriga planering. Däremot finns det en skillnad i hur 

planeringarna görs. De Reggio-inspirerade pedagogerna gör sina planeringar allt eftersom och 

utgår från det som har hänt i verksamheten samt de pedagogiska dokumentationerna de gjort 

och planerar utifrån det. Detta planeringssätt är i linje med Lpfö 98 som tar upp att förskolan 

ska använda sig av barnens egna erfarenheter och verksamheten skall utgå från barnens 

erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper.75 Pedagogerna från 

de allmänna förskolorna säger sig däremot planera arbetet i förväg. Vi anser dock att detta 

inte behöver betyda att de inte utgår ifrån barnen. Det framgår inte heller hur ofta de har sina 

planeringar. En följdfråga om detta hade kanske varit på sin plats. Vi vill dock framhålla att vi 
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tycker att det är viktigt att vara lyhörd för barnens intressen och att se barnet. Därför bör det 

inte göras detaljerade planeringar långt i förväg.  

 

Vi tycker oss kunna se att pedagogerna i de allmänna förskolorna känner en begränsning av 

möjligheten till skapande på grund av tidsbrist. Även de Reggio- inspirerade pedagogerna 

nämner tiden, men verkar inte tycka att det är ett större problem utan jobbar runt det.  

 

Organisationen av ateljén skiljer sig, enligt intervjuerna, inte särskilt mycket förskolorna 

emellan. Men under vår egen observation på förskolorna kan vi tycka att det finns en skillnad 

främst i tillgängligheten av material och barnmöbler. De Reggio inspirerade avdelningarnas 

ateljéer ger ett intryck av att vara mer tillgängliga under vår observation. Det fanns dock 

ingen avdelning där barnen hade tillgång till allt material. Även på de Reggio- inspirerade 

avdelningarna finns det begränsningar.  Användandet och tillgången av olika typer av material 

och tekniker är dock densamma på båda typerna av förskolor.  

 

Utvecklingssteg 

Det finns ett antal olika typer av utvecklingsteorier. En av dessa, framtagen av Lowefeldt, har 

vi tagit upp i bakgrundsdelen. Det finns även motstånd mot dessa utvecklingsteorier som 

Bendroth Karlsson skriver om och kallas för tillblivelseprocessen. Den utgår ifrån att barns 

bildutveckling först och främst är kopplat till hur ofta och till vilken grad barnet får träna sig i 

att teckna.76Alla de tio pedagogerna uttrycker att utvecklingen är individuell och någon 

påpekar att man möjligen ibland kan se en utveckling som följer något av utvecklingsstegen. 

Det finns alltså ingen skillnad i tanken om utvecklingssteg mellan de Reggio- inspirerade och 

de allmänna förskolorna. Sanna kommenterade att hon anser att utvecklingen beror på när 

barnet kommer i kontakt med skapandet. Vi kan inte säga att den ena forskningen är 

överlägsen den andra då vi inte lagt fokus på detta i vårt examensarbete. Vi kan dock tänka 

oss att det kan vara en fördel att inte låsa sig vid att barn utvecklas i ett visst tempo och lär sig 

vissa saker i en viss följd. Detta på grund av att man kan låsa sitt tänkande och inte se det 

kompetenta barnet. Vilket i sin tur kan hämma barnets möjliga utveckling, då pedagogen 

glömmer att se och uppmuntra det enskilda barnets utveckling. 
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Barnens inflytande 

Vi frågade pedagogerna vilket inflytande barnen har över val av arbetsområden, tekniker och 

material och majoriteten av pedagogerna menade att barnen har mycket inflytande över alla 

tre områden. Vi skulle här vilja göra en sammanfattande beskrivning av vår uppfattning 

angående denna fråga. Vi anser nämligen inte överlag att svaren som pedagogerna från de 

allmänna förskolorna ger stämmer helt överens med den bild de gett under den resterande 

intervjun. Ett exempel är det planeringsarbete som vi tog upp tidigare under rubriken 

Praktiska delar inför skapande . Dessutom minskar barnens inflytande över materialet och då 

till viss del över tekniker, då det är pedagogerna som gör inköpen och väljer vad som finns 

framme. Detta gäller för alla avdelningar. Det framgår i alla fall inte i intervjuerna att barnen 

skulle ha inflytande över detta.   

