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Abstrakt

Syftet var att undersöka pedagogerna vid lärarlett bildskapande i förskolan. Dels 
ville jag ta reda på vilken roll pedagogen ansåg sig ha när barn skapade bilder 
samt på vilket sätt och i vilken grad de styrde. För att få reda på detta besöktes tre 
förskolor där jag närvarade vid två bildaktiviteter per förskola. Dessa var en 
kommunal förskola, en friskola samt en Reggio Emilia förskola. Efter den 
observerade bildaktiviteten intervjuade jag den pedagog som lett bildpasset för att 
jag skulle få syn på den styrning som kan förekomma samt för att få höra 
pedagogernas tankar runt att styra barn. Jag fann att pedagogernas agerande kunde 
skilja sig åt väsentligt mellan olika förskolor. Olikheter fanns i vem som bestämde 
vilka barn som deltog vid skapande och vem som bestämde när en bild var att 
betrakta som färdig. Därför sorterades pedagogerna in i tre kategorier, dessa var 
hög grad av styrning, viss styrning samt låg grad av styrning.  

Nyckelord: lärarlett bildskapande, pedagogens roll, Reggio Emilia, styrning.
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1. Inledning

Bildskapande har en viktig plats i förskolan. Att förskolor ofta arbetar med bild är 

något jag tagit för givet och även en orsak till att jag valt att läsa till förskollärare. 

Men det är också något jag fått bekräftat när jag besökt olika förskolor under min 

tid vid förskollärarutbildningen. Som student på universitetet har jag valt att läsa 

kurser med inriktning mot bild och slöjd i förskolan och när jag haft Verksamhets-

Förlagd Utbildning, VFU, har jag ofta lett bildaktiviteter med barnen i 

förskolorna. För mig hör bild och förskola ihop!

      Under min utbildning har jag haft fem perioder med VFU. Dessa har varit på 

tre olika förskolor och i en förskoleklass. Att förskola och bildskapande hör ihop 

har blivit tydligt eftersom bild varit en del av verksamheten på samtliga förskolor. 

Det var när jag under hösten 2010 var ute på min sista VFU som det blev tydligare 

för mig att förskolors arbetssätt med bild kan variera. De tidigare förskolorna jag 

besökt hade också arbetat på olika sätt men kontrasten var inte lika tydlig som den 

blev nu. Mängden lärarledda bildaktiviteter samt graden av styrning från 

pedagogerna hade varierat en del på förskolorna, men på den sista förskolan jag 

besökte fick jag komma i kontakt med ett annat arbetssätt. För mig var deras 

synsätt nytt och det väckte därför intresse och undran. Just denna förskola lade 

betydligt större vikt vid bildskapande och genomförde så gott som dagligen 

bildaktiviteter med barnen.

      Två saker drog särskilt till sig mitt intresse. För det första var det hur 

pedagogerna planerade och genomförde aktiviteterna. De hade ett upplägg där 

slutresultatet kunde vara uttänkt i förväg och styrningen var vid genomförandet 

ofta stark. Vissa gånger hade pedagogerna gjort en förlaga.  

      För det andra var det bildaktivitetens syfte som fångade mitt intresse. Det var 

intressant att det som aktiviteten förväntades leda till inte främst var förknippat 

med bild. Den föreställande bilduppgiften syftade istället till att barnen skulle lära 

och befästa nya begrepp. 

      Att förskollärare arbetar på olika sätt med bildskapande är något som också 

forskare kommit fram till. Under materialinsamlingen till sin doktorsavhandling 

fann Eva Änggård skillnader som bestod dels i att olika material erbjöds, men 

också i olikheter i pedagogernas agerande. Detta skapade olika förutsättningar för 

1



barnens bildskapande. Änggård konstaterar att pedagogernas föreställningar om 

bildskapande påverkar vilka bilder barnen tillåts att göra.1

      Jag är intresserad av att undersöka hur några förskolor arbetar med 

bildskapande. Det är främst pedagogernas förhållningssätt och tankar som jag 

väljer att rikta in mig mot, därför ska jag enbart undersöka lärarledda bildpass. 

Några frågor jag ställer mig är om pedagogerna har ett förutbestämt slutresultat, 

vilken grad av styrning som förekommer samt hur denna styrning ser ut.  

      När jag blir färdig förskollärare kommer jag att arbeta med bildskapande 

tillsammans med barn, hittills under alla bildpass jag lett har jag dock aldrig 

reflekterat djupare över frågan om pedagogers styrning. Därför, anser jag, att det 

är intressant och värdefullt att problematisera och gräva djupare i dessa frågor. 

Dels för min egen skull men även för andra förskollärare som inte tagit sig tid att 

reflektera över begreppet styrning. Jag ställer mig frågor som jag kanske inte kan 

besvara men åtminstone närma mig. Hur mycket styr förskollärare vid 

bildskapande? På vilket sätt sker denna styrning och är en hög eller en låg grad av 

styrning egentligen att föredra?

1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att undersöka det lärarledda bildskapandet i förskolan med fokus på 

pedagogernas styrning. Jag utgår ifrån följande frågeställningar:

• Vilken roll anser sig pedagogerna ha vid barnens bildskapande?

• På vilket sätt och i vilken grad styr pedagogerna bildaktiviteten mot ett i  

förväg uttänkt resultat?

1 Änggård Eva, Bildskapande -en del av förskolebarns kamratkulturer Studies in arts and science 
nr. 315. (Linköping: Tema Barn, Linköpings universitet, 2005).
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2. Metod

2.1. Urval

Jag ville ta reda på hur pedagoger agerade vid barns bildskapande, jag var även 

nyfiken på att se om det fanns olikheter i agerandet beroende på vilken sorts 

förskola de arbetade på. Därför valde jag att genomföra mina undersökningar på 

tre förskolor med olika profil. Min undersökning baserade sig på sex informanter 

fördelade på dessa förskolor. På varje förskola deltog två pedagoger, detta för att 

jag skulle få en bredare och mer representativ bild av förskolan.

      Den första förskolan var kommunal och hade inte någon profil eller inriktning, 

den andra var en friskola med en språkprofil. På den tredje förskolan fanns en 

tydlig inriktning mot bild, denna förskola var inspirerad av Reggio Emilias 

pedagogiska filosofi. Min grundtanke var att friskolan hade en profil som 

handlade om annat än bildskapande, dock framkom att de även fokuserade på ”de 

estetiska språken” dit bildskapande räknas.  

      Jag ville få en bred bild av hur lärarlett bildskapande kan ta sig uttryck på 

förskolor och valde därför bort alltför snäva urvalskriterium så som att pedagogen 

skulle arbetat ett visst antal år eller ha en viss utbildning. Vad som istället 

påverkade urvalet är att förskolorna låg i samma kommun samt att jag vid urval 

utnyttjade en tidigare kontakt för att tillfråga friskolan om deltagande i min 

undersökning. De andra förskolorna valdes ut slumpmässigt med hjälp av 

sökmotorer på Internet.

      Ett bortfall finns att redovisa. Vid den fjärde observationen uppstod ett fel på 

ljudinspelningen. De första femton minuterna fanns kvar men sedan saknades 

ljudinspelning från resterande del av bildpasset. Den efterföljande intervjun fanns 

inspelad eftersom jag då upptäckt och åtgärdat felet. Från detta bildpass hade jag 

handskrivna anteckningar som jag istället använde mig av. När jag analyserade 

och använde mig av material från detta observationstillfälle kunde jag inte ange 

citat utan enbart beskriva händelseförloppet.            

2.1.1 Forskningsetik

Examensarbetet genomförs enligt de forskningsetiska principerna i humanistisk- 
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samhällsvetenskaplig forskning.2 Informationskravet innebär att samtliga 

pedagoger som deltog i min undersökning fått information om studiens syfte och 

om att deltagande var frivilligt. Samtyckeskravet innebar att pedagogerna bestämt 

över sitt deltagande samt att föräldrarna till de berörda barnen tillfrågats om 

godkännande. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna ska skänkas 

anonymitet, såväl skolor som pedagoger har givits fingerade namn samt att jag 

beskrivit förskolorna så att de inte ska kunna pekas ut.       

 

2.1.2 Avgränsning

Inledningsvis var jag också intresserad av att undersöka om det fanns olikheter i 

pedagogernas agerande mot flickor och pojkar vid bildskapande. Jag undrade om 

styrningen var lika hård eller om det fanns förutfattade meningar vad gäller 

flickors kontra pojkars bildskapande? Dock bestämde jag mig i efterhand att mitt 

insamlade material var för litet för att jag skulle kunna se något resultat. Jag valde 

bort att undersöka om det fanns några skillnader i styrningen beroende på barnets 

kön även på grund av att tiden och platsen i mitt arbete var begränsad.  

2.2. Datainsamlingsmetoder

Eftersom jag var intresserad av att ta reda på hur pedagoger ledde bildaktiviteter 

beslöt jag att observationer kombinerat med intervjuer skulle kunna hjälpa mig att 

besvara mina frågor. Enligt Johansson och Svedner ger flera metoder en bredare 

bild samt bidrar till möjligheten att jämföra pedagogernas svar, hur de sade sig 

arbeta, mot deras handlande, hur de arbetade.3 

      Tillfället jag observerade skulle vara ett lärarlett bildpass som ingick i 

förskolans vardagliga arbete, i den mån det var möjligt. Samtliga observationer 

genomfördes på morgonen vilket innebar att jag besökte en förskola per dag.         

      Observationsformen kunde närmast liknas vid löpande protokoll. Jag använde 

mig av en observationsmall som jag gjort i förväg, se bilaga 1. Jag noterade vem 

som agerade och vad som sades eller gjordes. Barnen namngav jag F1, F2, F3 för 

flickorna samt P1, P2 och P3 för pojkarna. Innan bildpasset startade ritade jag en 

skiss över hur barnen och pedagogen var placerade vid bordet, där jag också 

2 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig
forskning. (Stockholm: Elanders Gotab, 2002).

3 Johansson Bo och Svedner Per Olov, fjärde upplagan, Examensarbetet i lärarutbildningen  
-undersökningsmetoder och språklig utformning (Uppsala: Kunskapsföretaget, 2006), 42.
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bestämde vilket barn som fick vilken förkortning. Jag har avrundat barnens ålder 

till närmaste halvår. 

      Johansson och Svedner menar att tydliga frågeställningar är en förutsättning 

för att denna form av observation ska bli meningsfull.4 Under bildpasset höll jag 

därför fokus på mina frågeställningar. Jag satt med vid bordet, förde anteckningar 

då pedagogen styrde samt gjorde ljudinspelning med hjälp av en mobiltelefon.

      I direkt anslutning till observationen genomfördes en individuell intervju med 

den pedagog som lett bildaktiviteten, se bilaga 2. Änggård beskriver ett samband 

mellan pedagogers uppfattning om bildskapande och hur de agerar vid 

bildaktiviteter.5 Genom intervjuer ville jag därför ta reda på pedagogens tankar om 

bildskapande samt om sitt agerande vid observationen. Johansson och Svedner 

menar att intervjuer är lämpliga när man vill ta reda på någons inställning.6 

      De intervjuer jag genomförde kan beskrivas som kvalitativa, alla pedagoger 

fick liknande frågeställningar men beroende på deras svar förekom variation 

mellan intervjuerna. Samma frågeområden berördes men ordningen samt hur 

länge vi uppehöll oss vid varje fråga varierade. Vissa pedagoger var fåordiga och 

många följdfrågor behövdes för att jag skulle få en bild av pedagogens tankar. 

Andra svarade utförligt vilket gjorde att följdfrågor inte blev lika nödvändiga.

      Samtalen genomfördes oftast i samma rum som bildaktiviteten men i något 

fall gick vi till förskolans personalrum istället. Även vid intervjun fördes 

anteckningar samt att ljudupptagning gjordes. När den som ställer frågor för 

anteckningar skapas tillfällen för pauser vilket kan ge den intervjuade chans att 

tänka efter menar Johansson och Svedner.7 Efteråt fotograferade jag barnens 

bildskapande samt den eventuella förlaga som pedagogen använt. 

2.3. Procedur

När jag funnit en förskola via Internets sökmotorer kontaktade jag denna per 

telefon för att fråga om de var villiga att deltaga. Sedan besökte jag förskolan för 

att muntligt och skriftligt berätta om syftet samt om hur observationerna skulle 

genomföras. Vid detta besök lämnade jag även ut informationsbrev till 

föräldrarna, se bilaga 3. I detta presenterade jag mig och examensarbetet samt 

4 Johansson och Svedner, 60.
5 Änggård, 2005, 7-8. 
6 Johansson & Svedner, 2006, 31.
7 Ibid., 45.
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tillfrågade föräldrarna om deras barn fick deltaga. Pedagogerna samlade in dessa 

åt mig så att de fanns påskrivna när jag återvände vid observationstillfället. 

      Samma dag som en observation genomförts transkriberades materialet för att 

kunna bearbetas. Eftersom flera personer agerat gjordes transkribering så fort som 

möjligt för att jag skulle kunna hålla isär vem som hade sagt vad. Intervjun var 

lättare att transkribera vid ett senare tillfälle eftersom enbart en person talat 

samtidigt. Jag har bearbetat observationer och intervjuer och skriftspråksnormerat 

dem för en lättare läsning.8 

2.4. Centrala begrepp

Begreppet bild kan ha olika betydelser, det finns dels en snäv betydelse då enbart 

tvådimensionella avbildningar, så som teckningar och fotografier avses.9 

Dessutom kan begreppet ha en vidare betydelse som innefattar såväl två- som 

tredimensionella bilder.10 Skolämnet Teckning förändrades och från 1980 byttes 

benämningen till Bild. Då började även bildanalys och bildens kommunikativa 

funktioner att ingå i ämnet.11 

      I förskolans läroplan, Lpfö98, nämns begreppet bild, dock definieras inte om 

det är två- eller tredimensionellt skapande som avses. Som förskolans uppdrag 

beskrivs att barn ska få skapa och kommunicera på olika sätt. Jag tolkar det som 

att begreppet används i sin vidare form, att även tredimensionellt skapande ingår.  

I mitt examensarbete använder jag begreppet bild med denna vidare betydelse.  

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 teknik.12 

      Med begreppet kreativitet menas förmågan att tänka och skapa nytt. Ordet 

kommer från det latinska ordet creó som betyder skapa eller frambringa. Kreativa 

8 Trost Jan, Kvalitativa intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 2010), 157. 
9 Bild (2010) Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild (Hämtad 2010-11-25).
10 Bild (2010) i Nationalencyklopedins ordbok http://proxy.ub.umu.se:2067/lang/bild/128810 

(Hämtad 2010-11-25).
11 Ibid.
12 Utbildningsdepartementet, Lpfö 98 (Läroplan för förskola). (Västerås: Skolverket &
      CE Fritzes AB, 1998).
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personer tänker nytt, fantiserar, drömmer och uppfinner.13 Lev Vygotskij 

intresserade sig för barns utveckling. Han ansåg att språket var ett viktigt redskap 

för lärande, den närmaste utvecklingszonen kallade han området mellan det som 

individen kan göra själv och med hjälp av någon annan.14 Vygotskij skriver om 

fantasins betydelse för att en människa ska bli kreativ.15        

      Även guidning och styrning är centrala begrepp i mitt examensarbete. Marie 

Bendroth Karlsson beskriver att den som guidar informerar om redskap och 

vägleder vid genomförandet. För detta krävs ämneskunskap, erfarenhet av 

bildskapande samt att den vuxna vet barnens mål med aktiviteten.16 Styrning å 

andra sidan handlar mer om auktoritet, någon styr över aktiviteten men besitter 

inte nödvändigtvis mer kunskap om bildskapande. Bendroth Karlsson uttrycker 

följande ”En aktivitet kan styras utan att eleverna får någon guidning. Detta kan 

bli fallet med en lärare som inte är mästare i bild”17. Vidare menar hon att hög och 

låg grad av styrning kan höra hemma i olika skolformer. 

