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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att öka förståelsen av bildskapande i förskolan utifrån 

pedagogers perspektiv. Jag ville ge en inblick i hur pedagoger ser på 

bildskapandets betydelse i förskolan samt undersöka hur pedagoger i förskolan 

förhåller sig till bildarbete och barns bildskapande. De tre frågeställningar som 

ställdes var: Hur beskriver pedagogerna arbetet med bild i förskolan?, Vad vill 

pedagogerna uppnå med bild i förskolan? och Hur beskriver pedagogerna barns 

bildskapande utveckling? För att besvara forskningsfrågorna användes en 

kvalitativ intervjuteknik kallad halvstrukturerad livsvärldsintervju. Totalt sju 

pedagoger intervjuades. Resultatet visade att pedagogerna beskrev arbete med bild 

som en kompromiss mellan deras visioner och de hinder ramfaktorer innebar. Fem 

olika målsättningar med bild lokaliserades varav flest pedagoger uttryckte att 

bildens målsättning var att utveckla barns bildskapande och att barnen skulle 

uppnå känslomässiga mål. Pedagogerna hade olika uppfattningar om barns 

bildskapande utveckling, tre kategorier kunde lokaliseras beroende på vilken 

orsak pedagogerna framhöll att bildskapande utvecklingen hade sin grund i. Dessa 

var: inifrån, socialt samt inifrån och socialt. Min studie visar att många faktorer 

påverkar bildskapande arbete i förskolan. Pedagoger har personliga teorier om 

barns bildskapande samt olika målsättningar med bildarbete i förskolan och dessa 

tillsammans med ramfaktorer påverkar hur arbetet med bild ser ut.  
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Inledning 
Under min VFU

1
 på lärarprogrammet inriktning förskola, har jag tagit del av olika 

verksamheter. Jag har märkt att bild och skapande är vardag i förskolan. Överallt 

har det hängt bilder och alster som barnen gjort. Bildmaterial har funnits 

tillgängliga för barnen och de flesta verksamheter jag besökt har även haft ett rum 

ämnat för just sådan aktivitet, oftast kallad Ateljén. Bildskapande verkar vara 

någonting som hör barndomen och förskolan till, alla barn förväntas skapa. Även 

jag kan minnas min egen barndom som en skapande tid.   

     Jag har själv ett eget intresse för bild och på grundval av detta gick jag en 

valbar kurs på förskollärarutbildningen, Bild för barn i tidigare åldrar, 15hp. I 

denna kurs fick vi studenter öva oss i olika sätt att skapa bilder, träna oss att prata 

om de bilder vi gjort, men även att ge konstruktiv kritik till våra klasskamrater. 

Under kursens gång fick jag upp ögonen för olika sätt att bemöta, granska och 

stötta andra människor i sitt skapande. Det bidrog till att jag började fundera över 

hur pedagoger jag mött i förskolan jobbat med bild och skapande. På några av de 

ställen jag kommit i kontakt med har personalen jobbat med olika typer av 

dokumentation där barnens skapande varit en del. Dessa dokumentationer har 

ibland sparats i barnens egna portföljer. Som ett led i arbetet med vissa av dessa 

portföljer har barnet med jämna mellanrum fått till uppgift att rita/måla ett 

förbestämt motiv med mål att synliggöra barnens utveckling över tid. I andra 

verksamheter jag varit i kontakt med har jag upplevt det som om barnens 

skapande varit fritt och till synes skett på barnens initiativ. I dessa sammanhang 

har jag upplevt pedagogerna som passiva i förhållande till barnens skapande 

utveckling.  

     I läroplanen för förskola, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att 

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

förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer 

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

     Jag är snart färdigutbildad förskollärare och ska strax bege mig ut i arbetslivet, 

därför är jag nyfiken på hur pedagoger tänker kring bildskapande i förskolan, hur 

jobbar de och hur förhåller de sig till barns bildskapande utveckling? Kort sagt, 

vilka tankar ligger som grund hos förskollärarna i deras verksamhet gällande bild 

och hur möjliggör de barnens bildskapande utveckling? 

 

 

 

                                                             
1 Verksamhetsförlagd utbildning. 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen av bildskapandet i förskolan utifrån 

pedagogers perspektiv. Jag vill ge en inblick i hur pedagoger ser på 

bildskapandets betydelse i förskolan samt undersöka hur pedagoger i förskolan 

förhåller sig till bildarbete och barns bildskapande.  

Frågeställningar 

 Hur beskriver pedagogerna arbetet med bild i förskolan? 

 Vad vill pedagogerna uppnå med bildarbete i förskolan? 