 

Inspiration 

Som största inspirationskälla till arbetet med bild- och formskapande uppgav pedagogerna det 

barnen säger och gör. Andra inspirationskällor som kommer fram är litteratur och konstbilder 

samt andra pedagoger och avdelningar. Pedagogerna benämnde främst litteraturen som en 

hjälp till att finna inspiration till idéer och inte så mycket till att finna en pedagogisk teori som 

arbetssätt. Barnes tar upp just detta då han beskriver dilemmat med att förena teori och 

praktik. Samt att det ofta är omgivningen som bidrar med den mesta inspirationen.77 

Kring hur barnens inspiration uppmuntras talade pedagogerna om miljön på avdelningen och 

samspelet mellan barnen som viktiga faktorer. Att ta vara på barns nyfikenhet och spinna 

vidare på deras initiativ ses också som inspirerande för barnens skapande. I pedagogernas 

synsätt kring barnens inspiration ser vi klara kopplingar till verksamheten i Reggio Emilia, 

där är det just är miljön som ska vara inspirerande.78 Gedin och Sjöholm tar även upp att då 

det är barnens nyfikenhet och initiativ som ska ligga till grund för den pedagogiska 

planeringen, kan det mycket väl bli så att arbetet kan kretsa kring vissa specifika ämnen som 

barnen intresserar sig för.79 Vi kan i dessa två frågor kring barnens samt pedagogens 

inspiration inte se någon större skillnad i hur de två förskoletyperna arbetar. De arbetar båda 

vad vi kan se utifrån ett Reggio- inspirerat arbetssätt då det gäller inspirationen. Det är dock 

inte så konstigt då det är lätt att hitta förankring till detta arbetssätt i styrdokumenten. Där tas 

det bland annat upp att förskolan ska använda sig av barnens egna erfarenheter och 
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verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att 

söka kunskaper.80 Även vikten av miljön tas upp i Lpfö 98, den ska vara öppen, innehållsrik 

och inbjudande.  

 

Möjligheter till skapande  

Alla pedagogerna i undersökningen berättade att det finns möjlighet till fritt skapande under 

större delen av dagen. Vi kunde alltså inte se någon skillnad i hur de två pedagoggrupperna 

arbetar med fritt skapande. I detta läge undrar vi ifall alla pedagogerna har samma definition 

av ”fritt skapande”, något som vi kanske borde ha varit mer uppmärksamma på vid 

intervjuerna. Vi kunde ha bett pedagogerna definiera uttrycket. Skoog tar upp den 

ursprungliga tanken om ”fritt skapande” som Herbert Read talade om, att barnets självuttryck 

skulle stå i centrum för undervisningen.81 Barnet skulle alltså inte lämnas utan vägledning och 

”tillåtas skapa vad de vill”.82 Man skulle lätt kunna tolka svaret som flertalet av pedagogerna 

gav, att det finns möjlighet till fritt skapande under större delen av dagen, som att barnen 

själva, utan handledning, skapar det de vill. Pedagogerna ansåg även att det fria skapandet kan 

underlättas genom att anpassa materialet till barnens nivå och att man introducerar materialen 

för barnen. Även detta kan ses som en metod som underlättar för barnen att ”arbeta själva”. 

Detta behöver dock enligt oss inte vara något negativt utan ibland behöver barnen ”tillåtas 

skapa vad de vill” då vi vuxna inte lägger oss i. Skapandet har en sådant brett 

användningsområde att det i vissa fall krävs total frihet för att barnet ska nå sitt mål med 

skapandet. Som Änggård tar upp behöver skapandet för barn inte alltid handla om att just 

skapa utan det kan bli en bieffekt av tillexempel en lek.83 

 

En skillnad mellan de två pedagoggrupperna finns i svaren på frågan om planerat skapande. I 

Reggio- gruppen svarade pedagogerna att de flera gånger i veckan har planerat skapande med 

barnen. I den andra gruppen svarade pedagogerna att det kan ske en gång i veckan. Berit sade 

att de är de äldre barnen kan få skapa planerat en gång i veckan, medan de yngre gör det mer 

sällan, hon tillade: ”Men vi försöker ju. Och vid speciella tillfällen får ju dom också göra 

såklart, som jul och påsk.” Hennes svar sammanfaller med Malaguzzis dikt:   

 

 

                                                           
80

 Skolverket (2008) 
81

 Skoog (1998) 
82

 Lööf Eriksson (1987) 
83

 Änggård (2007) 