Ett exempel på högre grad av styrning kan vara en bildaktivitet på lågstadiet, 
där läraren bestämmer material, teknik, motiv och dessutom har outtalade 
eller uttalade krav på produkten och avgör när bilden är att betrakta som klar. 
Detta innebär styrning av alla faser i arbetsprocessen (initiering, 
genomförande och avslutning).

Ett exempel på lägre grad av styrning kan vara en bildaktivitet i förskolan 
eller på lågstadiet, där läraren inte tillhandahåller mer än tid och ett visst 
material. En sådan aktivitet kan karaktäriseras som ”fritt” skapande (”rita 
vad ni vill”) och blir elevcentrerad.18 

13 Kreativitet (2010) i Nationalencyklopedins ordbok http://proxy.ub.umu.se:2067/lang/kreativitet 
(Hämtad 2010-11-25).

14 Strandberg, Leif, Vygotskij i praktiken Bland plugghästar och fusklappar (Stockholm: 
Norstedts Akademiska Förlag, 2006).

15 Vygotskij, Lev S. Fantasi och kreativitet i barndomen (Göteborg: Daidalos AB, 1995). 
16 Bendroth Karlsson Marie, Bildskapande i förskola och skola (Malmö: Studentlitteratur, 1998), 

42.
17 Ibid., 41.
18 Ibid., 42. 
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3. Bakgrund

Här kommer jag att gå igenom en del tidigare forskning som rör barns 

bildskapande. Jag inleder med en historisk tillbakablick där olika teoretiska 

synsätt lyfts fram. Även Reggio Emilias pedagogiska filosofi beskriver jag i korta 

drag eftersom en förskola i min undersökning tagit inspiration därifrån. Sedan 

kommer jag att skriva något om bildämnets värde samt vad läroplanen uttrycker 

om bildens plats i förskolan. Jag fortsätter med att nämna ifall vuxennärvaro 

behövs vid barns bildskapande. Slutligen ska jag ge några exempel på olika roller 

som forskare funnit att pedagoger har vid barns bildskapande. 

3.1. Bildskapande i ett historiskt perspektiv

Olika teorier har påverkat pedagogers agerande under olika perioder och fastän 

teorier kan ha många år på nacken, menar Änggård att de fortfarande har 

inflytande över dagens förskolepersonal. Olika synsätt kan förekomma sida vid 

sida.19 Elisabeth Weissenrieder menar att de estetiska ämnena inte utvecklas i takt 

med tiden, utan att gamla föreställningar fortfarande utövar stort inflytande.20 

     Bildämnets innehåll och syfte har förändrats. Gunnar Åsén sammanfattar dessa 

förändringar under de senaste 200 åren genom att beskriva tre olika faser, 

teckning som avbildning, teckning som uttrycksmedel samt bild som 

kommunikationsmedel. När bild på 1800-talet blev ett skolämne var det med 

synsättet teckning som avbildning. Bildämnets värde låg i att träna 

iakttagelseförmågan därför fick barnen avbilda föremål.21 

      1878 bestämdes att pedagoger i alla skolformer skulle utbilda elever i teckning 

på samma sätt, enligt en metod som kallades för Adolf Stuhlmanns. Enligt denna 

lärde sig barnen teckna efter förlaga med hjälp av rutnät, läraren behövde därför 

inte vara duktig på att teckna.22 I Sverige användes metoden till 1930.23 

      Att barnen skulle kopiera pedagogers bilder kritiserades hårt. I en handbok för 

barnträdgården beskrivs att barn skulle ges större frihet och varken mallar eller 

19 Änggård, 2005, 8.
20 Weissenrieder Elisabeth, Skapandets kraft för kunskap och utveckling (Vällingby: Runa Förlag 

AB, 2008), 70.
21 Åsén Gunnar, Inför millennieskiftet: Röster om bildämnet och bildundervisningen under 200 år 

i Bild i skolan, Nr 4 (1999): 10-15.
22 Ibid.
23 Bendroth Karlsson, 1998, 15.
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modeller borde användas.24 Bildundervisningen andra fas påbörjades, nämligen 

teckning som uttrycksmedel.25 

      Den sista fasen i bildämnets historia, bild som kommunikationsmedel, började 

bli vanligt runt 1980 då läroplanen, Lgr80, beskrev bild som ett 

kommunikationssätt.26 Som jag tolkar artikeln pågår denna fas fortfarande idag. 

3.2. Bildskapande i förskolan

Förskolan som vi känner till den idag har ingen lång historia, under slutet av 

1800-talet började Barnkrubbor förekomma. Samhällsförändringar låg bakom de 

förändrade behoven av barnpassning. Från början låg fokus på tillsyn och det var 

först senare som även pedagogik och barns utveckling blev en uppgift för 

Barnkrubborna som senare började kallas för Barnträdgårdar.27 

      De olika faserna i bildämnets historia har paralleller i förskolan. En period 

fokuserade systematisk träning sedan gick trenden allt mer mot fritt skapande och 

kommunikation. Friedrich Fröbel påverkade arbetssättet på Barnträdgårdarna. Han 

förespråkade en modell för teckningsundervisning som liknade Stuhlmanns. 

Pedagogerna skulle dra ett streck i taget och barnen skulle härma.28 

      På Barnträdgårdarna ifrågasattes detta på samma sätt som det ifrågasatts inom 

bildämnet. Reaktionen blev det fria skapandet som fick stort inflytande i Sverige 

under 1940-1960. Idéerna kom från Herbert Read som ansåg att barn hade en 

spontanitet och originalitet som kunde bevaras om pedagogen inte lade sig i barns 

bildskapande. Reads idéer har tolkats på olika sätt och Bendroth Karlsson skriver 

att en tolkning är att barn skulle lämnas helt ifred. Detta tror hon dock inte var vad 

Read menade. Han förespråkade varken total frihet eller total auktoritet utan en 

pedagog som respekterade barnen i sitt bildskapande.29

      Slutligen har värdet i förskolans bildskapande precis som bildämnet i skolan 

lagts allt mer i kommunikationsfunktionen. Lpfö98 uttrycker att bild är ett sätt att 

kommunicera.30 

24 Bendroth Karlsson, 1998.
25 Åsén, 1999, 10-15.
26 Ibid.
27 Hartman Sven, Det pedagogiska kulturarvet Traditioner och idéer i svenska  

undervisningshistoria (Stockholm: Natur och Kultur, 2006), 55-65.
28 Bendroth Karlsson, 1998, 12.
29 Ibid., 19. 
30 Utbildningsdepartementet, 1998.
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3.2.1 Reggio Emilia

Reggio Emilia är en stad i norra Italien och namnet på en pedagogisk filosofi som 

kommer därifrån. Grundaren till synsättet heter Loris Malaguzzi. 1945 efter andra 

världskriget började några föräldrar att bygga upp en förskola, Malaguzzi var en 

lärare som besökte bygget och blev mycket engagerad. För att förändra framtiden 

behöver man börja med barnen menade han.31 Ungefär samtidigt som bild började 

ses som ett kommunikationsmedel kom Reggio Emilias synsätt till Sverige. 

      1981 och 1986 hölls utställningar på Moderna Museet i Stockholm. Dessa 

hette Ett barn har hundra språk samt Mer om hundra språk. De hundra språk som 

nämns syftar på en dikt som Malaguzzi skrivit, se bilaga 4. Att utställningarna 

kom till Stockholm berodde på att två svenska kvinnor rest till staden och blivit så 

imponerade att de ville berätta om det de hade sett.  

      Vad såg kvinnorna? Arbetssättet i förskolorna kan inte kallas för en metodik 

eller en pedagogik utan liknar mer ett förhållningssätt eller en filosofi. Malaguzzi 

ville också ha det så. Det finns därför inga metodhandböcker utan arbetssättet 

måste ständigt förändras.32 Barnsynen som förekommer i dessa förskolor innebär 

att barn ses som kompetenta och de vuxna, skolan och kulturen ser inte barnet i 

sin helhet. Pedagogerna lyssnar på barnen och agerar som medforskare istället för 

föreläsare. Dokumentationen får också en betydande funktion.

      Även inomhusmiljön betonas, möblerna är låga och material finns 

lättillgängligt på låga hyllor. Barnen är indelade i ålders- och mognadsgrupper och 

tack vare detta blir det lättare att anpassa verksamheten efter barnen.33  

      På varje förskola finns också en ateljé där en bildpedagog arbetar med barnen. 

Bild är en viktig del av arbetet men inte det enda ”språket” att uttrycka sig med, 

även musik och rörelse förespråkas. Liksom Lpfö98 uttrycker ska barnen få 

uttrycka sig på många olika sätt.34  

3.3. Har bildämnet ett värde i sig själv? 

I ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt anses bildskapande vara värdefullt. 

Bildens värde är en fråga som många forskare diskuterat. Bland andra Kent 

31 Jonstoij Tove och Tolgraven Åsa, Hundra sätt att tänka Upplaga 1:2 (Växjö: Sveriges 
utbildningsradio, 2001).

32 Jonstoij Tolgraven, 2001.
33 Ibid.
34 Ibid.
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Hägglund och Lars Lindström som slår ett slag för de estetiska ämnenas värde. De 

beskriver Mozarteffekten som var en föreställning som fanns på 1990-talet, den 

innebar att man trodde att barn skulle bli mer intelligenta om de lyssnade på 

musik av Mozart. Detta jämförs med de föreställningar som finns om bildämnet. 

Mer bild och kultur i skolan tros kunna leda till förbättrade skolprestationer i 

andra ämnen trots att något sådant samband inte har kunnat bevisas.35 

      Bildämnet används så att säga som en ”hjälpgumma” åt andra skolämnen.36 

Weissenrieder använder också detta begrepp, hon beskriver att bild används som 

rastaktivitet mellan viktigare ämnesområden i skolan.37 

      Bildaktiviteter kan dels användas i syfte att förbättra resultat i andra ämnen 

men också för att lära elever annat än bild, som Bendroth Karlsson såg. Hon 

observerade 14 bildaktiviteter och fann att hälften var ”icke-bild”-aktiviteter. 

Innehållet handlade om annat än estetisk kunskap och estetiska uttryck, så som att 

lära ut begrepp, träna minnet eller öva kunskaper som hör till olika skolämnen.38 

      Det ligger dock något i antagandet att barn kan lära sig annat än estetiska 

uttryck genom bild. Hägglund och Lindström skriver att bild mycket väl kan 

hjälpa elever att förstå andra ämnen, men detta får inte bli det enda som motiverar 

att bilden finns kvar i skolan.39 

      Det behöver inte vara antingen eller menar Skoog. Fastän bildpassen hon 

observerade innehöll andra syften än estetiska, kunde aktiviteterna fortfarande 

klassas som bildaktiviteter. Barnen fick träning i att se, skapa och experimentera.40 

     Frågan är vari vi lägger bildens värde? Risken är att bildämnet inte får ett 

egenvärde utan enbart blir en hjälpgumma. Vuxnas synsätt påverkar barnen, ifall 

pedagoger nedvärderar bildens värde får det konsekvenser för barnens syn på 

konst och deras uppfattning om vilka kunskaper som samhället värderar.41 

3.4. Vad säger läroplanen? 

Enligt Lpfö98 har bildskapande en plats i förskolan. Genom att jämföra Åséns tre 

35 Mathiasson Leif, Konsten lär oss förstå livet, i Pedagogiska magasinet. 
www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2004/05/19/konsten-lar-oss-forsta-livet 
(Hämtad 2010 -11-25)

36 Ibid.
37 Weissenrieder, 2008, 71.
38 Bendroth Karlsson, 1998, 208.
39 Mathiasson, (Hämtad 2010 -11-25).
40 Skoog, Eva, Hur arbetar förskollärare med bild? (Linköping: UniTryck, 1998), 83-84.
41 Bendroth Karlsson, 1998, 67. 
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kategorier mot det som uttrycks i Lpfö98 kan man konstatera att förskolan kan 

använda sig av bildskapande på två sätt. Den första kategorin Teckning som 

avbildning är gammaldags och har spelat ut sin roll enligt Åsén, jag finner heller 

ingenting i läroplanen som talar för detta. Däremot kan jag finna tankar som hör 

till de andra synsätten. Teckning som uttrycksmedel tycker jag mig se i följande 

citat: ”Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka 

och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.”42 Bild som 

kommunikationsmedel är ändå det som främst beskrivs: 

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.43 

Vilken grad av styrning vid bildskapande förespråkas? Fritt skapande och 

Stuhlmanns metod kan ses som motpoler, där det första synsättet förespråkar lite 

styrning medan det andra betonar att pedagogen ska styra. Lpfö98 beskriver ett 

lustfyllt lärande, detta talar för att barnen ska ha inflytande och kunna påverka. 

”Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i 

lek och lärande såväl inomhus som utomhus.”44 I den reviderade läroplanen som 

börjar gälla juni 2011 beskrivs också barnens rätt till inflytande: 

Arbetslaget skall dokumentera, följa upp och analysera 
– kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och 
inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som 
intressant, meningsfull och rolig.45

Det finns ingenting i Lpfö98 som direkt talar för en stark styrning annat än att det 

i förskolans uppdrag även ingår att förmedla ett kulturarv som består av 

traditioner, historia och kunskaper. Om pedagoger ska kunna förmedla detta måste 

viss styrning förekomma alltså kan inte barnens idéer få allt för stort utrymme. 

Dock ligger detta långt ifrån Stuhlmanns metod, denna mekaniska syn på 

bildskapande finns det inget i vår läroplan som talar för. 

      Vidare uttrycks att bildskapande kan vara en metod för att lära nya kunskaper, 

detta talar för att bild kan fungera som en så kallad hjälpgumma. ”Barn söker och 

42 Utbildningsdepartementet, 1998. 
43 Ibid.
44 Ibid.
45 Skolverket Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 (Stockholm: Fritzes, 2010). 
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erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande.”46 

Dessutom finns en barnsyn inspirerad av Reggio Emilia i läroplanen, barn 

beskrivs som nyfikna, intresserade och kompetenta.

3.5. Pedagoger behövs vid barnens bildskapande 

När barn skapar bilder anser Änggård att vuxennärvaro är nödvändig. Hon 

undersökte bildskapande ur barnens perspektiv och fann att både exkludering och 

maktutövning var vanligt. Forskningen baserade sig på två förskolor där hon 

under fem veckor vardera observerade bildskapande. 

      Hon såg att det fanns en oskriven regel som sa att alla som ville fick delta vid 

bildaktiviteter, i motsats till lekar där barnen i inledningsskedet kunde hindra 

någon från att delta. Detta gjorde att bildskapande vid första anblick kunde 

uppfattas som en jämlik aktivitet. Dock upptäckte hon att barnen allierade sig med 

varandra och att andra barn stängdes ute från gemenskapen fastän de satt vid 

samma bord. Främst exkluderades barn av motsatt kön men även ålder var en 

avgörande faktor.47

      Förhandlingar om makt och resurser förekom också. Vissa barn kunde agera 

fröken till sina klasskamrater och bestämde hur mycket material som fick 

användas eller hur regler skulle tolkas. Exkludering och maktutövning är orsaken 

till att en av Änggårds slutsatser är att vuxenstöd behövs vid bildskapande.48 

      Elliot W Eisner har listat sju myter som han anser förekommer runt 

bildskapande. Jag ska bara nämna den första av dessa myter eftersom den 

motiverar att pedagoger behövs när barn skapar bilder. ”Children need only 

materials and encouragement” (barn behöver enbart material och uppmuntran) 

detta menar Eisner är en myt, barn behöver så mycket mer. Eisner ifrågasätter 

antagandet att barns skicklighet i bild automatiskt skulle växa i takt med att barnet 

växer. Varför skulle det vara på detta sätt? Vuxna utvecklas och lär av att sina 

misstag inom bildskapande inte av att de åldras, likadant borde gälla barnen.49 

46 Utbildningsdepartementet, 1998.
47 Änggård, 2005.
48 Ibid., 161.
49 Eisner Elliot W.  Mythology of art education i Curriculum Theory Network, Vol.5, No.2/3, 

Curriculum in art (1974) pages 89-100. 
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3.6. Pedagogens roll vid barnens bildskapande

Lärarens agerande kan befinna sig någonstans mellan ytterligheterna passivitet 

och kontroll, se bild 1 på följande sida. Jag har placerat pedagogernas agerande 

efter en skala där graden av styrning har bedömts, på detta sätt fick jag en 

överblick över vad forskare funnit. Jag kommer att presentera dessa kategorier i 

följande avsnitt. Till vänster i bilden har jag placerat ett agerande där litet eller 

inget vuxenstöd ges och till höger i bilden ger pedagogerna mycket stöd.  