 Hur beskriver pedagogerna barns bildskapande utveckling? 

Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt börjar jag med en historisk tillbakablick på bild i förskolan, jag 

beskriver tre perspektiv som influerat förskolans gällande synen på barn och 

bildskapande. Därefter nyanserar jag begreppet bildskapande och tar upp de 

traditioner som finns inom estetiska ämnen, jag redovisar även tidigare forskning 

beträffande de motiv till bildskapande som funnits hos förskollärare och barn. 

Under rubriken Utveckling visar jag på tre synsätt gällande bakgrunden till en 

människas utveckling, utifrån, inifrån och dialektiskt. Detta följs av en 

beskrivning av Utvecklingspedagogiken som bygger på ett antal centrala begrepp 

som anses betydelsefulla för barns lärande. Jag avslutar min litteraturgenomgång 

med en redogörelse för olika teorier om barns bildskapande utveckling och 

förklarar vilka pedagogiska konsekvenser de olika teorierna ger. 

Bild i förskolan, en historisk tillbakablick 

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var Sverige ett land under 

förändring. Den industrialiserade processen var igång med påföljande 

urbanisering och demokratisering. Denna samhällsförvandling skapade ett behov 

av barnpassning eftersom möjligheten för familjer att passa dem själva var svåra 

när arbetena förlades utanför hemmet. Ur detta behov växte det i slutet av 1800-

talet fram ett fåtal filantropiska barninstitutioner i Sverige. Dessa institutioner, 

som kallades barnkrubbor, hade till uppgift att framförallt omhänderta och vårda 

de barn som saknade tillsyn. Ändamålet var i ett större perspektiv att verka till 

ordning i samhället. Platserna var få och det var fattigas barn som kunde ha turen 

att få plats (Tallberg Broman, 1995).  

     Tallberg Broman beskriver att tysken Friedrich Fröbel (1785-1852) var kritisk 

till dessa typer av institutioner som fanns i olika delar av Europa. Han menade att 

de saknade förutsättningar för mer än förvaring av barn.  Fröbels tankar 
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inspirerade till en socialpedagogisk rörelse som fick stor spridning i många länder 

under 1800 talets senare del. Denna rörelse kallades barnträdgårdsrörelsen vilket 

blev startskottet för att en rad barninstitutioner, med namnet barnträdgårdar, 

etablerades. Rörelsen förespråkade Fröbels pedagogik som lyfte fram barnet som 

ett unikt väsen som fordrade vård och utvecklingsvillkor. Barndomen framhölls 

som den viktigaste perioden i en människas liv, det var i barndomen en människas 

personlighet grundlades menade man. Enligt Tallberg Broman var leken central i 

pedagogiken och ansågs viktig när det kom till barns utveckling och lärande, detta 

var någonting unikt eftersom leken tidigare setts som en passage mellan viktigare 

aktiviteter. Leken skulle ges tid, utrymme och stimulans. Den vuxnes roll enligt 

pedagogiken var att observera, vårda och stimulera barnens utveckling och 

lärande.  I barnträdgårdarnas pedagogik betonades förutom leken även barnets 

verksamhetsdrift och vikten av en utvecklingsbaserad pedagogik (Tallberg 

Broman, 1995).  

     Den första barnträdgården i Sverige startades 1896 i privat regi och kom senare 

att följas av fler barnträdgårdar. De svenska barnträdgårdarna var starkt influerade 

av Fröbels pedagogik och har inverkat svensk förskola sedan dess, bland annat 

gällande lekens betydelse för barns inlärning (Löfstedt, 1999). Naturupplevelser, 

sång, musik, målning, sagor och uppfostrande sysslor var kännetecken för de 

Fröbel inspirerade barnträdgårdarna (Tallberg Broman, 1995). I pedagogiken 

utvecklades det någonting som kom att kallas arbetsmedelpunkten (Löfstedt, 

1999; Lindahl, 2002). Arbetsmedelpunkten var en benämning på teman som allt 

arbete i barnträdgårdarna riktade sitt fokus på under en längre period. Ämnena 

hämtades från barnens upplevelsevärld och tanken var att barnen skulle bearbeta 

sina erfarenheter av ämnet genom skapande verksamhet. Bildskapandet var dock 

styrt av mallar och förebilder barnen skulle efterlikna (Löfstedt, 1999). 

     Under 1930-talet influerades pedagogiken av psykologin och det fria skapandet 

får fäste i de svenska barnträdgårdarna (Löfstedt, 1999; Lindahl, 2002). 