50 

 

…Man ber barn: att tänka utan händer 

att handla utan huvud att lyssna men inte tala 

att begripa utan glädjen i att hänföras och överraskas 

annat än till påsk och jul…84 

 

Vi anser att det är en stor brist att det ser ut så här, att en pedagog säger att de små barnen 

åtminstone får ingå i planerat skapande två gånger per år, till jul och påsk. Vi håller med 

Malaguzzi i att hänförelsen och överraskningarna ska finnas med i barnens vardag på 

förskolorna. Tyvärr ser ju vekligheten ut så att barngrupperna har fått svälla till 18 barn på tre 

pedagoger, sex barn per vuxen. Vi anser att om barngrupperna gick ner i antal barn skulle 

pedagogerna få en större möjlighet att utföra uppdraget på ett bra sätt, uppdraget att se och 

hinna med alla barn och hjälpa dem att utveckla hela sin person med alla sina hundra språk.  

 

Angående skapandets roll i projektarbeten, sade alla pedagoger att skapande finns med och att 

det då är planerat. Det finns alltså när det gäller projektarbeten ingen större skillnad mellan de 

två pedagoggrupperna, vare sig om de använder sig av skapande i projekten eller om det är 

planerat. Vi ser det som någonting bra och menar att skapandet bör ha en självklar roll i alla 

projektarbeten. Med hjälp av skapandet kan lärandet fördjupas och breddas. Vi når fler 

dimensioner via skapandet, inte minst en dimension av välmående, då vi får använda vår 

kreativitet till att vidga uttrycket och utveckla oss själva.  

 

Ju mer man erfarit desto rikare blir även fantasin och skapandet blir mer genialt. Därför har 

vuxna oftast mer fantasi än barn då de har mer erfarenheter att falla tillbaka på. Barn måste 

därför få många tillfällen redan i ung ålder att skaffa sig erfarenheter och kunskaper för att 

kunna utvidga sitt skapande, sin kreativitet och fantasi. Han menar att fantasin behövs för att 

kunna forma framtiden och för att kunna anpassa sig. Detta betyder enligt Vygotskij att 

fantasin och verkligheten är beroende av varandra,85 något som bland andra den Reggio 

Emilia- inspirerade pedagogiken tagit intryck av. 86 

 

Sambandet mellan bildskapande och leken 

Alla tio pedagoger ser ett samband mellan bildskapande och leken. Sambandet mellan 

bildskapande och lek beskrevs dels med att bildskapandet är en del av leken, det vill säga att 
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barnen till exempel använder sig av skapande för att det behövs i leken. Barnen kanske leker 

bio och behöver biljetter, de kan då pausa leken för att skapa biljetter.87  Leken beskrivs också 

som en del av skapandet.  Änggård anser att om man noga iakttar ett barn som skapar kan 

man se att barnet tycker att det är en lek.88 När det gäller jämförelsen mellan de två 

pedagoggrupperna finns det ingen skillnad i vem som såg vilket samband mellan 

bildskapandet och leken. 

 

Skapandeprocessen 

På frågan hur pedagogerna kommenterar barnets skapandeprocess svarade några pedagoger 

att de försöker uppmuntra och visa intresse genom att ställa frågor kring bilden och hur barnet 

gått tillväga. Ett annat svar var att pedagogerna låter barnen själva berätta kring sina bilder. 

Ett tredje svar var att pedagogen använder barnets pärm som underlag till samtal med barnet 

kring dess utveckling. På denna fråga fick vi flera olika svar, vi kunde dock inte se några 

skillnader i hur de båda pedagoggrupperna svarade. De olika svar vi fick var fördelade i båda 

grupperna. Bendroth Karlsson identifierar hos pedagoger tre olika samtalsstrategier kring 

barns bildskapande med barnen Den första strategin är helt enkelt allt låta bli att tala om 

bilden. Den andra är att tala enskilt med barnet kring dennes bild och den tredje är att initiera 

ett bildsamtal i barngruppen. Pedagogerna i vår undersökning faller in i den andra gruppen, 

det vill säga att de för ett bildsamtal med den enskilda eleven.89  

 

Om tanken bakom samtalet kring skapandeprocessen sade flera pedagoger att de vill höra 

barnets tanke med bilden och deras resonemang kring sitt skapande. En annan bakomliggande 

tanke är att pedagogerna vill stimulera och locka barnen till att prova vidare. Ytterligare en 

tanke är att få barnen att verkligen studera de objekt de ska avbilda.  Bendroth Karlsson 

framhåller att pedagogerna genom sitt sätt att samtala kring barns bilder ger barnen redskap 

för att själva tänka och tala kring bilder.90 Vi ser här en koppling till läroplanens text att barn 

söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också 

genom att iaktta, samtala och reflektera.91 Pedagogernas och barnens samtal kring bilderna 

blir ett steg i lärandet kring bland annat bildkomposition och allt det som en bild kan uttrycka. 