      Det agerande som förespråkas av forskaren har jag ritat en heldragen linje 

runt. Alla forskare utom Howard Gardner förespråkade ett agerande som har 

placerats i mitten i denna bild. Observera dock att forskarna inte menar att detta 

agerande är ett mellanting av de andra två utan någonting helt annat. Gardner 

förespråkade en viss tillbakagång mot mer traditionellt lärlingsskap, där 

pedagogen får en betydande roll som förebild, ett agerande som i denna bild 

placerats längre åt höger.   
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3.6.1 Trädgårdsmästare, instruktör eller pedagog 

Hur pedagogerna ser på bildskapande påverkar och begränsar vad som blir möjligt 

för barnen att göra. Skoog studerade fem förskollärare från tre förskolor och såg 

hur de agerade vid bildskapande. Olikheterna var så stora att hon delade in 

pedagogerna i tre kategorier, läraren kunde vara en trädgårdsmästare, en 

instruktör eller en pedagog.

      Trädgårdsmästaren förhöll sig relativt passiv under bildaktiviteten, 

pedagogens roll bestod i att sätta i gång och instruera inledningsvis för att sedan 

låta barnen skapa friare, viss hjälp förekom. Syftet var att barnen skulle uppleva 

färger och material och bildens innehåll var icke-föreställande.50

50 Skoog, 1998.
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Fritt skapande
Litet eller inget vuxenstöd
Barnen aktiva

Bild 1

Stuhlmanns metod
Mycket vuxenstöd

Barnen passiva mottagare

”Trädgårdsmästare”
- Lite instruktioner
- Använda materialet fritt
- Kravlös aktivitet
Skoog

”Instruktör”
- Mycket instruktioner 
- Vägledning både muntligt och 
att pedagogen visar praktikst 
- Syftet att barnen ska träna olika tekniker
Skoog

”Pedagog”
- Ingen instruktion hur materialet skulle användas 
men pedagogen vägleder genom frågor
- Möten kan ske om pedagogen anpassar frågor 
Efter barnens ålder
Skoog

”Kreativa samtal” 
- Pedagogen medforskare. 
- Pedagogen nyfiken, lyhörd 
- Barnen tillåts göra ”utflykter” 
ifrån den givna uppgiften 
Lindahl

”Reproduktiva samtal”
- Ytliga samtal liknar förhör
- Frågor har ett ”rätt” svar
- Begränsat utrymme för 
barns initiativ
Lindahl 

”Instrumentella samtal”
- Monolog av pedagogen
- Barnen vägleds steg för 
steg 
Lindahl

“Barnet som kultur- och 
kunskapsåterskapare”
- Barnet som ett tomt kärl 
Lenz Taguchi

”Barnet som natur”
- Fritt skapande
Lenz Taguchi

”Barnet som medkonstruktör av kultur och kunskap”
- Barnen och pedagogen skapar tillsammans kunskap
Lenz Taguchi

”Mimisk 
undervisning”
- Läraren som expert
Howard Gardner

”Transformativ undervisning”
- Genom problem och utmaningar
ska barnen med hjälp av pedagogen 
hitta lösningar
Howard Gardner  

”En utbildning för förståelse”
- Undervisning som påverkas av 
lärlingstradition och barnens 
museum
- Barnen lär sig med förståelse 
 Howard Gardner

Children-run (barnstyrda 
instruktioner)
- Barn lämnas ensamma och förväntas 
lära sig själv
Rogoff

Adult-run (vuxenstyrda instruktioner)
- Kunskap överförs från pedagog till barn
Rogoff

Community of learners (lärande-gemenskap)
- Barn och pedagog är aktiva och lär tillsammans
Rogoff



      Som instruktör hade pedagogen en aktivare roll, syftet var att barnen skulle 

öva tekniker. Ibland hade den vuxna gjort en förlaga. Mycket vägledning förekom 

vid genomförandet, både muntligt och genom att pedagogen demonstrerade hur 

delmoment skulle göras genom att visa på barnets bild.51

      Som pedagog tog den vuxna också en aktiv roll. I denna kategori var syftet att 

barnen skulle måla för att berätta om eller bearbeta en upplevd händelse. 

Instruktioner gavs muntligt i form av frågor som ledde barnen till de rätta svaren.52

      Bilduppgiftens olika syfte och material var förklaringen till att pedagogerna 

agerade så olika. Den tabu som finns över att påverka barns bildskapande visade 

sig gälla främst vid tvådimensionellt bildskapande. Skoog jämförde de olika 

bilduppgifterna och såg att pedagogerna inte var lika rädda för att lägga sig i 

barnens bildskapande när det handlade om tredimensionellt skapande som då det 

handlade om tvådimensionellt. Likaså kunde syftet påverka, när syftet med en 

bilduppgift var att diagnostisera barnen lämnades de ifred.53

3.6.2 Barn som natur, barn som kultur och kunskapsåterskapare eller  

barn som medkonstruktör av kultur och kunskap

Hillevi Lenz Taguchi har också intresserat sig för hur pedagoger agerar. Fastän 

hennes forskning inte är fokuserad på bildskapande kan tankegångarna överföras 

till alla situationer i förskolan. Hon beskriver att den barn- och kunskapssyn som 

pedagogen har påverkar handlandet. Barn som natur är det ena synsättet, detta 

liknar Skoogs Trädgårdsmästare. Barnet anses då ha förmågor som kan blomstra 

om det får leka och skapa fritt. 

      Barn som kultur och kunskapsåterskapare är det motsatta. Barn ses då som ett 

tomt kärl som passivt tar emot kunskap från pedagogen. Kunskap anses existera 

som en samling fakta barnet kan lära sig. I förskolan är barn som natur vanligare 

medan det andra främst förekommer i skolan. I förskolan kan dock även det andra 

synsättet förekomma men då framförallt vid vissa aktiviteter. Barn som natur är 

vanligt vid lek och bildskapande. Lenz Taguchi förespråkar ett tredje synsätt, barn 

som medkonstruktör av kultur och kunskap, enligt detta är inte kunskapen given 

utan konstrueras tillsammans.54 

51 Skoog, 1998.
52 Ibid.
53 Ibid.
54 Lenz Taguchi Hillevi, Varför pedagogisk dokumentation? (Stockholm: HLS förlag, 2007). 
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3.6.3 Barnstyrd, vuxenstyrd eller lärandegemenskap

Barbara Rogoff uttrycker liknande tankegångar som Lenz Taguchi. Även hon har 

tre kategorier som pedagogernas agerande delas in i. Dessa är children-run, 

(barnstyrd) adult-run (vuxenstyrd) och community of learners (lärande-

gemenskap). De första två beskrivs som varandras motsatser. Enligt de barnstyrda 

instruktionerna ser man på kunskap som något barnet lär sig själv. Detta leder till 

att barnen lämnas ensamma. 

      Medan pedagogen i den vuxenstyrda kategorin ser på kunskap som någonting 

som överförs från pedagog till barn. Barnen blir enbart mottagare och pedagogen 

är aktiv. Rogoff beskriver att det tredje synsättet inte ska ses som en blandning av 

de två första, utan är någonting helt annat. I en lärandegemenskap är både barn 

och pedagog aktiva.55 

 

3.6.4 Kreativa, reproduktiva eller instrumentella samtal 

Ingrid Lindahl har intresserat sig för vilka samtal som förekom vid bildskapande. 

Detta eftersom hennes utgångspunkt var från ett sociokulturellt perspektiv där 

språk ses som ett viktigt redskap för kunskap. 

      Studien baserade sig på en Reggio Emilia-inspirerad skola. I likhet med de 

tidigare nämnda forskarna fann hon tre kategorier. Kreativa samtal, reproduktiva 

samtal och instrumentella samtal. De kreativa samtalen kännetecknas av att 

pedagogen fungerar som en medforskare, de lyssnar lyhört, är nyfikna på barnens 

tankar och ställer öppna frågor. Pedagogerna har formulerat problemet men 

barnen är fria att lösa det på valfritt sätt. Istället för att ge barnen rätt svar utmanar 

pedagogen barnet att tänka själv. Ändå lämnas inte barnet själv utan pedagogen 

följer med och hjälper barnen under processen.56 

      Vid reproduktiva samtal är inte pedagogen intresserad av barnens tankar utan 

söker istället efter rätt svar på faktafrågor. Agerandet liknar traditionella lektioner 

i skolan där pedagogen vill kontrollera barnens kunskaper. Dessa samtal stannar 

på en ytlig nivå, barnen får berätta vad de kan samt vad de ritar utan att några 

följdfrågor ställs. Lindahl var intresserad av hur barn löste problem, hon såg att 

när pedagogerna förde kreativa samtal löste barnen uppgiften på sitt eget sätt. Men 

55 Rogoff, Barbara Developing Understanding of the Idea of Communities of Learners i Mind, 
culture and activity (Volume1, Number 4, Fall 1994).  

56 Lindahl, Ingrid Att lära i mötet mellan estetisk och rationalitet. Pedagogers vägledning och  
barns problemlösning genom bild och form (Malmö: Reprocentralen Lärarutbildningen, 2002).
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vid de reproduktiva samtalen imiterade barnen varandras lösningar.57          

      Den tredje kategorin är de instrumentella samtalen. Till skillnad mot de 

tidigare liknar detta en monolog. Pedagogen har bestämt hur aktiviteten ska lösas 

och frågor ställs för att kontrollera att barnen följer instruktionen. Att göra rätt 

uppfattas som mycket viktigt, därför gör alla barn samma sak samtidigt och 

pedagogen ligger steget före och vägleder. Denna samtalsform anser Lindahl vara 

gammalmodig och den kritiseras för att barn enbart blir mottagare av kunskap.58 

3.6.5 Mimisk, transformativ eller en undervisning för förståelse

Den forskare jag slutligen ska nämna är hjärnforskare och hans syn på vad som är 

mest eftersträvansvärt skiljer sig något från de andra. Gardners tankar har likheter 

med Malaguzzi, grundaren av Reggio Emilia. Gardner uttrycker att skolan 

omedvetet sätter upp hinder för barns förmågor, Malaguzzi uttryckte att skolan 

berövat barnen nittionio av de hundra språken. Gardner beskriver att skolan ser 

rätt svar på ett prov som ett intyg på att barn lärt sig något, istället för att 

intressera sig för vad barn förstått. Barn kan svara rätt utan att förstå och detta blir 

problematiskt eftersom de då inte kan använda kunskapen i andra sammanhang.59 

      Skolan beskrivs som en misslyckad verksamhet där kunskap utan förståelse 

lärs ut, pedagogerna agerar lika från generation efter generation, inte för att 

barnen lär bäst på detta sätt utan för att det blivit en tradition i skolan. Två olika 

sätt för att lära ut beskrivs, dessa är den mimiska och den transformativa metoden. 

Den första liknar Stuhlmanns metod, då pedagogen agerar som en expert och 

barnen ska kopiera. Den transformativa metoden å andra sidan innebär att 

pedagogen leder barnen genom att presentera problem eller utmana dem, guidning 

och vägledning erbjuds men barnen får själv lösa uppgiften. 

      Huvudpoängen är att barn lär sig på olika sätt och därför måste det finnas en 

större variation av undervisningsmetoder i skolan. En undervisning för förståelse 

innebär utbildning inspirerad av lärlingsskap samt av barnens museum. Kunskap 

lärs in i ett sammanhang vilket både motiverar och väcker barns nyfikenhet.60

57 Lindahl, 2002.
58 Ibid.
59 Gardner, Howard Så tänker barn – och så borde skolan undervisa (Malmö: Skogs grafiska AB, 

1991).
60 Gardner, 1991.
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4. Resultatredovisning

Här presenterar jag resultatet av min undersökning. Jag inleder med en 

beskrivning av de besökta förskolorna samt introducerar läsaren för de pedagoger 

som deltagit. Att ge en kort beskrivning av de lokaler där bildaktiviteterna 

genomfördes anser jag vara viktigt eftersom pedagogernas förhållningssätt även 

syns i hur miljön har utformats. 

      När jag bearbetade mitt insamlade material blev pedagogernas olika 

förhållningssätt tydliga. För att jag skulle få en stor spridning i mitt resultat hade 

jag valt att genomföra undersökningen på olika former av förskolor. De fingerade 

namn jag givit avslöjar avdelningens inriktning. Avdelningen på den kommunala 

förskolan som saknade en profil fick heta Gungan, på förskolan med en 

språkprofil fick avdelningen namnet Flaggan. Avdelningen på den Reggio Emilia 

inspirerade förskolan kallade jag för Penseln. Förskolorna låg i samma 

norrländska kuststad men fanns placerade i tre olika stadsdelar. 

4.1. Presentation av förskolor och pedagoger 

4.1.1 Avdelningen Gungan

Avdelningen Gungan är en av fyra på en kommunal förskola som funnits i 30 år. 

Där går drygt 70 barn. Förskolan ligger i ytterkanten av tätorten i en stadsdel som 

mest består av lägenheter och flerfamiljshus. 

      Avdelningens inomhusmiljö kan dels sägas ha traditionella inslag med en del 

möbler i vuxenstorlek, en lekhall samt mindre rum för lugnare lekar. Men de har 

även tagit inspiration från Reggio Emilia, spår av detta syns i miljön.61 I vissa rum 

finns möbler i barnens storlek, i ”snickis” och i ”ateljén” finns material på hyllor 

efter väggarna och teckningar som barnen gjort syns på en anslagstavla i hallen. 

Två bildaktiviteter under ledning av olika pedagoger observeras på Gungan. 

      Avdelningen är åldersblandad med 18 barn mellan ett och fem år.

4.1.2 Pia och Tina 

Fyra pedagoger arbetar på Gungan varav två ingick i min studie, dessa kallar jag 

61 Jonstoij, och Tolgraven, 2001.
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för Pia och Tina eftersom de bildaktiviteter de ledde kallades för Pojken och 

trumman samt Tumvantar. Båda hade utbildat sig till lärare för äldre elever och 

beskrev det som en slump att de nu arbetade i förskolan. Pia är utbildad till 

gymnasielärare men på grund av att det inte fanns några gymnasielärarjobb 

började hon arbeta med yngre barn. Först som dagmamma sedan som barnskötare 

på Gungan, här har hon arbetat i ett års tid. 

      Tinas väg till en anställning inom förskolan är lika slumpartad som Pias. Hon 

är utbildad till grundskollärare för årskurserna ett till sju. I drygt två års tid 

arbetade hon med detta innan bristen på arbete ledde till att hon sökte andra jobb 

och slutligen hamnade i skolbänken igen. Tina läste till förskollärare och har 

arbetat på denna avdelning i två år.    

4.1.3 Avdelningen Flaggan

Avdelningen Flaggan är en av två avdelningar på en friskola som funnits i 15 år. 

Där går runt 40 barn. Friskola, eller egentligen en fristående skola är en skola som 

inte ägs av stat, kommun eller landsting. För att få starta en sådan måste den 

godkännas av Skolinspektionen samt uppfylla vissa krav.62 En friskola kan välja 

att fokusera på ett visst ämnesblock, så som denna förskola valt att satsa på språk. 