Psykologen Elsa Köhler (1879-1940) kritiserade det styrda arbetet och arbetet 

utifrån mallar i arbetsmedelpunkten och förespråkade ett mer fritt skapande 

baserat på barnens egna idéer. Barnens bildskapande kom att allt mer ses som 

spontana uttryck som inte skulle störas av vuxenpåverkan. Köhler menade att man 

för att förstå ett barns karaktär skulle ge barnet möjlighet att skapa fritt, först då 

kunde den vuxne få en sann bild av barnets utvecklingsnivå och mognad. Denna 

kunskap skulle ge den vuxne information om det behov barnet hade och således 

vilket stöd barnet erfordrade (Lindahl, 2002).     

     Fram till 1962, då förskollärarutbildningen förstatligades, tog barnträdgårdarna 

sin grund i Fröbelpedagogiken som successivt utvecklades genom influenser av 

psykologin. Den ledande idén var dock att barns utveckling och lärande skedde 

genom skapande verksamhet centrerade kring ett kunskapsinnehåll (Löfstedt, 
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1999). I och med att förskollärarutbildningen förstatligades år 1963 ställdes krav 

på att pedagogiska program baserades på statliga utredningar. Detta ledde till att 

utvecklingspsykologin tog en central plats när det kom till barnsynen. Piagets 

stadieteori
2
 om barns utveckling tog fäste och utvecklingen skulle ske i naturlig 

takt allt eftersom barnet gjorde nya erfarenheter (Löfstedt, 1999). Vikten av att 

barn skulle få pröva fritt med en mängd olika material poängteras, den vuxnas 

förhållningssätt till barns bildskapande var att ta tillvara på barnens spontanitet 

och att utveckla deras förmåga att handskas med bild som ett uttrycksmedel. 

Bildskapande sågs som någonting starkt personligt. Materialet och arbetssättet i 

bildskapandet sattes i fokus och inte den färdiga produkten (Löfstedt, 1999).   

     När förskolan skulle breddas och bli en förskola för alla utarbetades det ett 

pedagogiskt program för förskolans verksamhet, programmet var färdigt 1987.  

Löfstedt skriver att programmet vände sig mot tidigare uppfattningar om att 

bildskapande var personligt till att det lyftes fram som en social och kulturell 

företeelse. Hon skriver vidare att ett temainriktat arbetssätt presenterades i 

programmet och att bild ingick som ett av flera uttrycksmedel som skulle stödja 

barnen att bearbeta temat. Bildskapandet sågs som ett medel för att skapa 

kommunikation mellan människor. Synsättet var att barn lär sig i interaktion med 

andra och den vuxnes roll innefattade att rikta barnens uppmärksamhet mot olika 

aspekter i barnens bildskapande. Bildarbetet sågs som både mål och medel. Medel 

på så vis att barnen kunde bearbeta sina upplevelser och mål i och med att de 

utvecklade och förfinade sitt bildskapande uttryck. Den vuxne skulle vara aktivt 

deltagande i barnens skapande genom kommunikation och genom att rikta 

barnens fokus på olika delar (Löfstedt, 1999). 

     Jag har nu visat på tre olika förhållningssätt till barn och bildarbete som 

influerat förskolans pedagogik under olika tidsperioder. I Fröbelpedagogiken var 

bildarbetet centrerat kring arbetsmedelpunkten där mallar och tekniker var 

anpassade efter förbestämda motiv. Bildarbetet kom sedan att på 1930-talet att 

influeras av psykologin och barnens bildskapande sågs då allt mer som någonting 

personligt och barnets bildskapande skulle ske med så lite påverkan av den vuxne 

som möjligt. Den vuxnes roll var i mångt och mycket att se till att det fanns 

material. När förskolan sedan kom att gälla för alla barn kan man urskilja ett 

synsätt på bildarbete som en social och kulturell företeelse. Den vuxne lyfts 

återigen fram som deltagande i barnens bildskapande och får rollen som den som 

ska rikta barnens fokus på olika delar i barnens bildskapande. 

                                                             
2 För en kortfattad beskrivning av Piagets stadieteori se under rubriken: Teorier om barns 

bildskapande utveckling och de pedagogiska konsekvenserna. 
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Bildskapande 

Rob Barnes (1994), konstnär och lärare i pedagogik, menar att man genom att 

reagera eller uttrycka sig genom bild får kontakt med en inre mänsklighet som ger 

en speciell mening till den visuella omvärlden. Brit Paulsen (1996), lärare i 

pedagogik, skriver om estetisk upplevelse. En estetisk upplevelse får vi genom 

våra sinnen menar hon. En estetisk upplevelse är något känslomässigt som inte 

låter sig fångas i ord. Genom de estetiska ämnena
3
 kan man få utlopp för sina 

känslor och upplevelser menar både Barnes (1994) och Paulsen (1996). De 

framhåller även att skapande verksamhet ger barnet möjlighet att nå en insikt om 

omvärlden och sig själv i relation till den på ett unikt sätt. Anders Marner (2005), 

Professor i Pedagogiskt arbete, utvecklar detta och beskriver Livsvärldsbegreppet.  