Vi anser att pedagogerna i undersökningen har ett bra sätt att möta barnen i bildsamtalen, de 
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visar intresse för barnens tankar och tillvägagångssätt och lyfter på så vis fram barnens idéer 

som värdefulla. Detta tror vi kan stärka barnens tro till sitt eget skapande. Genom barnens 

stärkta tilltro till sitt skapande slipper de förhoppningsvis känna den förlamande rädsla som 

Read talar om.92 Utan rädsla kan de använda sin kreativitet och släppa loss sin inneboende 

konstnär. I denna fråga liksom den förra fick vi flera olika svar på tanken bakom samtalet, 

men vi kan inte finna något som tydligt skiljer de två grupperna från varandra.  

 

I svaren om samtalet kring barns bilder kan hämma barnets fria skapande finns en 

samstämmighet i alla svaren. Därför ser vi ingen skillnad mellan de båda pedagoggrupperna.  

Alla pedagogerna tror att samtal kring barns bilder i värsta fall kan hämma det fria skapandet. 

Det glädjer oss att alla pedagoger är medvetna om detta, då de förhoppningsvis innebär att de 

är uppmärksamma på sitt eget sätt att uttrycka sig. Vilket i sin tur borde leda till att barnen får 

möjlighet att utveckla och njuta av sitt fria skapande utan att hämmas av pedagogerna. Vi 

hoppas istället att pedagogerna lyckas lyfta och stärka barnen.  

 

Pedagogisk dokumentation 

I frågan om pedagogisk dokumentation finner vi en skillnad mellan pedagoggrupperna. I den 

Reggio- inspirerade gruppen sade sig alla pedagoger dokumentera ofta, medan tre av de 

allmänna pedagogerna dokumenterar ibland och två sade sig vara dåliga på att dokumentera. 

Reggio- gruppen använder sig även av flera verktyg än de allmänna pedagogerna gör i sin 

dokumentation. Reggio- pedagogerna har en mer uttalad tanke än de allmänna har med 

dokumentationen, de vill fånga och synliggöra barnens skapandeprocess och utveckling.  

 

Angående dokumentation av produkten framhöll alla pedagogerna att produkten är av mindre 

vikt än processen. De framhöll att det är i processen som lärandet sker. Pedagogerna i vår 

undersökning har insett processens betydelse, det ser vi precis som Lööf Eriksson som en 

vinst då inte bara det färdiga resultatet uppmärksammas. Det är ju då förvånande att inte alla 

pedagogerna använder sig återkommande av pedagogisk dokumentation då vi anser att det 

annars kan vara svårt att följa styrdokumenten. I Lpfö 98 talas det tydligt om att förskolan 

skall sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet samt att lärandet ska utgå ifrån barnet.93 

Vi ser inte hur detta kan vara möjligt utan pedagogisk dokumentation. Vi ser pedagogisk 

dokumentation som ett ypperligt verktyg för att synliggöra och lära oss av den utvecklande 
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processen. Genom dokumentationen har vi som pedagoger en möjlighet att blicka in i barnens 

upplevelsevärld och kan via barnen lära oss att förändra och förbättra verksamheten. Detta 

kallar Wehner-Godée för att gå in i ”händelsernas centrum”. Då läggs fokus på vad barnen 

säger och hur de agerar med varandra. Pedagogen gör nya upptäckter och kan reflektera kring 

barnens lärande. Via att vara ”i händelsernas centrum” får pedagogen stoff till planering av 

lärandesituationer utifrån barnens intressen och behov. 94  

 

Vi anser att barnen via skapande förbättrar sina förutsättningar att möta framtiden. Vi delar 

Lenz Taguchis syn på kunskap och lärande i det konstruktionistiskt perspektivet. Hon lyfter 

fram barnen som medkonstruktör av kultur och kunskap. Vi vill arbeta så att barnen får en 

möjlighet att utforska den värld de lever i. De bör även få  utforska och bearbeta sina tankar 

och formulera teorier om verkligheten. Detta för att de i ett senare skede ska kunna utveckla 

de befintliga vetenskapliga teorierna.95 Enligt oss är pedagogisk dokumentation ett bra sätt att 

fånga barnens tankar och på så vis kan vi hjälpa dem utveckla sina egna teorier.  