Flaggan arbetar enligt Lpfö98 men har valt ut vissa delar som de lägger större vikt 

vid. Dessa är ett särskilt fokus på länders språk och kultur samt kommunikation, 

även de estetiska språken får en stor plats i verksamheten. 

      Förskolan ligger placerad i stadskärnan. Inomhusmiljön är traditionell, de 

aktiviteter jag observerar genomförs i två olika mindre rum där bord och stolar är i 

vuxenstorlek. Anslagstavlor finns på väggarna där barns olika skapade produkter 

visas upp. Pysselmaterial är placerat i ett skåp som enbart pedagoger får plocka 

fram material från samt att pennor finns på en hög hylla i allrummet. Barnen kan 

själva komma åt sina ritblock som de har i backar samt pärlor och pärlplattor.

      På Flaggan går 20 barn i åldrarna ett till fem.

4.1.4 Camilla och Klara

Fyra pedagoger arbetar på Flaggan varav två ingick i min studie. Dessa kallar jag 

för Camilla och Klara eftersom de bildaktiviteter jag observerade kallades för 

62 Friskola (2010) från Wikipedia, den fria encyklopedin http://sv.wikipedia.org/wiki/Friskola 
(Hämtad 2010-12-11).
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Carosse (vagn på franska) samt Königsohn (prins på tyska). Camilla har utbildat 

sig till både förskollärare och grundskollärare för de tidiga skolåren. På Flaggan 

har hon arbetat drygt fem år.     

      Klara är utbildad till förskollärare, hon har arbetat i såväl förskoleklass som på 

fritids innan hon började på Flaggan. Här har hon arbetat i nio år. 

4.1.5 Avdelningen Penseln

Avdelningen Penseln är en av sex avdelningar på en större förskola där närmare 

100 barn är inskrivna. Förskolan ligger strax utanför stadskärnan i en kommundel 

som består av både villor och hyreshus. Förskolan startade för 32 år sedan som en 

kommunal förskola. För drygt tio år sedan påbörjades en successiv förändring 

som ledde fram till att de under de senaste tio åren arbetat med inspiration från 

Reggio Emilia.63 De två pedagogerna som ingår i min undersökning var båda med 

om att driva igenom denna förändring. 

      Förskolans profil märks tydligt i miljön, i alla rum är möbler i barnen höjd, 

bordsytorna är inte högre än att de når mig strax över knäna. De bildaktiviteter jag 

observerar på denna förskola genomförs i allrummet. I detta rum finns flera låga 

bord med tillhörande stolar. Två av dessa bord är alltid reserverade för skapande. 

Det ena bordet står alltid dukat med limpistoler och olika former av skrotmaterial, 

där kan barnen limma ihop skrotskulpturer när som helst under tid för fri lek. På 

det andra bordet finns material och yta för att måla: pennor, penslar, färger och 

papper står framme. Efter väggarna finns låga hyllor där pärlor och lego finns 

lättillgängligt för barnen. I förskolans ateljé finns mer färger och även 

snickeriverktyg så som sågar, borrar, hammare och spik. Allting i barnens höjd. 

      På Penseln går 19 barn mellan två och fyra år. I huset finns både småbarns- 

och storbarnsavdelning. Ålder och barnens mognad är faktorer som avgör vilken 

avdelning barnen går på. Att mognad tas med i bedömningen ser pedagogerna som 

en fördel eftersom de då lättare kan anpassa verksamheten efter barnen.

4.1.6 Liv och Lovisa

På avdelningen arbetar fyra pedagoger, de två som ingår i  min studie kallar jag 

för Liv och Lovisa eftersom den bildaktivitet som båda ledde kallades Ljuslyktor. 

63 Jonstoij, och Tolgraven, 2001.
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Liv är utbildad till textillärare för högstadium, gymnasium och högskola. Hon 

arbetade 10 år som textillärare innan hon jobbade som dagmamma de följande 15 

åren. Sedan sökte hon en barnskötartjänst på denna förskola där hon arbetat 15 år. 

      Lovisa är utbildad till förskollärare och har många år yrkeserfarenhet. Hon har 

arbetat på denna förskola de senaste 13 åren, innan arbetade hon på en annan 

förskola en period. Redan under studietiden kom Lovisa i kontakt med Reggio 

Emilias filosofi när de gjorde en studieresa dit. Sedan har Lovisa besökt staden 

ytterligare en gång i samband med att Penseln gjordes om.  

      Båda pedagogerna var med om förändringen från en ”vanlig” kommunal 

förskola till den kommunala Reggio Emilia förskola de nu är. De berättar att det 

var en lång process och något de pratat om i flera år innan verksamheten började 

ändras. Ändringarna startade med det synliga så som att möbler byttes ut och 

hyllor med pysselmaterial sattes upp i barnens höjd, men att ”få in tänket” tog 

längre tid. Liv berättar även att de också besökt andra Reggio Emilia förskolor för 

att få inspiration samt fått hjälp av Idéan som är ett utvecklingscentrum för 

förskola och grundskola som erbjuder kompetensutveckling.  

4.2. Bildskapande på förskolorna 

De tre förskolorna har olika sätt att organisera bildskapande på. På Gungan är 

bildskapande relativt sällsynt och de gånger det förekommer är det på barnens 

initiativ. Då målar barnen med flytande färger vid stafflier. Därför var de två 

bildaktiviteter jag observerade en ovan situation för både barn och pedagog. 

      Flaggan hade mest schemalagd tid för bildskapande av de tre undersökta 

förskolorna. Barnen var med om åtta till tio schemalagda bildaktiviteter i veckan, 

ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen varje dag. Förutom vissa veckor då 

fredagarna var fria från schemapunkter. Förmiddagspassen pågick en timme, 

barnen var indelade i smågrupper och arbetade med språk tillsammans med en 

pedagog. Allt som oftast ingick någon form av skapande vid dessa pass eftersom 

barnen ansågs lära sig språket på ett djupare plan när de fick använda fler sinnen. 

      På eftermiddagarna fanns en schemapunkt som kallades för ”Skapande”. 

Dessa pass ingick i ett tema som varade tre till fem veckor, barnen var även här 

indelade i smågrupper. Bildskapande användes på olika sätt på förmiddagarna och 

eftermiddagarna eftersom syftet skiljde sig åt. På förmiddagarna var skapande en 

metod för att lära sig nya ord, medan skapande vid de senare tillfällena hade ett 
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”egenvärde” och motiveringen låg i att barnen fick uttrycka sig på olika sätt.

      På Penseln fanns också stora möjligheter att skapa varje dag i förskolan. Dock 

inte på ett schemalagt sätt. Istället förekom bildskapande på barnens initiativ 

vilket kommer att beskrivas närmare under nästa rubrik. Material fanns alltid 

framdukat och barnen kunde skapa när de ville under dagen förutom vid 

inplanerade aktiviteter. Barnens val kallades en timme varje förmiddag då barnen 

fick välja mellan tre aktiviteter genom att peka på ett av tre foton som fanns i en 

pärm. Någon form av bildaktivitet var alltid en valmöjlighet.

4.3. På vems initiativ deltog barnen?

Det som var gemensamt för samtliga bildaktiviteter var att tidpunkt och aktivitet 

var bestämt av pedagogerna. Alla bildaktiviteter genomfördes på morgonen med 

start någon gång mellan klockan nio och halv tio och de varade från 30 till 70 

minuter. Men på vilket sätt barnen valdes ut till deltagande i min undersökning 

skiljde sig väsentligt åt mellan förskolorna. 

4.3.1 Pedagogens val, schemalagd aktivitet eller barnens val

På Gungan var det helt och hållet pedagogens val, där Tina var den som tog beslut 

om vilka barn som skulle tillfrågas om deltagande vid min undersökning. Dessa 

val grundade sig på två saker. Dels ville Tina underlätta för sig själv och sin 

kollega genom att välja de äldre barnen som hon visste skulle klara av att sitta still 

och följa instruktioner. Hon berättade: ”Jag valde ut de barn som hade potentialen 

att klara av uppgiften, jag ville inte sitta här med barn och tjafsa.” För det andra 

valdes barn vars föräldrar Tina med säkerhet visste skulle svara ja. 

      På avdelningen Flaggan var aktiviteten schemalagd som jag tidigare beskrivit. 

      På avdelningen Penseln var det barnens val om de ville delta vid 

bildaktiviteten. Under schemapunkten som kallades Barnens val fick de denna 

vecka välja mellan att skapa ljuslyktor, leka utomhus eller leka med siffror och 

bokstäver.

      Här följer mitt resultat där jag valt att kategorisera pedagogernas handlande 

utifrån grad av styrning. Jag använde mig av tre kategorier som jag kallar för Hög 

grad av styrning, Viss styrning samt Låg grad av styrning. Viss styrning anser jag 

vara ett mellanting mellan de båda andra. Se bild 2 på nästa sida.
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När jag analyserat aktiviteterna har jag sökt efter

• Vem som bestämde över motivet

• Om och på vilket sätt förlaga användes

• Vem som bestämde hur delmoment skulle genomföras

• Samt vem som bestämde när bilduppgiften ansågs vara färdig

4.4. Hög grad av styrning

Vid två av de observerade bildaktiviteterna styrde pedagogerna mycket. Detta 

agerande fanns vid båda bildaktiviteterna på Gungan: Pojken och trumman 

genomfördes under ledning av Pia samt Tumvantar där Tina styrde barnens 

bildskapande till att i slutändan likna hennes förlaga. 

      Eftersom pedagogen bestämde motiv, hur uppgiften skulle genomföras samt 

när barnets bild var klar fick barnens egna idéer inte så stor plats. Vid Pojken och 

trumman var det enbart ett barns teckning som i slutändan såg ut som pedagogens. 

De andra två barnen drev igenom egna idéer trots hård styrning. Se bilaga 5. 

Samtliga barns Tumvantar var lik den förlaga pedagogen hade gjort, se bilaga 6.

      Följande kännetecken i pedagogernas agerande har jag funnit vid dessa 

bildaktiviteter  

• Pedagogen bestämde motiv och styrde barnen

• Förlaga och steg för steg styrning 

Hos Tina fanns dessutom följande 

• Pedagogens sätt var rätt, barnet hade gjort fel

• Pedagogen skapade ”finare” bilder än barnen (enligt barnen)

• Samt att pedagogen bestämde när barnens bilder var klara

4.4.1 Pojken och trumman med Pia

Inledningsvis var två flickor närvarande och efter halva passet tillkom ytterligare 

en flicka. I början av bildaktiviteten berättade Pia en saga ur minnet utan att 

använda sig av någon bok, några bilder eller annat visuellt material. Sagan 

handlade om en pojke som bodde på Sicilien, ön beskrevs och framförallt var 
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vulkanen en viktig del i sagan. Pojkens intresse var att trumma, sagan slutade 

lyckligt med att pojken startade ett rockband tillsammans med sina kompisar som 

spelade andra instrument. 

      Pia berättade att hon inledde med en saga för att hon ville fånga barnens 

intresse och inspirera dem. Barnen fick sedan instruktionen att rita någonting från 

sagan. För denna del av bildaktiviteten förflyttade de sig till ateljén. Tuschpennor 

och papper var det material som användes. De närvarande barnen var F1, en flicka 

på tre år, F2 en flicka på tre och ett halvt år samt F3, en fyraårig flicka.     

4.4.2 Tumvantar med Tina 

Barnen skulle rita tumvantar genom att lägga sin ena hand på ett papper och rita 

runt handen. Sedan skulle dessa vantar färgläggas och klippas ut. 

      Tina inledde med att prata om vädret och om att man behövde vantar på 

händerna när man går ut på vintern. Sedan gavs en lång muntlig instruktion om 

hur man skulle göra. En pojke hade ett annat förslag, han berättade och ritade med 

ett finger på bordet ”Jag tycker det är lättare att bara göra en stor båge och sen kan 

man bara göra en liten båge så här.” Detta förslag var inte något som bemöttes.   

      Till aktiviteten användes kritor och papper. De närvarande barnen var F2, 

samma flicka som deltog vid Pojken och trumman, tre och ett halvt år gammal, F4 

en flicka på fyra och ett halvt år samt P1 en pojke på fem och ett halvt år. 

4.4.3 Pedagogen bestämde motiv och styrde barnen

Under bildaktiviteten Pojken och trumman försökte Pia styra barnens motiv. Hon 

placerade barnen vid ett bord i ateljén och tog fram papper samt tuschpennor till 

barnen och sig själv. Vid tre tillfällen hade hon nämnt att barnen förväntades rita 

någonting från sagan. Dels gavs denna instruktion innan sagan berättades, när 

sagan var slut och när ritpapper togs fram. Pia instruerade vidare att barnen till 

exempel kunde rita en vulkan eller pojken och hans trumma.

PIA: Vad vill ni rita från sagan då?

F2: En vulkan.

F1: Och jag ska rita en docka.

PIA: Var det någon docka i sagan då?
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F1: Jaa.

PIA: Vars var dockan då?

F1: Den.. den... vulkanen 

PIA: Var dockan i vulkanen?

F1: Ja.

PIA: Ja men då så, då ritar vi det... Vad ska F1 ha för färg på sin 

vulkan? 

Båda barnen samt pedagogen började rita, efter en stund tittade Pia upp från sin 

egen teckning och frågade F1 om det var en vulkan hon ritade. Först svarade F1 

jakande, men då pedagogen ifrågasatte detta med kommentaren ”jag tyckte det 

såg ut som en figur” erkände F1 att hon inte ritade en vulkan, hon ritade farmor. 

Pia berättade för F1 att de måste rita någonting från sagan sedan frågade hon igen 

vad flickan ville rita. F1 svarade att hon ville rita farmor och farfar. 

      Efter en stund ringde det i telefonen och Pia lämnade rummet för att svara. F1 

tittade efter henne när hon gick och sade ”nu är vi ensamma”. F2 svarade jakande. 

F1 fortsatte, ”nu ska jag rita farfar”. Det blev tyst några sekunder innan F2 

protesterade: ”nej, för farfar var ju inte med i sagan.” 

      Styrning av motivet förekom även vid Tumvantar. Alla barn förväntades göra 

samma sak. Tina ville inspirera barnen genom att själv skapa en egen tumvante, 

dessutom användes hennes bild som förlaga när olika steg i bildaktiviteten 

förklarades. När F4 hade ritat runt sin hand började hon leka med papperet.

F4: Det ser ut som en bil 

F4 körde runt med sitt papper på bordet.

TINA: Var det en bil du skulle göra?

F4: Nej, en vante 

F4 lade ner sitt papper och fortsatte färglägga. Vid detta bildpass var det inget 

barn som bröt mot pedagogens planering, alla gjorde det de förväntades göra. 

Analys 

Att barnen förväntades bearbeta en saga genom att rita menade Skoog vara vanligt 

förekommande i skolan, när Skoog beskrev kategorin pedagogen var syftet med 
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uppgiften att bearbeta någonting.64 Pia försökte styra barnen genom tillsägelser 

och muntliga instruktioner, den hårdaste styrningen av motivet fanns i början av 

bildpasset. F2 följde hela bildpasset igenom pedagogens instruktioner medan F1 

inte lät sig påverkas utan valde egna motiv till sin teckning. Den tredje flickan 

hade missat den inledande sagan eftersom hon tillkom senare, hon fick också 

friare ramar. Dessutom kan det ha påverkat att hon anslöt sig till gruppen när 

pedagogen börjat släppa de hårt åtdragna tyglarna som funnits i början. 

      F1 ville rita en docka, farmor och farfar men Pia försökte styra flickan till att 

istället illustrera sagan eftersom det var detta uppgiften gick ut på. F1 förstod att 

pedagogen ville att hon skulle rita en vulkan och svarade ”vulkanen”. Pia verkade 

nöja sig med detta svar och föreslog att dockan kanske fanns i vulkanen, en 

kompromiss som kunde göra både pedagogen och flickan nöjda. När Pia frågade 

vilken färg hon ville ha på sin vulkan hade Pia bestämt att F1 också skulle rita en 

vulkan. Dock följde inte F1 detta utan fortsatte på sina egna motiv och slutligen 

gav Pia med sig och upphörde att påminna flickan om att hon ritade ”fel” motiv.  