Livsvärldsbegreppet syftar inte endast till den yttre verkligheten menar han utan 

inkluderar även den som upplever. Livsvärlden är beroende av verkligheten men 

när vi betraktar den så gör vi det inte objektivt utan subjektivt och sociokulturellt. 

”Verkligheten är redan tolkad och vi är redan från början inskolad i den” (Marner, 

2005:15). Med detta menar han att kunskap inte bara blir till och formuleras i 

språket, utan att kunskap även blir till när vi ser och upplever.  

     Ulla Löfstedt (1999), forskare i pedagogik, menar att bildskapande innefattar 

både tvådimensionellt och tredimensionellt arbete. Det två dimensionella 

skapandet innefattar enligt henne materialen papper, penna, färg och kritor. Det 

tredimensionella skapandet beskriver hon som arbete med lera, papper och tejp.  

     Barns bildskapande i förskolan är enligt Änggård (2005; 2006) avhängigt av en 

rad olika faktorer, hon nämner bland annat miljön som betydelsefull och på vilket 

sätt material är tillgängligt för barnen. Även styrda bildaktiviteter kontra barnens 

fria skapande är betydelsefullt när det kommer till barns bildskapande.  

     Paulsen (1996) framhåller att det finns många olika målsättningar inom 

estetiska ämnen. Hon visar på fyra olika traditioner som estetiska ämnen 

härstammar från. Hon börjar med att beskriva hantverkstraditionen som syftar till 

att fostra duktiga hantverkare. I denna tradition ses läraren som förmedlare av 

traditioner och kunskaper som barnens sedan skall tradera. De som ämnas läras 

drillas till att behärska tekniker och hantverk. Den andra traditionen Paulsen tar 

upp är uttryckstraditionen som lägger tonvikten på att alla har en inneboende 

kreativ förmåga, skapandet skall vara fritt och pedagogens roll är att ta tillvara på 

barnens lust och spontana skapande. Barnens tankar och känslor skall ges plats 

och detta kommer i uttryck i barnens självinitierade skapande. I denna tradition 

menar hon att man kan tolka de estetiska ämnena som ett slags terapi för barnen. 

Den tredje traditionen kallar Paulsen upplevelse och tolkning av konst. I denna 

                                                             
3 Till de estetiska ämnena hör bland annat bildskapande (Paulsen, 1996) 
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tradition ligger fokus på att barnens skall uppleva och tolka estetiska uttryck. 

Detta sker genom samtal, individuella reflektioner samt genom tolkning och 

bedömning. Den vuxnes roll är att hjälpa barnen att reflektera, känna och tänka 

kring de sinnesintryck de möter. Den fjärde och sista traditionen Paulsen (1996) 

tar upp kallar hon estetiska ämnen som metod för att nå psykologiska, 

pedagogiska och sociala mål. I denna tradition återfinns målsättningar som är 

instrumentella, d.v.s. verksamheten blir medel för att nå mål utanför det estetiska 

ämnesområdet. Som exempel ger Paulsen bildaktiviteter med mål att barnens skall 

utveckla sociala färdigheter genom att umgås, bildskapande med mål att barnens 

skall få utlopp för sina känslor samt temaarbeten där målet är att lära sig mer 

omkring en företeelse genom att använda estetiska ämnen.  

     Löfstedt (1999) fann olika motiv med bildaktiviter i det arbetslag hon studerat i 

sin avhandling Bildskapande verksamhet i förskolan. Pedagogerna i arbetslaget 

gav uttryck för att målsättningen med bildskapandet var till för att: 

 Bejaka barnens mentala välbefinnande  

 Lyfta barnens självförtroende 

 Utveckla barnens bildspråkliga förmågor 

     Änggård (2005) visar i sin avhandling Bildskapande - en del av barns 

kamratkulturer att barn och vuxna ger bildskapandet olika mening. I hennes 

avhandling kom hon fram till att personalen oftast använde ritande för att 

synliggöra barnens utveckling och som medel när barnen bearbetade vissa teman. 

För barnen visade det sig att de var mest intresserade av att göra bilder som var 

attraktiva och intresserade dem. Barnen ritade hellre av tvådimensionella bilder än 

föremål eftersom det var lättare för dem att lyckas med. 