 

Varför arbetar pedagogerna med skapande? 

Frågan varför pedagogerna arbetar med skapande besvarar genom följande underrubriker; 

skäl till skapandearbete, skapandets terapeutiska funktion, pedagogerna kopplar skapande till 

Lpfö 98, skapandet utvecklar och gruppskapande. 

 

Skäl till skapandearbete  

När pedagogerna blev tillfrågade varför de arbetar med skapande, var det svar som oftast 

framkom att det är ett bra uttryckssätt. Främst pedagogerna från de allmänna förskolorna 

talade om skapande som ett viktigt uttryckssätt. Men rent generellt kan vi inte se att de två 

grupperna har olika skäl till att arbeta med skapande.  Att se vikten av att barn får uttrycka sig 

dyker historiskt sett upp samtidigt med det fria skapandet.96 Även Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv framhåller vikten av det kommunikativa med bilden då han anser att skapande 

bygger på verkligheten.97  Ser man till de utvecklingspsykologiska aspekterna är en av 

grunderna för alla teorierna att bilderna som barn skapar är uttryck för något, det som skiljer 

teorierna är vad de uttrycker.98 
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Gruppen, samarbete, vänskap, språk och kommunikation klumpades ihop av flera pedagoger 

som skäl till varför man ska arbeta med skapande. Här skulle vi även vilja lägga till leken som 

ett skäl. Visst har en del av pedagogerna tagit upp även leken som en del i skapandet men just 

under denna fråga så saknade vi den. Den delen av skapandet som Änggård talar om som 

flyktigt, liksom leken, är nog den som vi tror pedagogerna har svårt att se som något positivt. 

Det är synd, då vi ser att leken verkligen blir en kombination av alla de ovanstående delarna.  

 

I läroplanen står det att förskolan ska främja barns utveckling och lärande. Detta innegriper 

också att forma, konstruera och nyttja material och teknik.99 Tre av pedagogerna svarade att 

materialet var en viktig del i varför man ska jobba med skapande eftersom förskolan kan vara 

den enda platsen där vissa barn får prova på olika material. Även om det bara var tre som tog 

upp materialet på just denna fråga så nämnde alla pedagogerna materialet som något viktigt, 

någon gång under intervjun. Vi håller självklart med om att det är viktigt att bli förtrogen med 

olika material. Inte bara för att förskolan ska vara ett komplement till hemmen och erbjuda 

andra upplevelser, utan även för att materialet är ett första steg till att göra skapandet till ett 

uttryckssätt. Man kan ju inte tala utan röst och man kan inte bild- och formskapa utan 

material. Även Skoog tar upp att materialet är viktig tillexempel för det fria skapandet, 

tillgång till många slags material ökar barnets möjlighet att uttrycka sig.100 

 

Skapandets terapeutiska funktion 

Den terapeutiska funktionen med skapande som Siv talade om i svaret om frågan varför hon 

arbetar med skapande togs även upp av andra pedagoger under intervjun men under andra 

benämningar. Flera tog upp att skapande är ett bra sätt att bearbeta en känsla eller en 

händelse. Man skulle kunna se denna funktion ur två olika utvecklingspsykologiska aspekter; 

dels personlighetsteori som utgår från att barn skapar det de känner, samt den perceptuella 

teorin utgår från att barn tecknar det de ser.101 Vi anser att de är båda viktiga teorier i sig men 

även att det är bra just som en kombination i förskolan. Detta på grund av att barnen behöver, 

precis som vuxna, få tala ut om vad de gjort, sett och känt under dagen. Det kan också vara 

för att bearbeta sinnesintryck, drömmar eller händelser.  Som litet barn har man kanske inte 

alltid ordförrådet att göra detta och där kommer just skapandet in. Barn upplever mycket med 
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sina sinnen och de är ju mer konkreta än vuxna människor.102 I ett sådant läge där man 

använder sig av skapande för att låta ett barn få uttrycka sina känslor vill vi poängtera att det 

är just processen som är det viktiga och inte slutprodukten. Det är under processen som barnet 

får berätta. 