      Att följa pedagogens instruktioner samt rita det barnen sagt att de tänkte rita 

verkade vara viktigt för både Pia och Tina. Vid intervjun berättade Tina att 

orsaken till detta var att hon ville lära barnen att bli tålmodiga. Hon uttryckte att 

arbetslaget kände att de misslyckats med att lära barnen att saker kan få ta tid. 

Genom att barnen i förväg sa vad de skulle måla kunde också hon som vuxen 

hjälpa barnen att hålla fast vid motivet även när barnen upptäckte att motivet var 

svårt. Jag tolkar det som att Tina har en hårdare styrning än Pia eftersom hennes 

styrning är lika hård genom hela bildpasset medan Pia släppte på den hårda 

styrningen när hon upptäckte att hon inte längre hade barnen med sig. De båda 

pedagogernas agerande har likheter med Lindahls instrumentella samtal, frågor 

ställdes för att kontrollera och påminna barnen så att de följde instruktionerna.65

4.4.4 Förlaga och steg för steg styrning

Vid båda aktiviteterna på Gungan gjorde pedagogen en egen bild. Vid Pojken och 

trumman är det enbart F1 som verkar självsäker. Både F2 och F3 ber ofta om hjälp 

och verkar osäkra på hur man ”ritar rätt”. 

64 Skoog, 1998.
65 Lindahl, 2002.
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F2: Du måste visa hur man gör.

PIA: Jag tror att jag ska rita pojken. Jaha, ska vi börja rita då?

Pia börjar rita och barnen tittar på hennes bild. När F2 sedan skulle rita en vulkan 

frågade hon Pia hur en sådan ritas. Pia svarade att de kunde rita den tillsammans. 

Pedagogen på sitt papper och flickan på sitt eget papper med stöd av att titta på 

pedagogens bild. Dock började istället pedagogen rita pojken, sedan en trumma 

och en palm. Flickan fick inte den utlovade hjälpen. ”Kan du hjälpa mig, kan du 

rita åt mig?” F2 frågade Pia upprepade gånger om hjälp. Ibland provade hon också 

med att räcka fram pennan mot pedagogen samtidigt som hon bad om hjälp. Pia 

svarade att barnen måste prova själv, ibland svarade hon ”jag tror att du kan” och 

ibland föreslog Pia att flickan skulle titta på hur pedagogen hade gjort. 

      Även F3 bad om hjälp mot slutet av bildpasset. Pedagogen ignorerade eller 

hörde inte frågan och F1 svarade i pedagogens ställe ”Nej, för du kan själv.”  

      F2 var mycket osäker. Hon ritade ingenting på sitt papper förrän pedagogen 

ritat på sitt. När Pia ritade en trumma tittade flickan på Pias bild och försökte 

sedan rita likadant. Samma sak skedde med trumpinnarna och palmen. Hjälpen ser 

dock ut på ett annat sätt när vulkanen skulle ritas. F2 bad om hjälp med vulkanen 

ändå från början av bildpasset: ”Hur ser vulkanen ut, du måste visa mig.”

PIA: Ska du prova att rita vulkanen? Ska du rita en liten eller en stor?

F2: En stor.

PIA: Jaha, en stor. 

F2: Kan du hjälpa mig? 

F2 håller fram pennan mot Pia över bordet. De sitter mitt emot varandra. 

PIA: Nej, du får prova först. Sätt pennan här.

Pia pekar på en punkt på nedre kanten av flickans papper. 

PIA: Och så ritar vi en stoooor. Sätt pennan där och så ritar du en stor. 

Pia höll kvar sitt finger på flickans papper och drar med fingret i en båge över 

pappret, F2 följer efter Pias finger med en tuschpenna. 

PIA: Bra! Men du vilken stor, den är nästan riktigt. Nästan lika stor som 

en riktig vulkan. Wow.

Tina agerade också styrande men på ett lite annorlunda sätt, Tina ritade också på 
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barnens teckningar. Att följa den långa instruktion som gavs i början visade sig 

vara svårt för barnen. Vid flera tillfällen tog Tina tag i barnets hand och penna så 

att både höll i pennan, dock var det Tina som styrde. Hon ritade också på barnets 

teckning utan att barnets hand var under. F4 ritade för löst med kritan så att 

strecken inte syntes när hon skulle klippa efter dem. ”Lägg handen här så ska jag 

rita.” Tina tog barnets penna och ritade runt hennes hand. 

Analys:

När pedagogerna vägleder steg för steg kan jag se likheter med Stuhlmanns 

metod.66 Enligt Stuhlmanns metod drog pedagogen ett streck, barnen såg på och 

drog likadana streck på sina papper/griffeltavlor. Detta förekommer när F2 

observerade vad pedagogen ritade för att sedan försöka göra samma sak på sitt 

papper. Men det är inte helt enkelt för flickan att kopiera pedagogens bild 

eftersom de satt mittemot varandra och flickan såg pedagogens bild uppifrån. 

Även Lindahls kategori instrumentella samtal har vissa likheter med denna 

styrning, eftersom det ansågs viktigt att göra på rätt sätt67. 

      Skoog beskriver att det finns en tabu mot att rita på barnens bilder.68 Detta 

verkar dock inte hindra varken Pia eller Tina. Pia drog sitt finger över pappret och 

flickan följde efter när hon ritade sin vulkan. På så sätt bestämde Pia både storlek 

och form på vulkanen. Tina ritade på barnets teckning för att hjälpa till.

      Att flickan också sträckte pennan mot pedagogen och frågade om hon kunde 

rita åt henne, skulle möjligen kunna tolkas som att hon andra gånger fått denna 

hjälp. Dock kan det även finnas andra tolkningar. 

Jag ställer mig några frågor, visste barnen hur en vulkan ser ut? Kände barnen att 

bilden var deras eller var den pedagogens? Vem som äger bilden undrade jag 

också när jag besökte avdelningen och en flicka visade mig runt i lokalerna. I 

lekhallen hängde träd som var gjorda genom att man ritat av barnens hand och 

klippt ut dem med spretande fingrar. Fem, sex händer i olika färger var 

ihoplimmade så att de likande en trädkrona. Flickan berättade att de gjort träd, jag 

undrade om de ritat och klippt själva. Hon svarade ”nej inte jag, det är ju fröken”.

66 Åsén, 1999.
67 Lindahl, 2002.
68 Skoog, 1998.
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4.4.5 Pedagogens sätt var rätt, barnet hade gjort fel

Hos Tina fanns vissa sätt att agera som jag inte såg hos Pia. Tina hade en klar 

uppfattning över hur Tumvantarna skulle se ut då de var färdiga. När barnen 

gjorde annat än hon hade tänkt visade hon både muntligt och genom olika 

agerande att barnet gjort fel. F2 hade ritat runt sin hand så som Tina visat men när 

Tina sa att barnen skulle dra två streck så att de fick en handled på sin vante ritade 

F2 strecken på fel sida så att handleden gick uppåt från fingertopparna.  

      Tina tittade på flickans teckning och kommenterade att hon gjort fel, eftersom 

flickan ritat handleden från fel håll blev ”fingrarna konstiga.” Tina tog flickans 

penna och drog ett tydligt streck över handleden med instruktionen att när flickan 

klippte skulle hon låtsas som om de streck flickan dragit inte fanns där.   

      Även när F4 skulle börja klippa hände något liknande. Tina uppmärksammade 

att flickan ritat löst med sina kritor. Tina tog hennes teckning och höll armen 

sträckt bakåt så att den kom långt ifrån henne. ”Om jag håller den här, ser du vilka 

färger du använt då? Ser du var handsken är, spelar det någon roll om jag vrider 

pappret så eller så? Ser du var handsken är?” F4 skakade på huvudet. Tina lade 

teckningen framför flickan med instruktionen att hon måste rita mycket hårdare. 

Pedagogen tog tag i flickans hand och ritade på hennes teckning för att visa hur 

hårt hon skulle rita. 

      Detta ledde till att F4 ritade med den lila kritan över hela sitt papper. Hon 

ritade utanför linjerna vilket Tina kommenterade. ”Hur ska du se och klippa ut 

tummen då du har ritat lila bara tvärsöver pappret så där?” Flickan menade sig se 

strecken och ville klippa ut sin vante. 

TINA: Men då tar du en sax och så klipper du...

F2: Oj, den syns ju inte.

TINA: Nej, jag ser den inte heller men F4 ser den ju och det är 

           huvudsaken, för det är ju hennes vante.  

 

Analys:

Att barnen gjort fel är bara möjligt om man har ett synsätt där det finns en 

bestämd uppfattning om resultatet. Teckning som avbildning beskrev Åsén som ett 

gammalmodigt synsätt som var vanligt mellan 1800 och 1878.69 Ändå kan detta 

69 Åsén, 1999.
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synas i pedagogernas agerande. Teckning som avbildning innebär att barnens 

iakttagelseförmåga tränas genom att de ska avbilda saker på ett rätt sätt. Tinas 

slutkommentar vid intervjun säger något om hennes synsätt. ”Men som alltid med 

barn, de gör inte som man planerat.” 

4.4.6 Pedagogen skapade ”finare” bilder än barnen (enligt barnen)

Även detta agerande fann jag enbart hos Tina. Hon använde sin egen bild som 

förlaga. Flera gånger visade hon på sin egen teckning för att instruera barnen. Hon 

ville också inspirera dem att göra mönster, rita ordentligt och att vara noggranna 

genom att barnen skulle titta på hur hon gjorde. Detta ledde till att barnens bilder 

jämfördes mot pedagogens. När barnen gjorde tumvantar uttryckte både F4 och 

P1 att Tinas teckning var fin. ”Vad fint du gör!” Tina tackade och sa att även 

barnens bilder var fina. P1 kommenterade detta nekande.

Analys: 

Enligt pedagogen verkade det finnas ett sätt som var rätt, detta skapade en känsla 

av osäkerhet och barnen bad om hjälp. Tina beskrev att orsaken till sitt agerande 

var att hon ville inspirera barnen, jag funderar dock på om barnen upplevde det 

inspirerande. 

      Det behöver inte vara något fel i att barn tycker pedagogens bild är fin, men 

det kanske blir ett problem om glappet mellan vad barnen klarar och de 

förväntningar som ställs på dem är för stora. Detta kallade Vygotskij för den 

potentiella utvecklingszonen.70 Jag ställer mig därför frågan om bilduppgiften att 

rita tumvantar var för svår för dessa barn eftersom de sällan varit med om 

lärarledda bildaktiviteter av detta slag. 

4.4.7 Pedagogen bestämde när barnens bilder var klara 

När barnen vid Pias bildaktivitet kände att de ritat färdigt accepterades detta, till 

skillnad mot Tina som bestämde när barnens tumvantar var klara.

      F2 tappade snabbt intresset och bad om lov att gå från bordet. ”Jag orkar inte 

måla” sade hon. Tina svarade ”Vi har inte suttit här mer än fem minuter, vi 

kommer säkert sitta här i en halvtimma.” ”Och göra vad då?” undrade F2. ”Måla 

på vår vante” sade Tina. F2 suckade och fortsatte rita. 

70 Vygotskij, 1995.
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F2: Nu är min klar.

TINA:  Tycker du att den är klar nu? Har du gjort det finaste du kan nu 

F2? Har du fyllt i allt, överallt? Ser du vad noggrant jag fyller i? 

Ser du att det inte är något vitt någonstans på min vante? Känner 

du att du gjort lika noggrant? Ni måste fylla i kraftigt också, jag 

vill ha kraftiga färger. Fortsätt att jobba med din handske...   

Flickan ritade en stund innan samma sak utspelade sig igen, Tina frågade varje 

gång om flickan var nöjd. Fjärde gången detta utspelade sig fick F2 klartecken, 

pedagogen var nöjd med hennes vante. 

Analys: 

Eftersom Tina uttryckte i intervjun att hon ville att barnen skulle träna sitt tålamod 

ville hon hålla dem kvar i aktiviteten så länge som möjligt. Som jag nämnt 

tidigare fanns också stora krav och en klar uppfattning om slutresultatet. När Tina 

svarade att de skulle sitta en halvtimma till och rita tror jag hon ville visa att saker 

kan få ta tid, detta uttryckte hon vara väsentligt. Min tolkning är dock att 

uttalandet inte fungerade motiverande för flickan som redan var trött på att måla, 

snarare tror jag att det skapade en motsatt känsla.   

4.4.8 Vad ansågs vara pedagogens uppgift vid bildskapande?

Pia ville hjälpa barnen hålla fokus samt skapa ett intresse. Intresse kunde hon 

skapa genom att berätta sagan och ”fånga barnen”. Den flicka som följde hennes 

styrning ansåg hon var mest mogen av de närvarande barnen. Syftet var att träna 

finmotorik, att hålla i pennan och rita någonting från fantasin. 

      Vid Tinas tumvantar var syftet detsamma, barnen skulle träna finmotorik 

genom att klippa efter en linje. Pedagogens uppgift var att erbjuda material samt 

komma med idéer. Hon ville också att barnens tålamod skulle tränas, för detta 

skulle pedagogen hålla kvar barnet vid motivet. Lärarledda bildaktiviteter hörde 

till ovanligheterna, oftare stod barnen vid ett staffli och målade. Tina berättade att 

barnen även då skulle berätta vilket motiv de tänkte måla: 
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De ska tala om för oss vad de ska göra vid staffliet, jag har tänkt måla ett 
flygplan. Ja men varsågod då kan du måla ett flygplan. Har de sagt att de ska 
måla ett flygplan, vill jag ju att de håller fast vid det. Inte -”Oj det blev inget 
flygplan så nu målar jag ett stort kladd över”. Det tycker jag inte om.

Jag bad Tina beskriva hur hon agerar vid bildskapande. ”Jag försöker hålla undan 

mina egna fingrar men det är svårt, jag tycker det är kul att lägga mig i. Jag 

försöker att inte hoppa in och göra det åt dem.” Tina menade att hon hindrades av 

sina känslor och önskade att hon inte lade sig i barnens bildskapande som hon gör. 

      Tina berättade att Gungan gärna vill bli en Reggio Emilia förskola. I dagsläget 

hade de inte någon profil men de tog inspiration därifrån. Tina berättade att detta 

syntes genom att material fanns tillgängligt samt att pedagogerna utgick från att 

barnen klarade av saker bara de fick hjälp och vägledning. Ingen i arbetslaget 

hade besökt Reggio Emilia eller gått någon kurs. Men en kvinna som nu gått i 

pension hade besökt Reggio Emilia. Tina menade att man inte ska uppfinna hjulet 

igen, de hade därför besökt förskolor och ”stulit” idéer på olika skapandeprojekt.  

4.5. Viss styrning 

Båda pedagogerna på Flaggan placerade jag under denna kategori. Viss styrning 

förekom. Pedagogerna var de som satte ramarna, men delvis tilläts barnen att 

påverka så länge de höll sig inom dessa ramar. I likhet med de två aktiviteterna 

som hade hög grad av styrning fanns inget eller lite bildmaterial på bordet vid 

arbetspassets början, detta plockades fram allt eftersom det behövdes. 

Följande kännetecken i pedagogernas agerande har jag funnit vid dessa 

bildaktiviteter  

• Förlaga saknades eller användes sparsamt

• Pedagogen kom överens med barnen om när bilden var klar

• Pedagogen tillät kritik och självkritik

De kännetecken som enbart förekom hos Camilla var:

• Pedagogens sätt var rätt, barnet hade gjort fel

De kännetecken som enbart förekom hos Klara var:

• Pedagogen bestämde motiv, barnen fick påverka

• Pedagogen accepterade lek under bildpasset
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4.5.1 Carosse med Camilla (= vagn på franska)

När Camilla var i Paris hade hon köpt en bok om Askungen på franska, denna 

användes som inspiration och utgångspunkt under temat. Bildaktiviteten förekom 

under den andra veckan på detta tema och barnen hade tidigare gjort var sin 

trollstav, möss samt målat en framsida till den bok som hela temat skulle resultera 

i. Ord som dels hade med temat att göra samt ord för veckodagar tränades på 

franska. Barnen fick dessutom välja var sitt ord som de ville lära sig. En 

papperstallrik som redan var målad orange var utgångspunkten för bildaktiviteten, 

dessa hade barnen målat dagen innan. Lim, färger, trähjul samt paljetter användes, 

se bilaga 7. De närvarande barnen var F1, en flicka på fem och ett halvt år, P1 en 

fyraårig pojke samt P2 en femårig pojke.