Utveckling  

Ordet utveckling kan förstås som förändring eller en framåtskridande process där 

det händer någonting med personen som utvecklas (Birte Wedel-Brant, psykolog 

2001). Enligt Wedel-Brant (2001) finns det många olika perspektiv på utveckling 

och dessa perspektiv kan delas in i tre undergrupper beroende på vilka faktorer 

som anses ligga till grund för en människas utveckling.  

 Inifrån kommande 

 Utifrån kommande 

 Dialektiska 

I gruppen Inifrån kommande återfinns teorier som tar sin grund i att människan 

utvecklas genom medfödda inifrån kommande egenskaper. Dessa kan i sin tur 

delas in i två typer, de biologiska och de teorier som menar att individen utvecklar 



7 
 

sig mot bakgrund av inre kommande beskaffenheter men att dessa endast 

utvecklas om individen har nytta av det i förhållande till sin omvärld. I den andra 

gruppen av utvecklingsteorier, Utifrån kommande, finner man teorier som menar 

att inlärning är nödvändig för att en person ska utvecklas, kort sagt, utveckling är 

beroende av inlärning. Utveckling är i dessa teorier en process från omgivningen 

till individen. I den tredje gruppen, Dialektiska, återfinns teorier som tar sin grund 

i att utveckling sker i en samspelsprocess mellan individ och omvärlden. 

Individen påverkar sin omvärld men påverkas även i sin tur av den. 

     Beroende på vilken syn på utveckling man föreräder så kommer det ha 

pedagogiska konsekvenser (Wedel-Brant, 2001). 

Utvecklingspedagogik 

Pramling .m.fl. (2008) skriver om utvecklingspedagogiken. 

Utvecklingspedagogiken stöttar sig på ett antal centrala begrepp som anses 

betydelsefulla för barns lärande. Centrala begrepp inom Utvecklingspedagogiken 

är: Erfarande, Metasamtal, Riktadhet, Lärandets objekt samt Urskiljning och 

variation.  

     Erfarande: Inom utvecklingspedagogiken skiljer man på erfarenhet och att 

erfara någonting. Erfarenhet är det man varit med om och att erfara något är det 

man tar med sig av erfarenheten, d.v.s. det lärande som skett. För att ett barn skall 

erfara något krävs det att det barnet blir medveten om det den gör. Lärande 

handlar om att erfara något.  

     Metasamtal: Ett metasamtal är ett samtal där man pratar om det man gör och 

sådant som oftast tas för givet. En förutsättning för att kunna föra metasamtal med 

barn är att man tar barnets perspektiv, vilket innebär att man låter barnet uttrycka 

sig och att man ger respons på det de uttrycker. I ett metasamtal ligger fokus på 

tänkandet och lärandet.  

     Riktadhet: Begreppet syftar till hur läraren på olika sätt ger barnet möjlighet att 

rikta sin fokus på någonting barnet skall erfara.  

     Lärandets objekt: Syftar till det barnet förväntas utveckla i den pedagogiska 

aktiviteten. Lärandets objekt står i nära kontakt med de förutsättningar pedagogen 

ger barnet.  När man planerar en pedagogisk aktivitet är det därför viktigt att ha 

barnets lärande i åtanke och vad det är man vill att barnet ska rikta sin 

uppmärksamhet emot.  

     Urskiljning och variation: Enligt utvecklingspedagogiken är det viktigt att barn 

får variation för att lära sig. Lärande objektet måste belysas ur olika synvinklar för 

att barnet skall kunna urskilja det som är specifikt (Pramling m.fl., 2008). 
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Teorier om barns bildskapandeutveckling och de pedagogiska 

konsekvenserna 

Löfstedt (2004) framhåller att beroende på vilken syn man har på barns 

bildskapande utveckling så kommer upplägget av den pedagogiska verksamheten 

och pedagogrollen få olika innebörder.   

Mognad föregår bildskapande utveckling           

Löfstedt (2004) skriver om det utvecklingspsykologiska perspektivet på barns 

bildskapande utveckling och beskriver Piagets stadieteori. Teorin tar sin grund i 

att individen utvecklar sig mot bakgrund av biologiska beskaffenheter men att 

dessa endast utvecklas om individen har nytta av det i förhållande till sin omvärld. 