 

Vi vill återkoppla till ett citat från Agnes:  

 

Jag har ett exempel på en kille som hade svårt att sitta länge och koncentrera sig. Men så hade han jobbat 

stenhårt med en bild. Det var tsunamivågen med en familj som försvann. Han hade sett på nyheterna och så 

berättade han jättemycket kring sin bild, vilket han aldrig brukar ha tid till. Sen kom någon annan och frågade 

om bilden, då sa han bara båt och sprang iväg. Då hade han stått och berättat i säkert 30 minuter.  

 

Detta citat belyser mycket som vi anser vara viktigt kring känslobearbetning. Då pojken i 

fråga skapade en välarbetad bild bearbetade han de intryck och känslor som nyheten om 

tsunamivågen gett honom. Han är i vanliga fall en kille som enligt Agnes har svårt att 

koncentrera sig en längre tid. Nu hade han dock som vi ser det mycket att bearbeta och bilden 

blev ett uttryck för det. Genom de samtal som Agnes förde med honom fick han ytterligare 

utlopp för sina tankar och känslor, samtalet var långt vilket även det tyder på att pojken hade 

mycket att fundera över. När nästa person kom och frågade om bilden kände han sig 

antagligen uttömd och konstaterade kort att bilden föreställde en båt och sprang iväg på nya 

äventyr. Den lilla berättelsen väcker hopp i oss, hopp om att barn blir sedda och får bearbeta 

svåra saker tillsammans med en vuxen som lyssnar. Skapandet är nära kopplat till känslorna 

och vi önskar att alla barn möter lyhörda och intresserade vuxna som ger dem möjlighet till 

känslobearbetning via skapande.     

 

Pedagogerna kopplar skapande till Lpfö 98 

Pedagogernas inställning till Läroplanen var i de flesta fall positiv, ett dokument där 

förskolans mål konkretiseras. Två av pedagogerna verkade dock ha en mer negativ inställning 

till Lpfö 98, men menade att de ändå arbetade i enlighet med den. Vi ser detta som något 

positivt då vi anser läroplanen stärker kvalitén på den pedagogiska verksamheten.  

När pedagogerna tänker på kopplingen mellan skapande i förskolan och läroplanen blir 

skapandet främst en viktig del för att uttrycka sig. Överlag ansåg flera pedagoger att skapande 

går att väva in i det mesta i läroplanen. Detta menar vi stämmer mycket bra då vi hade svårt 
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att begränsa oss när vi skulle hitta delar ur läroplanen för att koppla just till skapande. Vi 

anser att man kan förankra skapande till stora delar av läroplanen. Vikten av flera uttryckssätt 

för barnen tas upp i många avsnitt i läroplanen. Skapandet tas upp på flera olika sätt igenom 

hela dokumentet, bland annat genom att barnen ska kunna kommunicera och utveckla ett 

bildspråk. Förskolan ska även sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att berätta, 

lyssna och reflektera.103 Några av pedagogerna på de Reggio- inspirerade förskolorna 

påpekade tydligt att den Reggio- inspirerade pedagogiken är starkt kopplad till läroplanen i 

sig. Detta tycker även vi är mycket tydligt då man läser läroplanen med Reggio i åtanke. Båda 

benämnde att det är barnets erfarenheter och intressen som ska ligga som grund för den 

pedagogiska verksamheten. Även barns nyfikenhet och kompetens är centrala hos både 

Reggio samt Lpfö 98. Andra delar som överensstämmer är bland annat miljön och just 

skapandet.104 Som vi tog upp under inledningen ligger ju faktiskt samma läroplan som grund 

både för den Reggio inspirerade förskolan som för den allmänna förskolan. Vi undrar om 

detta betyder att den allmänna förskolan pedagogiskt och ideologiskt kommer att närma sig, 

det vi kallar för den Reggio inspirerade förskolan?  I denna fråga där pedagogerna fick koppla 

sitt pedagogiska arbete till läroplanen kan vi inte se någon större skillnad mellan grupperna. 