4.5.2 Königsohn med Klara (= prins på tyska) 

Klara ledde denna bildaktivitet med enbart två närvarande barn. I smågruppen 

fanns totalt fyra barn och ämnet för denna temaperiod var sagan om Törnrosa. 

Denna bildaktivitet förekom också under den andra temaveckan. Enstaka ord så 

som prins och slott lärdes ut på tyska, men även ord för färger samt veckodagar 

tränades. Tidigare hade barnen gjort var sitt slott, Törnrosa samt en ansiktsmask 

till den onda fen och nu var det dags att göra en prins till Törnrosa. 

      Till Königsohn användes toarulle, flirtkulor, piprensare, lim, tyg, pennor och 

garn, se bilaga 8. Detta bildpass tog längst tid, drygt 70 minuter. De övriga 

bildpassen varade 25-35 minuter, dessutom var detta det enda bildpass där ingen 

förlaga användes. Vid detta observationstillfälle förstördes min ljudfil, därför är de 

citat som finns från tillfället få. Istället beskriver jag vad som sades och gjordes. 

De närvarande barnen var F2, en flicka på fem och ett halvt år samt P3 en pojke 

på fem och ett halvt år. 

4.5.3 Förlaga saknades eller användes sparsamt

Bildaktiviteten Königsohn saknade förlaga, Klara skapade inte någon egen prins 

ej heller visades någon bild eller färdig modell. Dock undrade jag över hur det var 

med förlaga när barnen gjorde sina Törnrosa-dockor eftersom dessa var mycket 

lik prinsen. Klara berättade att det inte heller då funnits någon förlaga.

      När Carosse, vagnarna tillverkades fanns en förlaga i form av en bild i en bok. 
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Denna saga hade Camilla läst flera gånger för barnen under första temaveckan. I 

början av bildaktiviteten stod boken i en hylla men senare plockades den ner och 

lades på bordet så att de barn som ville kunde titta i den. Camilla guidade barnen 

vid genomförandet, hon berättade att hon genom att sätta ramar och hjälpa barnen 

ville undvika att något barn skulle känna sig missnöjd. Men Camilla ville att det 

också skulle finnas frihet och utrymme för barnens egna idéer.

Analys:

Varken Camilla eller Klara ville styra barnen särskilt hårt, men motivet var 

bestämt av pedagogen i förväg. Detta liknar en av Lindahls kategorier, det 

kreativa samtalet, där pedagogen också var intresserad av barnens tankar och lät 

barnen ha viss frihet att lösa uppgiften på sitt eget sätt.71  

4.5.4 Pedagogen kom överens med barnen om när bilden var klar

Både Camilla och Klara bestämde tillsammans med barnen när uppgiften var 

slutförd. Vid tillverkningen av prinsar, königsohn, blev båda barnen klara ungefär 

samtidigt men då barnen tillverkade pumpavagnar, carosse, blev en pojke klar en 

kvart före de andra två. Detta accepterades och han fick leka på golvet. Men i 

början av passet hade samma pojke tappat intresset och sade att han var klar, detta 

accepterades då inte.      

CAMILLA: Då P1 kan du ta ett sånt lim och klistra fast fina paljetter och 

grejer på vagnen.

P1: Jag är klar!

CAMILLA: Nää, du får klistra fast dem på din vagn.

P1: Kan inte du göra det? (Frågar pojken mig.)

CAMILLA: Men vet du vad P1, ta och prova. Du är lite lat.

Men lite senare när pojken klistrat fast paljetter godtog Camilla att han var klar. 

Pojken sade sig vara klar och visade sin vagn. Han fick beröm av Camilla och 

instruktioner om att han skulle städa undan paljetterna och att han sedan fick leka.

71 Lindahl, 2002.
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Analys

Att pedagogerna lät barnen vara med och bestämma när de ansåg sig vara klara 

med sin bild stämmer väl in på Lindahls synsätt kreativa samtal, barnens åsikter 

anses vara viktiga och därför lyssnar pedagogerna på dem.72 Rogoffs Community  

of learners, lärandegemenskap innebär också att både barn och pedagog är aktiva 

och delaktiga vid beslut.73 

4.5.5 Pedagogen tillät kritik och självkritik

Vid Camillas bilduppgift kritiserade barnen varandras skapelser. 

F1: Titta på P1:s. Är den fin eller inte?

P1: Jo, den är ganska fin.

P2: Nä det är den inte, den är inge fin. 

CAMILLA: Nu ska vi se...

P2: Min är fin va?

F1: Ja, visst är min fin?

P2: Ja. 

CAMILLA: Då ska vi se P1. Men du vilken snygg P1.  

Vid Klaras bilduppgift förekom självkritiska kommentarer från pojken när han 

målade ett ansikte på sin prins. Han sa att han inte tyckte ansiktet blev så fint. 

Pedagogen kommenterade detta med att hon tyckte ansiktet blev fint, där fanns ju 

öga, öga, näsa och mun.

Analys: 

På Flaggan förekom såväl självkritik som kritik av andras skapelser, självkritik 

förekom även vid Tinas bilduppgift tumvantar då barnen jämförde sina bilder mot 

pedagogens. Både Camilla och Klara sade vid intervjun att det var viktigt att 

barnen känner sig nöjda och tycker det är roligt att skapa. 

      Jag undrar om kritiken på Flaggan kan ha att göra med att barnen fick vara 

med och bestämma hur de skulle lösa aktiviteten i högre grad än på de andra 

förskolorna. Kan det vara så att då uppgiften är mycket styrd (som på Gungan) 

72 Lindahl, 2002.
73 Rogoff, 1994.
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eller lite styrd (som på Penseln) kanske inte barnen får samma utrymme att 

reflektera över sitt eget skapande? Vad jag också undrar över är att de båda 

pedagogerna knappt bemötte kritiken, de berömde barnens bild utan att 

kommentera det som sades negativt. Varför?

4.5.6 Pedagogens sätt var rätt, barnet hade gjort fel

Detta agerande fann jag enbart hos Camilla. Hon gick runt bordet och hjälpte 

barnen ett i taget att limma fast trähjul på papperstallriken med limpistol. När hon 

kom till P2 hade pojken en annan uppfattning om var hjulen skulle sitta. Pojken 

fick ge sig och acceptera att det var pedagogen som bestämt hur slutresultatet 

skulle se ut.   

CAMILLA: Var vill du ha hjulen? Ska du lägga fast hjulen där du vill ha dem?

P2: Här och här.

Pojken tog ett trähjul i varje hand och höll fast dem mot papperstallriken som låg 

upp och ner. Han placerade hjulen stående på högkant på var sin sida om tallriken.

CAMILLA: Oj, det blir svårt. Lägg ner dem. De ska in i en bok, då kan de inte 

stå utan de måste ligga ner. 

P3: Okej då.

Analys

Här tror jag att pedagogens färdiguttänkta slutresultat gjorde att hon hindrade 

barnets egen idé istället för att intressera sig för att han tänkte annorlunda. När 

Camilla utgår från att hennes tanke är den rätta och att barnen kan göra på ett 

felaktigt sätt agerar hon enligt Skoogs instruktör74 eller Lenz Taguchis barn som 

kultur och kunskapsåterskapare.75 

4.5.7 Pedagogen bestämde motiv, barnen fick påverka

Vid Klaras bildaktivitet Königsohn förekom detta, barnen hade möjlighet att 

komma med egna idéer. Då uppgiften presenterades gavs vissa instruktioner om 

tillvägagångssätt, att tyg skulle bli kläder och att garn skulle bli hår. Men Klara 

uttryckte också att barnen var fria att göra sina prinsar precis som de ville.

74 Skoog, 1998.
75 Taguchi, 2007.
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      En sak som begränsade barnens medverkan vid Königsohn samt Carosse var 

att limpistol skulle användas till flera moment och denna enbart fick användas av 

vuxna. Till exempel limmade Klara fast prinsarnas armar utan att fråga barnen om 

vart på kroppen de skulle sitta.    

      Men barnen hade också möjlighet att påverka och förändra slutresultatet från 

det pedagogen tänkt. P3 undrade hur de skulle göra fötter och Klara hade inget 

svar på hans fråga. Att prinsarna skulle ha fötter ingick inte i planeringen och när 

barnen gjort Törnrosa saknades fötter. Pojken hade dock en idé om hur dessa 

kunde göras. Han berättade att det behövdes en större tygbit som skulle vikas och 

limmas fast på undre sidan av prinsen. Detta förslag tog Klara emot och hjälpte 

barnen skapa fötter till sina prinsar på det sätt som pojken föreslagit. När barnen 

hade gjort sina prinsar fick de även varsitt målarboksblad av ett slott att färglägga. 

Detta var ett önskemål från barnen vid ett tidigare tillfälle. 

      Barnen hade alltså viss möjlighet att påverka bildaktiviteten, dock inom 

ramarna. När P3 föreslog att han kunde göra en ko av toarullen som skulle bli en 

prins var detta utanför vad som kunde accepteras. Barnen skulle lära sig ordet 

königsohn alltså måste även slutprodukten resultera i en prins och inte någonting 

annat förklarade Klara för mig efter avslutat bildpass. Pojken lade ner sin toarulle 

och berättade att han ”lätt skulle kunna göra en ko av den.” Han berättade utförligt 

att han kunde använda samma material som fanns tillgängligt och göra en ko 

istället. Pojken gjorde dock ingen ansats att fullfölja sin idé, pedagogen 

kommenterade inte heller hans förslag. 

4.5.8 Pedagogen accepterade lek under bildpasset

Slutligen återfanns denna sista kategori hos Klara. När P3 skulle limma fast garn 

till hår på sin prins utvecklades detta till en lek som tog över bildskapandet. 

Pojken rullade ut ett garnnystan och klippte av en bit som var minst en halv meter 

lång och satte fast den på prinsens huvud. Sedan lekte pojken att prinsen gick till 

frisören och klippte håret. Själva initiativet till leken kom från Klara när hon 

kommenterade vad pojken gjorde, hon frågade vad som händer med allt hår som 

är på golvet hos frisören. Flickan svarade att de använder en dammsugare, då 

började pojken brumma som en dammsugare och leka att han dammsög. Pojken 

plockade upp garnbitar i handen. 

      När pojken upprepat leken några gånger föreslog Klara att dammsugarpåsen 

38



var full och behövde tömmas. Pojken berättade då att dammsugaren var jättestor 

och kunde rymma ”fyra monster” så att han kunde fortsätta att dammsuga. När 

alla garnbitar var bortstädade spred pojken ut dem på bordet igen med 

förklaringen att han tryckte på utblåsningen. Då reste Klara sig och hämtade 

sopkorgen och ställde den vid pojkens fötter utan att säga något. Pojken tömde 

sina händer över sopkorgen. 

      Dock dröjde det inte länge innan han återigen började leka samma lek, när fler 

garnbitar kom fram. Denna gång hindrade Klara honom från att leka ”Vet du vad 

P3, du får stänga av dammsugaren nu.” Klara lade sin hand på pojkens arm och 

han slutade leka dammsugare. Under samma bildpass lekte pojken att pennan var 

en rymdraket samt att han stoppade en kork som hörde till en penna i sitt öra och 

lekte att det var en mobiltelefon. Han låtsades ringa till sitt mjukisdjur.    

Analys:

Klara uttryckte att hon ville att barnen skulle tycka om att skapa. Att hon tillät lek 

kan mycket väl bero på denna inställning. Jag tänker även att ett agerande enligt 

Lindahls kreativa samtal76 och Rogoffs lärandegemenskap77 innebär att förslag 

från barnen accepteras, om pedagogen är intresserad av barnens tankar och frågor 

kanske hon på grund av detta kan tillåta mer utflykter från den givna uppgiften.

4.5.9 Vad ansågs vara pedagogens uppgift vid bildskapande?

Camilla ansåg att hennes uppgift var att sätta ramarna samt ge barnen verktyg 

genom att lära dem tekniker. Ramarna består enligt henne i valet av motiv, samt 

att sätta gränser genom det materiel som erbjuds. Hon vill inte hindra barnens 

kreativa sida och tycker det är viktigt att pedagogen bekräftar att det barnet gör 

duger även om det inte ser ut likadant som kompisens. Dock finns krav på 

resultatet, det måste bli en vagn eftersom uppgiften infaller under ett språkpass.  

      Klara ville bekräfta barnen samt ge dem en hjälpande hand när de behöver 

det. Hon uttrycker även att det är viktigt att låta barnens idéer och fantasi ta plats, 

hon berättar att hon därför lät pojken leka dammsugare. Men när hon ser att tiden 

för bildaktiviteten närmar sig slutet försöker hon styra tillbaka barnen till 

uppgiften.    

76 Lindahl, 2002.
77 Rogoff, 1994.
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      Hur styrt Klara agerade varierade mellan olika bildpass beroende på dess 

syfte. Hon berättade att det fanns en hårdare styrning när barnen skulle göra 

masker till den onda fen, då användes en mall som barnen ritade och klippte efter 

detta för att syftet var att träna finmotorik, att klippa. Vidare berättade Klara att 

hon drog gränsen för vad pojken fick påverka under bildpasset. När han föreslog 

att han kunde göra en ko kände Klara att ”där gick gränsen.”      

4.6. Låg grad av styrning

Till den sista kategorin räknar jag båda pedagogerna på Penseln. Lovisa och Liv 

ledde varsitt bildpass där ljuslyktor tillverkades, se bilaga 9. 

Följande kännetecken i pedagogernas agerande har jag funnit vid dessa 

bildaktiviteter:  

• Pedagogen bestämde motiv med frihet inom ramarna

• Förlaga fanns 

• Barnen kunde inte göra fel

• Barnen bestämde när bilden var färdig

Hos Liv fanns dessutom följande 

• Pedagogen accepterade lek under bildpasset

4.6.1 Ljuslyktor med Lovisa

När Lovisa ledde bildaktiviteten gavs nästan inga instruktioner, vissa barn hade 

gjort ljuslyktor tidigare och de andra barnen observerade hur dessa barn gjorde. 

Det material som användes var glasburkar, silkespapper som pedagogerna i förväg 

hade klippt i fyrkanter och färgsorterat samt glitter i burkar. De närvarande barnen 

var F1, en flicka på två och ett halvt år. F2, en flicka på tre och ett halvt år. P1, en 

pojke på tre och ett halvt år samt P2, en fyraårig pojke.

4.6.2 Ljuslyktor med Liv

Vissa korta instruktioner gavs när Liv ledde bildaktiviteten. Hos Liv fanns större 

acceptans för lek än vad det gjorde när Lovisa ledde bildpasset. De närvarande 

barnen var F1, samma flicka som deltog vid Lovisas bildpass, på två och ett halvt 

år. F3, en treårig flicka. P1, samma pojke som deltog vid Lovisas bildpass, på  tre 
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och ett halvt år samt F4, en fyraårig flicka.

4.6.3 Pedagogen bestämde motiv med frihet inom ramarna

Båda pedagogerna hade bestämt bilduppgiften, de plockade fram material samt 

introducerade bilduppgiften. Lovisa berättade ”ramen är ganska lös och ganska 

vid för det behöver ju inte bli precis det vi har tänkt.” Dock gav uppgiften 

ljuslyktor inte så stor möjlighet för barnen att gå utanför de givna ramarna men 

Lovisa berättade i intervjun om en gång när barnen skulle skapa figurer i lera. 