Piagets stadieteori innebär, enligt Löfstedt, att ett barns mentala utveckling delas 

in i stadier. Stadierna utmärks av barnets mognad i det aktuella stadiet. Utveckling 

sker stegvis och ett barn kan inte hoppa över något av stadierna. I övergången 

mellan ett stadie till ett annat omorganiserar barnet sina mentala processer från en 

mental nivå till en annan. Mognaden kommer före inlärning enligt Piaget 

(Löfstedt, 2004). Victor Lowenfeldt har utvecklat en stadieteori om barns 

bildskapande utveckling som är inspirerad av Piagets stadieteori (refererad i 

Löfstedt, 2004). Lowenfeldts teori bygger på antagandet att barns bildskapande är 

beroende av, och speglar, den kognitiva utveckling barnet befinner sig.  

Lowenfeldts teori består av 6 stadier. Av utrymmesskäl och med anledning av 

studiens syfte förklaras endast de två första stadierna, Klotterstadiet och det 

förschematiska stadiet, eftersom dessa berör barn i förskoleålder. Klotterstadiet 

skildrar barns bildskapande utveckling i åldern 2 till 4 år. Stadiet delas i sin tur av 

tre olika kategorier av klotter, först handlar det om oordnat klotter som 

kännetecknas av att barnet ännu inte bemästrar visuell kontroll över sina 

klotterrörelser. Den kategori klotter övergår så småningom till kontrollerat klotter 

då barnet börjar förstå sambandet mellan rörelsen och vad som sker på 

teckningen. Den sista kategorin av klotter kallar Lowenfeldt det benämnda 

klottret och då förenar barnet sitt klotter med det som händer i barnets omgivning, 

under denna kategori klotter pratar barnet ofta om vad som händer på bilden. Det 

benämnda klottret återfinns i slutet av klotterstadiet. Det förschematiska stadiet 

beskriver barn bildskapande utveckling mellan 4 och 7 år. Detta stadie 

kännetecknas av barnet använder sig av sitt tidigare klotter för att göra avbilder av 

föremål i barnets omgivning. Under detta stadie har barnet ingen tanke bakom 

placeringen av föremålet på pappret då de inte tänker någonting som upp eller 

ned, färger har en sekundär betydelse och det är formen som ligger i fokus när det 

kommer till barns bildframställning. Typiskt för detta stadie är att barnet testar 

många olika bildmässiga tecken och förändrar sitt sätt att framställa objekt 

kontinuerligt (Löfstedt, 2004).  
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     Stadierna i Lowenfeldts teori ses som universella och nästan densamma 

oberoende av kulturella betingelser. I detta synsätt så har därför undervisning 

ingen eller liten betydelse för barns utveckling. De pedagogiska konsekvenserna i 

Lowenfeldts teori blir enligt Löfstedt att så länge barnet ges en miljö där denne 

kan få erfarenheter så kommer framstegen av sig själv, mognad går före 

utveckling. Pedagogrollen blir då uteslutande att uppmuntra och stödja barnet.  

Barns bilder som känslouttryck  

Personlighetsteorin bygger på Herbert Reads (1893-1968) tankar om barns 

bildskapande (Löfstedt, 2004). Teorin utgår från att barns bildskapande är 

känsloyttringar och inte en avbildning av barnets iakttagelse av omvärlden. 

Bildskapandet sker genom delvis spontana och omedvetna processer. Barns bilder 

förstås som personliga uttryck som kommer till av ett inneboende behov att ge 

form åt känslor. Eftersom barns bilder ses som någonting personligt blir de 

pedagogiska konsekvenserna att barnen skall ges möjlighet att skapa fritt. 

Pedagogerna skall passa sig för att påverka barnen för mycket då det personliga 

uttrycket är viktigt för barns personlighetsutveckling (Löfstedt, 2004). 

Barns bildskapande utveckling - beroende av den yttre världen 

Jag kommer nu visa på två teorier, perceptuella utvecklingsteorin och 

Kulturteorin, som liknar varandra på så vis att de tar sin utgångspunkt att barns 

bildskapande utveckling är beroende av den yttrevärlden.  

     Löfstedt (1985, 2004) beskriver den Perceptuella utvecklingsteorin. Teorin 

bygger på förståelsen att barns bildskapande kommer av hur de ser sin omvärld. 

Man menar dock att barn ser mer än vad de ritar och det har att göra med 

bildmediets begränsningar och möjligheter. Barns bilder ser ut som de gör därför 

att de företräder barns sätt att tolka den synliga världen. Vidare menar företrädare 

för denna teori att barnens bildframställning är beroende av hur utvecklad det 

visuella seendet är. Barn har en medfödd förmåga att utnyttja bildmediet men för 

att bildutvecklingen skall främjas så krävs det träning i visuellt seende samt att 

barnet ges möjlighet till bildmässigt experimenterande så att de på så vis kan bilda 

sig en förståelse för vilket skapande som bäst lämpar sig för det barnet vill 

framställa i sina bilder (Löfstedt, 2004).   