 

Skapandet utvecklar 

Anita lyfte fram att skapande utvecklar barns identitet och såg där en viktig koppling till 

läroplanen som betonar vikten av barns identitetsutveckling. Läroplanen framhåller att 

förskolan ska arbeta så att alla barn får utveckla sin identitet. Där står bland annat att varje 

barn ska ges möjlighet att bilda sig en egen uppfattning och göra val utifrån sina egna 

uppfattningar. På så vis grundläggs delaktigheten och tilltron till den egna förmågan och den 

ges en möjlighet att växa. Det står även att barnen ska få hjälp att tänka själva, att handla, röra 

sig och lära sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, 

sinnliga och estetiska.105 Skapandet ger oss som vi ser det en möjlighet att utforska vår 

omvärld och vår plats i den, på så vis är den en del i vår identitetsutveckling.   

 

Gruppskapande 

Varken hur eller varför pedagogerna väljer att jobba med gruppövningar skiljer mellan de två 

förskoletyperna. Alla pedagogerna vittnade om att de arbetar med gruppövningar med en 
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tanke bakom. Språk tas upp som en av anledningarna till grupparbete. Här pekade 

pedagogerna främst på den kommunikativa delen där barnen talar med varandra under 

arbetets gång. Här vill vi lägga till det Ahlner Malmström skriver om kommunikation som en 

kombination mellan höger och vänster hjärnhalva och att barn i förskoleåldern främst 

använder sig av höger hjärnhalva där färg, känslor, rum, form, rörelse, ljud och bild 

bearbetas.106 Vi menar därför att det är bra att använda sig av nyss nämnda intryck/impulser 

som är delar av skapande. På så vis underlättas kommunikationen för barnen. 

 

Samspel, samarbete och problemlösning är också bitar som pedagogerna talar om.  När det 

gäller dessa positiva aspekter som gruppövningar för med sig är det kanske inte alltid 

skapandet i sig som tränar dessa egenskaper. Skapandet är dock ett bra medium att använda 

sig av för att utveckla samspel, samarbete och problemlösning. Vygotskij tar även upp den 

sociala interaktionen som ett måste för att odla kreativiteten. Han menar att fantasin kommer 

från erfarenheter, både sina egna samt andras. Detta innebär att ett grupparbete med skapandet 

måste vara ett perfekt tillfälle för barnen att både odla kreativitet, samt att skaffa sig mer 

fantasi som i sin tur leder till möjlighet till vidgat skapande och större möjlighet att anpassa 

sig samt förändra framtiden.107  

 

Slutsats 

Vi har som sagt använt oss av en kvalitativ studie, där det är människors åsikter och inte ett 

klart mätbart resultat som ligger som grund för vår diskussion kring ämnet. Vi vill därför inte 

dra några generella slutsatser utan nöjer oss med att beskriva skillnaderna och likheterna i 

åsikter mellan ett antal pedagoger i regionen. Vi kan dock sträcka oss till att påstå att det är 

möjligt att skillnaderna och likheterna är representativa för de olika grupperna i stort.  

 

Vi har kommit fram till den slutsatsen att skillnaderna mellan den Reggio- inspirerade och 

allmänna förskolan inte är så stora som man kan tro. Den största skillnaden vi kunde se var 

främst inom de praktiska delarna kring organisationen, där de Reggio- inspirerade förskolorna 

hade, vad vi kan tycka, ett mer genomtänkt arbetssätt. Vi tänker då både med tanke på att de 

har en skapandeansvarig pedagog och att de har en mer planerad miljö som underlättar 

tillgängligheten för skapande. Den pedagogiska dokumentationen är den biten där vi ser störst 

skillnad. Vi anser att de allmänna förskolorna tappar möjlighet till att utföra det uppdrag som 
                                                           
106
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förskolan har i och med att de inte prioriterar den pedagogiska dokumentationen mer. Visst 

finns de även likheter mellan pedagoggrupperna. Bland annat kan man se en viss likhet i 

planeringsarbetet trots att utgångspunkten för planeringen kan skilja. Den största likheten ses i 

barnsynen. Alla pedagoger har en liknande syn både när det gäller barns utveckling och synen 

på varför och hur man kan använda sig av skapande till barnens fördel. Vi tror att den 

allmänna förskolan kommer att närma sig den Reggio- inspirerade allt eftersom, vilket vi ser 

som något positivt. Vi vill dock höja en varningsflagga för de Reggio- inspirerade 

förskolorna. Trots att den Reggio- inspirerade pedagogiken på många sätt finns invävd i 

läroplanen får man inte glömma, att det är den som är vårt styrdokument, som vi ska jobba 

mot och inte Reggios egna riktlinjer.  