Utmaningen bestod i att barnen skulle skapa en människofigur i lera. ”Då började 

ett barn att göra fåglar av leran istället, och då bryter man ju inte det.” 

      Lovisa uttryckte när bilduppgiften introducerades att barnen var fria att göra 

precis som de ville. ”Man får göra lyktorna som man tycker det blir finast själv, 

om man tycker det är fint med många färger eller om man tycker det är finast med 

en färg.”Viss styrning förekom dock när Liv ledde bildaktiviteten. Hon försökte 

påverka barnens färgval och uppmanade barnen att använda flera färger. ”Ska du 

inte ta någon mer färg än lila?” I slutet av bildpasset när alla barnen lämnat bordet 

kommenterade Liv detta. ”Han ville bara ta lila, han envisades med det, och titta 

där hon tog ju nästan bara gult.” 

Analys

Lindahl beskriver tre olika kategorier för samtal, jag anser att det är mest det 

kreativa samtalet som finns under dessa två bildaktiviteter.78 Lovisa uttryckte att 

det inte behövde bli så som pedagogerna hade tänkt. När det kreativa samtalet 

präglade bildaktiviteterna som Lindahl observerade hade pedagogen formulerat 

problemet men barnen var fria att lösa det på valfritt sätt. 

4.6.4 Förlaga fanns

Under bildpassen användes inte någon förlaga och pedagogen skapade inte någon 

egen ljuslykta. Men dessa bildaktiviteter förekom under barnens val och då barnen 

skulle välja aktivitet fanns tre foton på en sida i en pärm. Ett av dessa foton 

föreställde en ljuslykta som ett barn gjort något år tidigare. 

78 Lindahl, 2002.
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Analys

Vid denna aktivitet fanns som jag tidigare nämnt inte så mycket möjlighet för 

barnen att gå ifrån ramarna och att driva igenom egna projekt. Dock kunde det vid 

andra bildaktiviteter på förskolan finnas en större frihet. Jag bläddrade bland 

pedagogernas andra bilder i pärmen och samtliga visade något slags slutresultat 

eller ibland en halvfärdig produkt. Jag tror att dessa bilder bidrog till att styra 

barnen till viss del eftersom barnen på förhand fått se hur slutresultatet skulle bli. 

4.6.5 Barnen kunde inte göra fel

Eftersom bildpasset präglades av frihet kunde barnen inte heller göra fel. Dock 

förekom råd och tips från pedagogerna, så som att stryka ut limmet tunnare eller 

att lägga ner sin glaslykta på sidan för att lättare kunna strö glitter över den. 

Bildaktiviteten var fri från tillsägelser även om ett barn strödde glitter på bordet 

och ett annat limmade på bordet. Enda gången som en tillrättavisning förekom var 

när en flicka limmade silkespapper inuti sin lykta, Lovisa berättade att eftersom 

det skulle vara ljus i lyktan var det inte så bra med silkespapper inuti.  

Analys

Pedagogerna hade stor tilltro till barnens förmåga. Skoog beskriver att en 

trädgårdsmästare lät barnen utforska materialet ganska fritt och att aktiviteten var 

utan krav på slutprodukten.79 Dock lämnade inte Lovisa eller Liv barnen utan 

hjälp. När det behövdes fanns pedagogerna där som ett stöd, detta agerande hör 

hemma i Rogoffs kategori lärandegemenskap, då barn och pedagog lär 

tillsammans.80 

4.6.6 Barnen bestämde när bilden var färdig

Barnen fick själva bestämma när de var klara med sin burk fast när en flicka sade 

sig vara klar efter bara en liten stund förekom viss styrning.

F4: Nu är jag klar.

F4 flyttade sin burk mot mitten av bordet.

F4: Nu vill jag göra en till.  

79 Skoog, 1998.
80 Rogoff, 1994.
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LOVISA: Nej, man får bara göra en burk idag. Har du limmat runt hela 

burken?

Lovisas kommentar gjorde att flickan fortsatte att limma. Barnen fick i slutet av 

bildpasset själva bestämma när deras lykta var färdig. F4 sade att hon var klar. 

Lovisa berömde hennes lykta och föreslog att flickan skulle gå och tvätta 

händerna. Även vid Livs bildpass fick barnen själva bestämma när de var färdiga. 

Mot slutet av arbetspasset hade tre barn lämnat bordet. Kvar satt den yngsta 

flickan och Liv. 

LIV: Är du klar snart?

F1: Nä.

LIV: Nähä?

F1: Se!

Flickan öppnade ett stort hål på glitterburken och mycket glitter kom.

LIV: Oj, det bara rinner!

F1: Mer...

LIV: Men nu får det väl inte plats mera?

F1: Glitter. Kladdigt... nu jag klar.

Analys

Att barnen själva får bestämma när ljuslyktan är färdig stämmer också väl överens 

med det synsätt som hör till Reggio Emilias pedagogiska filosofi, att barn ses som 

kompetenta.81 Barnens åsikter värdesattes av pedagogerna och både Lovisa och 

Liv uttryckte att de genom att agera på detta sätt ville skapa lustfyllda 

bildaktiviteter samt att de ansåg att det var bra för barnens självförtroende. 

4.6.7 Pedagogen accepterade lek under bildpasset

Under Livs bilduppgift tröttnade P1 efter en stund. Han vände sig om och började 

bygga med lego istället. Bakom hans rygg fanns lego i olika korgar. Pojken 

byggde ihop en bil, sedan reste han sig och gick från bordet. Han körde runt med 

bilen på olika ytor i rummet sedan kom han tillbaka till bordet och ställde ner 

legobilen på bordet men han kom aldrig tillbaka till sin ljuslykta. Efter en stund 

81 Jonstoij och Tolgraven, 2001.
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gick han ut ur rummet. 

      Liv varken kommenterade eller agerade för att hindra pojken att bygga med 

lego. Under intervjun kommenterades detta: ”Även bygg och lego är ju en form av 

skapande. De bygger och håller på. Barnen kan få till världens grejer, men jag ser 

det som att det också är en form av träning.”  

Analys

Jag tror att detta agerande också kommer sig av Reggio Emilias barnsyn, barnens 

egna idéer var en stor del i arbetet på avdelningen. Genom att aktiviteten var 

barnens val beskrev Lovisa att de barn som valt ljuslyktor därför var sugna på att 

pyssla. Kanske är det också på grund av att bildaktiviteten heter just barnens val 

som pedagogen inte agerar när pojken börjar bygga med lego, eller så beror det på 

att även bygglek också sågs som en form av träning och skapande.     

4.6.8 Vad ansågs vara pedagogens uppgift vid bildskapande?

Lovisa uttryckte att hennes uppgift var både att stödja och utmana. Utmaningarna 

skulle anpassas efter barnens ålder och mognad samt efter material. Genom att 

ställa frågor kunde hon få barnen att göra lite till. Ibland kunde barnen få skapa 

fritt också men ofta ville hon utmana barnen vid bildpass. Värdet i uppgiften 

ljuslyktor låg i själva skapandet, att barnen skulle få göra som de ville samt att det 

skulle resultera i en ljuslykta så att barnen fick vara med på ljusfestivalen. ”Jag 

vill inte använda mig av sådana färdiga ramar. Barnen måste få känna en frihet när 

de skapar. Jag agerar mer stödjande än styrande.” 

      När Lovisa arbetat på andra förskolor utan Reggio Emilia profil tror hon att 

hon agerat styrande i högre utsträckning. Då använde hon sig av förproducerat 

material som barnen skulle klistra ihop och fokus låg på den färdiga produkten. 

Nu när fokus istället lades på processen kunde barnen känna sig nöjda med det 

som de skapat samt att barnen nästan inte kunde misslyckas eftersom 

bilduppgiften ofta var fri. ”De ska känna sig nöjda med det de gjort om de så bara 

dragit två streck på ett papper, är de nöjda då är det bra.”     

      Liv ville vara en idéspruta som fick barnen att sätta igång sedan ville hon ta 

ett steg tillbaka och hjälpa till där det behövdes. Genom att duka bordet med 

materialet innan barnen kom inspirerades de att skapa menade Liv. 
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Jag vill låta dem prova det mesta, många tycker att limpistolen kan ju barnen 
bränna sig på. Men jag tänker att de inte bränner sig särskilt mycket. Utan det 
gäller att våga låta dem prova, för de klarar ju mycket mer än man tror. 

Syftet var att barnen skulle ha roligt samt att det skulle resultera i en ljuslykta. 

Tidigare när Liv arbetat som dagmamma hade hon en annan syn på sin roll vid 

skapande. För det första agerade hon mer begränsande, barnen fick inte limma 

med limpistol och de fick enbart pyssla vid speciella tillfällen. För det andra var 

det hennes egen tanke som barnen genomförde istället för att barnens tankar fick 

komma fram. Nu får istället barnen påverka och det leder enligt Liv till att barnen 

blir mer nöjda samt utvecklas till att bli duktiga på att både fantisera och skapa.    

4.7. Sammanfattning av pedagogernas agerande

Vid de sex observerade bildaktiviteterna har jag sett detta: när bildaktiviteten 

inleddes hade pedagogen bestämt motiv. Men vissa pedagoger tillät barnen visst 

inflytande, de kunde både påverka och utveckla motivet. Fem av de sex 

pedagogerna använde sig av någon form av förlaga.

Under bildaktivitetens genomförande fanns stora variationer, pedagogen kunde 

agera korrigerande, dvs att pedagogens sätt att lösa en uppgift på ansågs vara det 

rätta. Barnens bilder nådde inte upp till samma nivå som pedagogens utan barnen 

ansåg att pedagogen skapat finare. Men det fanns andra pedagoger som tillät lek 

under bildpasset eller ett agerande som innebar att barnen aldrig kunde göra fel. 

När bildaktiviteten avslutades kunde pedagogen vara den som bestämde och 

godkände när bilden var färdig, eller så kunde barnen ta detta beslut. Det förekom 

även ett tredje agerande då barn och pedagog bestämde detta tillsammans.

I bild 3 har jag placerat pedagogerna på en linje efter den grad av styrning som 

förekom vid det observerade bildpasset. De två pedagoger som arbetade på 

45

Hög grad av styrning Låg grad av styrningViss styrning

Bild 3

Tina Pia Camilla Klara LivLovisa



samma förskola följdes åt och deras agerande hade fler likheter än olikheter. 

      Tina placerades längst till vänster eftersom hon styrde mer än Pia vid 

bildpasset. Camillas och Klaras agerande skiljde sig åt på vissa punkter och jag 

tolkade det som att Camillas agerande under detta bildpass hade några likheter 

med hög grad av styrning medan Klaras agerande istället hade likheter med låg 

grad av styrning. Lovisa agerade med en låg grad av styrning men Liv tillät ännu 

mer lek och därför placerades hon längst till höger.

 

4.8. Sammanfattning av pedagogernas roll vid bildskapande

Liksom att pedagogernas agerande kunde skilja sig åt fanns också stora olikheter 

mellan de roller som pedagogerna menade sig ha vid bildskapande. Antingen 

kunde pedagogen spela en betydande roll, där de såg till att barnen höll fokus på 

uppgiften och satte ramarna för vad som var tillåtet. Den vuxna skulle skapa 

intresse och komma med idéer samt erbjuda material. 

      Eller så kunde pedagogen spela en mindre betydande roll. Pedagogen ville 

förbereda genom att skapa ett lockande bord där allt material fanns uppdukat men 

vid genomförandet tog hon en mindre roll och barnens agerande kom i fokus.
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5. Diskussion och slutsatser

Genom resultatet som kommit fram under detta examensarbete har jag fått min 

”tes” bekräftad, skillnaderna vid bildskapande kan vara mycket stora mellan olika 

förskolor. När jag har vikarierat eller haft VFU på förskolor hade jag sett att 

bildskapande oftast förekom, men att det sätt bildskapandet organiserades på, 

vilket värde och syfte man tillskrev aktiviteten, samt vad som ansågs vara 

pedagogens uppgift kunde variera. 

      Den tidigare forskningen som denna undersökning baserade sig på hade också 

funnit stora olikheter mellan pedagogernas agerande. Jag valde att placera 

pedagogerna på en linje efter den grad av styrning jag såg vid det observerade 

bildpasset. Jag är nyfiken på och ställer mig undrande inför vad som hade hänt om 

jag observerat fler pedagoger på andra förskolor. Jag såg olika agerande på varje 

av dessa tre förskolor och undrar om fler informanter hade anslutit sig till dessa 

kategorier eller om jag hade hittat ännu fler kategorier.              

      Jag undrar även om det finns utrymme för kreativitet vid bildskapandet? Flera 

av pedagogerna sade att de ville bevara och utveckla barns kreativitet. När hård 

styrning förekom kan man fråga sig vilket nytänkande och idéflöde som tillåts. 

      Jag funderar även över hur resultatet på avdelningen Flaggan hade kunnat 

blivit ett annat om jag istället observerat eftermiddagspassen där fokus i större 

utsträckning låg på skapande. Jag frågade pedagogerna om detta men den vecka 

jag gjorde mina undersökningar passade det inte att jag kom på eftermiddagarna. 

      Ytterligare en sak som kan vara av betydelse är att avdelningen Gungan sällan 

ledde bildaktiviteter. Är det så att dessa aktiviteter arrangerades för min skull? I så 

fall kan man också fundera över vad det betydde att pedagogerna visste att jag 

skulle undersöka styrningen vid bildaktiviteten. Samt att jag undrar om den hårda 

styrningen förekom på grund av osäkerhet eftersom det var en ovan situation.

 

5.1. Tillförlitlighet

Generaliserbarheten i min undersökning är låg eftersom den enbart baserade sig 

på sex informanter från tre förskolor som dessutom låg i samma kommun.82 

Urvalet av informanter kan inte sägas vara slumpmässigt eftersom en personlig 

82 Johansson och Svedner, 2006, 108.
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kontakt använts samt förskolorna valts ut efter en Internetsökning. Därför kan jag 

inte uttala mig om de pedagoger jag observerat är representativa för hela 

förskollärarkåren. Det jag kan uttala mig om är att pedagoger på svenska förskolor 

kan agera med olika hög grad av styrning vid bildskapande. 

      Validiteten å andra sidan är något högre. Jag undersökte det jag avsåg att 

undersöka nämligen det lärarledda bildskapandet i förskolan.

Hur hög var noggrannheten vid mätningen, den så kallade reliabiliteten? Jag valde 

att både göra observationer och intervjuer för att få en bredare och mer tillförlitlig 

bild. Johansson och Svedner beskriver att en kombination av metoder är att 

föredra eftersom man vid en intervju inte kan få syn på ”sanningen” utan enbart 

en önskan om hur någon säger sig agera. Likaså kan man inte med enbart 

observationer fånga in hela bilden. Trots att jag använde mig av två 

insamlingsmetoder kan jag inte garantera en hög reliabilitet.

      Jag funderar över att pedagogerna visste vad jag skulle observera. Eftersom de 

fått information om att det var styrningen jag ville undersöka tror jag att detta kan 

ha påverkat deras agerande. Mitt fokus vid observationerna kan ha varierat samt 

att jag omedvetet kan ha haft förutfattade meningar om att pedagogerna 

förväntades agera på ett visst sätt. 

      ”Publication bias” innebär att forskare gärna utelämnar de resultat som inte 

styrker tesen eller som anses vara negativa för undersökningen.83 Det finns många 

saker som jag kan ha uteslutit. Mitt insamlade material var omfattande, varför jag 

valt bort stora delar. Jag hade observerat sex bildaktiviteter där de flesta tagit 30 

minuter men en av observationerna varade 70 minuter, samt sex intervjuer som i 

snitt tagit 30 minuter att genomföra. Såväl anteckningar som ljudinspelningar 

gjordes vilket gav mig ett stort och oöverskådligt material. Vid bearbetningen fann 

jag ganska tidigt rubriker för kännetecken att sortera lärarna efter. 