     I Kulturteorin (Löfstedt, 1985) ses barns bilder som beroende av omgivningen. 

Barn lär sig skapa bilder genom att observera hur andra människor gjort när de 

avbildat något. En miljö som är rik på bilder och människor som skapar bilder är 

enligt denna teori avgörande för barnens bildskapande utveckling. Utan modeller 

för barnen att inspireras av skulle det bli lite eller inget bildskapande beteende hos 

barnen. Även i denna teori framhålls barns bildskapande som beroende på hur 

utvecklat seende de har. Ju mer detaljer de lär sig se desto bättre bildframställning 
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åstadkommer de. Den pedagogiska konsekvensen för denna teori blir att barnen 

måste omges av skapande personer som barnen kan lära sig av, samt omgärdas av 

en rik miljö med olika typer av bilder och målningar för barnen att inspireras och 

lära sig av. Bildskapande utvecklingen är även beroende av att barnen riktar sin 

fokus på bilder och utvecklar sitt seende. 

Barns bildskapande utveckling i ett sociokulturellt perspektiv 

Sociokulturell teori har utgångspunkten i att en människas tänkande och 

handlande förstås i relation till det sammanhang de ingår i (Löfstedt, 2004). 

Löfstedt skriver om Lev Vygotskij (1896-1934) som var företrädare för 

sociokulturell teori och framhöll att lärande möjliggjorde mognad, vilket kan ses i 

förhållande till Piaget som ansåg det motsatta. Hon beskriver Vygotskijs två 

utvecklingsnivåer: aktuell utvecklingsnivå och potentiell utvecklingsnivå. Den 

aktuella utvecklingsnivån symboliserar vad barnet kan lära sig på egen hand och 

den potentiella utvecklingsnivån står för vad barnet inte ännu klarar själv men 

klarar av med hjälp av en annan. Genom handlande i dialog med andra, så kallade 

kompetenta andra, lär sig barnet och den aktuella utvecklingsnivån förflyttas. 

Förflyttningen sker i det Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen. 

Imitation ses i denna teori som en handling som sker inom den proximala 

utvecklingszonen och kan hjälpa barnet att flytta sin aktuella utvecklingsnivå. 

Änggård (2005) menar att i Sociokulturell teori sker lärande i sociala 

sammanhang och där har språket en central betydelse. När ett barn deltar i sociala 

sammanhang reproduceras kulturen, språket är en alltså en kulturbärare och 

kulturskapare.  

     Enligt Änggård utvecklade Michail Bachtin (1895-1975) språkbegreppet med 

sin genreteori, genreteorin har gemensamma drag med sociokulturell teori. 

Genreteorin grundar sig, enligt Änggård, på att all mänsklig aktivitet är dialektisk. 

Med det menas att alla yttranden en människa gör görs i förhållande till ett socialt 

rum. I genreteorin används begreppet sfär för socialt rum. Denna sfär påverkar 

sändaren (den som yttrar någonting) gällande val av genre med grundval om vem 

som är mottagaren (den personen/personerna yttrandet är ämnat för). Eftersom det 

finns mängder av olika sfärer för mänsklig aktivitet så finns det också en mängd 

olika genrer. Änggård förklarar genrer som yttranden som liknar varandra 

gällande tematik, stil och kompositionell struktur. Varje sfär innefattar genrer som 

utvecklas, blir till och särskiljer sig vartefter sfären utvecklas. Detta sker 

dialektiskt mellan individ och den aktuella sfären. Ett citat från Änggård 

förtydligar det dialektiska samspelet i Bakhtins genreteori. 

Ett yttrande bygger på existensen av tidigare yttranden inom sfären och är på så 

sätt en länk i en kedja av andra yttranden. Ett yttrande träder i relation till tidigare 
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yttranden och uttrycker talarens attityd till tidigare yttranden genom att säga emot, 

instämma i, komplettera eller bygga vidare på dem (Änggård, 2005:59).  

Barns bilder kan appliceras på denna teori med perspektivet att barns bilder är ett 

yttrande och därför kan delas in i olika genrer, genrer som påverkas och påverkar 

det sociala rum (sfären) yttrandet sker i. Beroende på den respons adressaten får 

av mottagaren så utvecklas genren i en eller flera riktningar (Änggård, 2005). 