 
Förslag på fortsatt forskning 

Vi anser att det finns mycket mer att hämta inom detta område med skapande i förskolan både 

när det gäller hur och varför det används.  När det gäller jämförelsen av skapande mellan 

olika pedagogiska inriktningar, skulle det vara intressant att göra en längre och mer ingående 

forskning som inkluderar ett större antal pedagogiska inriktningar. Vi skulle även ha ett 

intresse i att göra en fortsatt forskning med observationer i förskolorna för att se om praktiken 

stämmer med de intervjuer vi gjort. Intervjuer med barnen för att vända på steken och se 

skapandet ur deras synvinkel skulle kunna vara en intressant infallsvinkel eller komplement 

till ett liknande arbete. Man skulle även kunna smalna av vårt område och fokusera enbart på 

den pedagogiska dokumentationen av skapande. Eller, genom en djupare observation, göra en 

jämförelse mellan förskolor med olika typer av pedagogisk inriktning och koncentrera sig på 

de praktiska skillnaderna som lokaler, inredning, personal och material kan leda till. 
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Bilaga 

 

Intervjufrågor 

Dessa frågor är alla intervjuer grundade på. Därefter har det vid varje intervju tillkommit en 

del följdfrågor som varierar. 

 

Skapande 

Kan du definiera skapande? 

 

Pedagogens bakgrund 

Hur länge har du arbetat som förskollärare/barnskötare? 

Vad har du för bakgrund när det gäller ditt eget skapande? 

Har du en särskild estetisk utbildning? 

Använder du dig av litteratur för att få idéer och hjälp till dina planeringar?  

Vad för typ av litteratur använder du i så fall?  

Hämtar du inspiration på nått annat sätt? 

På vilket sätt kopplar du det skapande arbetet till läroplanen?  

 

Verksamhet  

Hur ofta genomför ni planerat bild, färg och formskapande med barnen?  

Finns det tillfälle för spontant skapande?  

Hur uppmuntras barnens inspiration till skapande? 

 

Syfte 

Varför väljer du att arbeta med skapande?  

Vad ”får du ut” av det skapande arbetet? 

Vad ”får barnen ut” av skapandet (hur utvecklas barnen, vad lär de sig)? 

 

Ansvar  

Är någon/några av pedagogerna i arbetslaget som är mer drivande eller kanske ansvarig i 

skapandet?  

Har arbetslaget en gemensam syn på färg och formskapande, hur ser den ut?   

Hur tror ni att arbetslagets syn på skapandet påverkar barnens inställning?  



 

Miljö och möjligheter  

I vilken utsträckning finns det tid, plats och möjlighet till skapande?  

Har ni för tanke bakom placeringen av ateljén/skaparrummet?  

Hur har ni tänkt kring rummets organisation? (placering av inredning, material)  

Vilka olika tekniker/material använder ni er av?     

 

Barnet 

Hur upplever du barnens inställning till arbetet med färg och form?   

Hur arbetar ni med barn som inte vill/vågar skapa? (Det kan handla om prestationsångest, 

rädsla för att misslyckas, ovilja att smutsa ner händerna.)  

Vilket inflytande har barnen över val av arbetsområde, tekniker, material? 

 

Process och produkt 

Hur kommenterar du barnets skapandeprocess till barnet?  

Finns det någon medveten tanke bakom samtalet under skapandeprocessen? 

Kan samtalet hämma barnens fria skapande?  

Dokumenterar ni processen och i så fall hur och till vad används dokumentationen?  

Dokumenterar ni produkten och i så fall hur och till vad används dokumentationen? 

Hur kommenterar du barnets slutprodukt till barnet?  

 

Gruppen  

Vilken gruppstorlek är lämpligast att arbeta med vid ett skapartillfälle? Motivera.  

Arbetar ni med gruppövningar och projekt där barnen gemensamt skapar? I så fall varför?  

Vilken/vilka skillnader kan du se när det gäller processen i ett grupparbete gentemot där 

barnen jobbar individuellt? 

Anser ni att det finns något samband mellan konst, lek och lärande och i så fall på vilket sätt?  

Arbetar ni med tema- projektarbeten, vilken roll har skapandet i dessa? Kan du ge exempel?  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