      En annan sak jag inte kan utesluta är den påverkan jag kan ha bidragit med i 

form av förväntningseffekter, detta kan ha påverkat lärarnas svar under 

intervjuerna.84 ”Som man frågar får man svar” skriver Johansson och Svedner och 

risken finns att informanten svarar det hon tror att jag är ute efter.85 

83 Backman Jarl, Rapporter och uppsatser (Lund: Studentlitteratur, 2008).
84 Johansson och Svedner, 2006, 46.
85 Ibid.
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5.2. Pedagogernas roll och agerande vid bildskapande 

Mina två frågeställningar kan komplettera varandra. Vilken roll pedagogerna 

anser sig ha vid barnens bildskapande samt på vilket sätt och i vilken grad de styr 

skapandeaktiviteten mot ett i förväg uttänkt resultat. 

      Pedagogerna på Gungan, Tina och Pia, agerade med en hög grad av styrning 

och de uttryckte att de som pedagoger hade en betydande roll vid bildskapande. 

Deras uppgift var att komma med idéer och skapa ett intresse, detta innebär att de 

utgick från att barnen inte redan hade idéer. De styrde barnen vid genomförandet 

och barnen kunde också göra fel om de inte följde det som planerats.  

      I andra änden av skalan fanns de två pedagogerna på Penseln, Lovisa och Liv. 

De agerade med en låg grad av styrning och ansåg att de visserligen hade en roll 

vid bildskapandet, men inte en lika framträdande roll som Tina och Pia hade. 

Lovisa och Liv utgick från att barnen redan hade idéer och intresse, något de ville 

ta till vara. De dukade fram material och stödde och utmanade vid aktiviteten. 

      De två pedagogerna på Flaggan, Camilla och Klara, agerade med en viss 

styrning och deras roll vid bildskapandet hade en viss betydelse. De skulle sätta 

ramarna och lära barnen olika tekniker men samtidigt ville de bekräfta och låta 

barnen idéer ta plats. Camillas och Klaras syn på sin roll vid bildskapande har fler 

likheter med Lovisa och Liv än med Pia och Tina.

5.3. Att vara medveten eller omedveten om sin styrning 

Något som slagit mig är att vad jag sett under en observation inte alltid stämt 

överens med det som kommit fram vid intervjun. De två pedagogerna som 

agerade med en hög grad av styrning skiljde sig åt på denna punkt, den ena, Tina 

var mycket väl medveten om sin höga grad av styrning medan Pia inte var det.

      Vid Tumvantar såg jag att Tina styrde och inte drog sig för att också rita på 

barnens bilder. Hon var dock medveten om detta och uttryckte ”jag försöker hålla 

undan mina egna fingrar men det är svårt, jag tycker det är kul att lägga mig i.” 

      Pia styrde ungefär lika mycket vid genomförandet av Pojken och trumman 

men hon uttryckte inte någon medvetenhet om detta vid intervjun. Hon ansåg sig 

agera uppmuntrande och stödjande. Att vara medveten om sitt agerande har 

många fördelar anser jag, då finns det en möjlighet att förändra sig. 

      Camilla var omedveten om den styrning som förekom vid hennes bildaktivitet. 

49



Jag tänker på pojken som ville placera hjulen på pumpavagnen på högkant. Alla 

hade dessutom målat sina papperstallrikar i samma orange färg vilket får mig att 

fundera hur instruktionen såg ut när detta gjordes samt att alla barnens vagnar i 

slutändan såg ganska lika ut. Vid intervjun beskrev Camilla sig som den som 

agerade minst styrande på deras avdelning och jag menar inte att detta uttalande är 

fel. Jag reagerade bara på att hon inte alls såg sig själv som styrande fastän hon 

vid genomförandet ändå styrt till viss del.  

5.4. Inspiration från Reggio Emilia

Alla tre förskolorna hade på något sätt inspirerats av Reggio Emilia. Flaggan 

arbetade mycket med skapande. Penseln hade en uttalad Reggio Emilia profil där 

detta fått påverka både det synliga så som möbleringen och placeringen av 

material, men även det osynliga dvs pedagogernas tankesätt. Pedagogerna trodde 

på barnens förmågor och agerade därefter. Enligt Reggio Emilias pedagogiska 

filosofi ses barnen som kompetenta.86

      Vad som förvånade mig var att Gungan också sade sig arbeta med inspiration 

från Reggio Emilia. Jag blev överraskad eftersom detta inte var något jag sett. Att 

miljön hade utformats med inspiration därifrån kunde jag se, men i pedagogernas 

agerande kunde jag inte se denna tilltro till barnens förmåga. 

      Därför ställer jag mig undrande inför vad det innebär att säga sig jobba efter 

Reggio Emilia. Det finns inte heller någon steg för steg handledning utan 

Malaguzzi uttryckte att arbetssättet måste vara föränderligt. På Gungan uttryckte 

pedagogerna att de ”stulit” inspiration från andra Reggio Emilia förskolor. Detta 

är något som säger emot grundarens åsikt. Han uttryckte att man aldrig ska 

kopiera projekt rakt av utan att det är den befintliga barngruppen som man ska 

utgå från.87   

      Jag tänker också att det är lättare att ta till sig det synliga så som att förändra i 

miljön medan det kräver betydligt mer av pedagogerna att förändra sitt agerande. 

Detta uttryckte också pedagogerna på Penseln om sin förvandling till en Reggio 

Emilia förskola att det tagit tid att ”få in tänket” och att de började med det som 

var enkelt att förändra, nämligen det synliga.  

86 Jonstoij och Tolgraven, 2001.

87 Ibid.
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5.5. Vem bestämmer när uppgiften duger?

På denna punkt skiljde sig pedagogerna åt som jag redan nämnt. Här ska jag bara 

visa den stora kontrast jag funnit genom att jämföra två uttalanden. Det första 

kommer från Lovisa som lät barnen själva avgöra när deras bild var klar. ”De ska 

känna sig nöjda med det de gjort om de så bara dragit två streck på ett papper, är 

de nöjda då är det bra.” 

      Nästa uttalande kommer från Tina som var den som bestämde när barnens 

bilder var klara. När en flicka tappade intresset och ville gå från bordet 

kommenterade Tina detta: ”Vi har inte suttit här mer än fem minuter, vi kommer 

säkert sitta här i en halvtimma... och måla på vår vante.” 

      Tina motiverade sitt agerande med att hon ville träna barnens koncentration, 

men jag undrar om hon uppnådde detta. Jag tänker att den koncentrationsträning 

som sker vid bildpasset genomförs på bekostnad av intresset för att måla. 

      Alla pedagogerna var överens om en sak och det var att: ”det viktigaste är att 

barnen känner att det är roligt att skapa!”

5.6. Förslag till fortsatt forskning 

En av mina utgångspunkter vid examensarbetet var att undersöka om den styrning 

som förekommer på förskolorna såg likadan ut mot flickor och pojkar. Dock valde 

jag av plats och tidsbrist samt för litet material bort detta från mitt arbete. Jag 

tänker att detta kan vara intressant att undersöka. 

      Ett annat förslag på vidare forskning vore att jämföra fler pedagogiker. Vad 

hade hänt om man till exempel även hade observerat Waldorf eller Montessori 

förskolor? Som jag skrev i inledningen till diskussionen undrar jag om 

kategorierna för styrningen blivit likadana eller om ytterligare agerande hade 

kunna finnas om fler förskolor undersökts.  

      Som ett tredje förslag hade det varit intressant att även ta reda på vad barnen 

vid de olika skapandeaktiviteterna tyckte. Kände sig barnen mer styrda vid de 

aktiviteter som jag klassade som hård styrning?  
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Bilagor
Bilaga 1. 
Observationsmall

Observationsmall
Vilket skapande arbete görs:___________________________________________
Datum:____________________________________________________________
Tidpunkt:__________________________________________________________

Närvarande barn & deras ålder:
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Vad har hänt minuterna före observationen: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

Utrymme att skissa av hur barnen sitter runt bordet. Numrera barnen med F1. F2. 
P1. P2.

Klockslag Vem gör Vad görs/sägs
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Bilaga 2. 
Intervjufrågor

Intervjumall

Jag inleder med att presentera examensarbetets syfte, berätta att intervjun 
beräknas ta ca 30  minuter samt påminner om att både förskolan och pedagogen 
kommer att ges fingerade namn. 

Först vill jag inleda med lite frågor av allmän karaktär. 
• Hur gammal är du?
• Vilken utbildning har du? 
• Hur många år har du arbetat som förskollärare?
• Fick du undervisning i bildskapande arbete med barn när du läste till 
förskollärare / grundskollärare? 
• Hur kommer det sig att du arbetar på en förskola med en språkprofil / 
Reggio Emilia profil / eller på en kommunal förskola? - Har du arbetat på någon 
annan form av förskola än denna?

Nu vill jag rikta fokus mot det genomförda bildpasset. 
• Blev det som du tänkt dig?
• Hur såg planeringen för bildpasset ut?
• Är bildpasset som jag observerat typiskt för hur det brukar se ut? Om inte, 
på vilket sätt skiljer sig detta arbetspass från hur ni vanligtvis gör?  
• Hur stor vikt, skulle du säga att eran förskola lägger vid bildskapande? 
• Vilken anser du vara pedagogens roll vid bildskapande?
• Såg du likadant på pedagogens roll vid bildskapande innan du började 
arbeta på den här förskolan? På vilket sätt har detta förändrats?
• Hur skulle du säga att du agerar vid barnens bildskapande? Vad är fördelen 
med detta? 
• Behöver barnen styras vid bildskapande arbetspass? 
• I vilken grad styr du barnen när du leder bildpass med dem?
• Behöver pojkar och flickor lika mycket styrning?

På de förskolor där pedagogen valt ut vilka barn som skulle delta vid bildpasset 
ska jag fråga vad som låg bakom detta val.  
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Bilaga 3
Informationsbrev till föräldrar

Umeå 6 november 2010

Till föräldrar på förskolan________________

Hej!
Jag heter Elin Forsman och jag är på min sista termin på förskollärarprogrammet. 
Därför har det blivit dags för mig att skriva mitt examensarbete. Mitt 
intresseområde för examensarbetet rör det lärarledda bildskapandet i förskolan. 
Tanken bakom arbetet är att på så gott som alla förskolor förekommer 
bildskapande. Hur detta organiseras kan dock skilja sig åt mellan olika förskolor. 
Fokus kommer att ligga på pedagogerna vid bildskapande.

Under vecka____ kommer jag vid två dagar att närvara vid tillfällen där 
bildskapande förekommer. Jag kommer att göra ljudupptagningar samt anteckna i 
ett anteckningsblock. Jag kommer också att använda kamera för att fotografera. 
Inga barn kommer att fotograferas utan enbart barnens bildarbeten. Såväl förskola 
som pedagoger och barn kommer att ges fingerade namn. Deltagandet i 
undersökningen är frivilligt och materialet kommer att behandlas konfidentiellt. 
Resultatet redovisas i mitt examensarbete inom lärarprogrammet vid Umeå 
universitet.  
     
Examensarbetet genomförs enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Därför behöver jag inhämta samtycke från barnens föräldrar/vårdnadshavare. 
Vänligen fyll i svarstalongen snarast och lämnas in den till förskolans 
personal. 

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar Elin Forsman 

Vid frågor eller funderingar kontakta mig gärna
Elin Forsman
Telefon: XXX-XXXXXXX

Handledare: Stina Wikberg
Estetiska ämnen, Umeå universitet
Telefon: XXX-XXXXXXX 
Mail: X.X@X.X.se
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Svarstalong angående deltagande i Elin Forsmans 
examensarbete

Går det bra att ditt barn får delta i denna undersökning? JA  0 NEJ  0

Barnets namn: _______________________________________

Förälderns underskrift: _________________________________

Namnförtydligande: ___________________________________

Datum och ort: _______________________________________

Vänligen fyll i svarstalongen snarast och lämnas in den till 
förskolans personal
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Umeå November 6, 2010

To the parents of preschoolchildren at________________

Hello!
My name is Elin Forsman and I'm on my last semester at the preschool teacher 
training program. Therefore, it is time for me to write my thesis. My area of 
interest for the thesis concerns the teacher-led arts and crafts in preschool. The 
idea behind the work is that, virtually, all preschools  work with arts and crafts. 
How this is organized may be different in different preschools. The focus will be 
on how the teachers act when dealing with arts and crafts.

During week____ I will be attending two lessons that include arts and crafts. I will 
do sound recordings and write in a notepad. I will also use the camera to take 
some photographs. No children will be photographed, only the children's 
pictureworks. Both preschool teachers and children will be given fictitious names. 
Participation in the survey is voluntary and the material will be treated 
confidentially. The results are reported in my thesis in teacher education program 
at Umeå University.

The work is carried out according to Science Research Council's ethical 
principles. Therefore I need to obtain consent from parents / guardians. Please fill 
out the reply as soon as possible and submit it to the preschool staff.

Thanks in advance!

Sincerely Elin Forsman

For questions or concerns please contact me
Elin Forsman
Phone: XXX-XXXXXXX 

Supervisor: Stina Wikberg
Department of Creative Studies, Umeå University
Phone :XXX-XXXXXXX
Mail: X.X@ X.X.se
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Answer counterfoil on the participation of Elin Forsman's thesis

Is it possible that your child may participate in this survey? YES NO 

Child's name: _______________________________________

Parent's signature: ___________________________________

Namn:_____________________________________________

Date and Location:____________________________________

Please respond as soon as possible to preschool-staff.
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Bilaga 4. 
Dikt av Loris Malaguzzi  

”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 uppfinna
hundra världar
att drömma fram

ett barn har
hundra språk
(och därtill hundra
hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.

Man ber barn:
att tänka utan händer
att handla utan huvud
att lyssna men inte tala
att begripa utan glädjen i 
att hänföras och överraskas
annat än till påsk och jul.

Man ber dem:
att bara upptäcka den värld
som redan finns
och av alla hundra
berövar men dem nittionio.

Man säger dem: 
att leken och arbetet
det verkliga och det inbillade
vetenskapen och fantasin
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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
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Bilaga 5.
Pojken och trumman med Pia

Bild 1. Pedagogens förlaga till skapandeaktiviteten Pojken och trumman 24/11 2010 på förskolan 
Gungan

Bild 2, 3 & 4. Barnens teckningar till sagan om pojken och trumman, skapade den 24/11 2010 på 
förskolan Gungan tillsammans med Pia. Överst flicka 1, sedan flicka2, nederst flicka 3.
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Bilaga 6.
Tumvantar med Tina
  

Bild 1. Pedagogens förlaga till skapandeaktiviteten Handskar 26/11 2010 på förskolan Gungan

Bild 2, 3 och 4 Överst pojkens vantar, till vänster flicka 1 till höger flicka 2
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Bilaga 7.
Carosse med Camilla (=vagn på franska)

Bild 1. Förlagan till skapandeaktiviteten Pumpavagnar17/11 2010 på förskolan Flaggan

Bild 2. Barnens pumpavagnar, skapade den 17/11 2010 på förskolan Flaggan tillsammans med 
Camilla.
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Bilaga 8.
Königsohn med Klara (= prins på tyska)

Bild 1. Barnens prinsar, skapade den 19/11 2010 på förskolan Flaggan tillsammans med Klara.

    Bild 2. Flickans teckning 19/11 2010                           Bild 3. Pojkens teckning 19/11 2010
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Bilaga 9.
Ljuslyktor med Lovisa och Liv. 

Bild 1. Pedagogernas förlaga till skapandeaktiviteterna Ljuslyktor 15/11 och 16/11 2010 på 
förskolan Penseln

Bild 2. Barnens ljuslyktor, skapade den 16/11 2010 på förskolan Penseln tillsammans 
med Lovisa

Bild 3. Barnens ljuslyktor, skapade den 15/11 2010 på förskolan Penseln tillsamans med Liv
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