     De pedagogiska konsekvenserna med ett sociokulturellt synsätt på barns 

bildskapande utveckling är att pedagogens roll är att ta reda på var barnets 

potentiella utvecklingsnivå ligger för att kunna utmana barnet vidare i sitt 

bildskapande (Löfstedt, 2004). Det blir även viktigt att pedagogen tillandahåller 

barnen förebilder och vägledning som hjälper barnen att se och skapa bilder på 

nya sätt, annars riskerar barnen att fastna i ålderstypiska eller kulturella 

schabloner (Skoog, 1998). 

Definitioner 

Bildskapande 

Min definition av bildskapande stödjer sig på Löfstedts (1999) definition av 

bildskapande, d.v.s. att bildskapande innefattar tvådimensionellt arbete med 

papper, penna, färg, kritor och liknade material samt tredimensionellt skapande 

med t.ex. lera, papper och tejp.  

Bildskapande utveckling 

Min definition av utveckling är i enlighet med hur Wedel-Brant (2001) förklarar 

begreppet, nämligen att utveckling förstås som en som förändring eller en 

framåtskridande process där det händer någonting med personen som utvecklas. 

Bildskapande utveckling definierar jag därför som bildskapande i en 

framåtskridande förändringsprocess.   

Metod 
Syftet med studien var att öka förståelsen av bildskapande i förskolan utifrån 

pedagogers perspektiv. Jag ville även ge en inblick i hur pedagoger ser på 

bildskapandets betydelse i förskolan samt undersöka hur pedagoger i förskolan 

förhåller sig till bildarbete och barns bildskapande. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver en variant av en kvalitativ intervjuteknik kallad halvstrukturerad 

livsvärldsintervju. De framhåller att metoden lämpar sig när man söker förståelse 

kring teman i en persons livsvärld ur dennes perspektiv. Jag ansåg därför att denna 

metod skulle vara lämplig till min studie.  
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     Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun utgår ifrån en intervjuguide där 

teman och/eller förberedda frågor finns, utöver dessa teman eller frågor så 

möjliggör metoden även för följdfrågor då metoden syftar till så uttömande svar 

som möjligt. Jag valde att förbereda intervjufrågor (bilaga 1). Intervjufrågorna var 

uppdelade i tre olika teman som utgick från mina forskningsfrågor. Inspiration till 

intervjufrågor fick jag av ett tidigare examensarbete (Andersson, 2006) samt från 

Ulla Löfstedts bok Bildskapande verksamhet i förskolan (1999). När jag 

formulerade mina frågor hade jag även i åtanke att utforma frågor som syftade till 

konkreta situationer och handlingar ur informanternas livsvärld. Dessa typer av 

frågor är eftersträvansvärda i en kvalitativ intervju (Stensmo, 2002).   

Urval 

På etisk grund så är avdelningsnamn och personnamn fingerade i undersökningen. 

Jag har valt att benämna både förskollärarna och barnskötarna för pedagoger i min 

studie. Detta har jag gjort av två skäl. Första skälet är helt enkelt att både 

förskollärare och barnskötare jobbar inom förskoleverksamhet och därför ansåg 

jag att båda yrkesgruppernas tankar var relevanta gällande studiens syfte, det 

andra skälet är att min urvalsgrupp var för liten för att kunna titta på eventuella 

skillnader mellan barnskötare och pedagoger. Vid en större urvalsgrupp hade det 

kanske varit intressant.  

   I urvalsgruppen fanns det fem förskollärare och två barnskötare. Totalt var det 

således sju pedagoger som intervjuades, dessa var fördelade på två avdelningar 

jag valt att kalla Flingan och Stjärnan. De två avdelningarna tillhörde olika 

förskolor. De båda förskolorna var kommunala och låg inom samma centrala 

rektorsområde i en medelstor stad i Västernorrlands län. 

  Avdelningen Flingan var en av totalt fem avdelningar på en central förskola som 

låg i anslutning till en grundskola. Förskolan och skolan låg i samma byggnad och 

delade utegård. På Flingan fanns det 19 barn inskrivna i åldern 1-4 år. På 

avdelningen jobbade fyra pedagoger fördelade på två 75 procentstjänster, en 80 

procenttjänst och en 100 procentstjänst. Samtliga pedagoger var kvinnor varav tre 

av pedagogerna arbetat inom förskoleverksamhet en längre tid (över 20 år) och en 

av dem arbetat ca 5 år. På avdelningen jobbade alltså 4 pedagoger som jag valt att 

kalla Monika, Malin, Magdalena och Mimmi.  

     Avdelning Stjärnan var en av totalt fyra avdelningar på en central förskola. 

Förskolan var fristående och hade egna lokaler och egen utegård. På avdelning 

Stjärnan fanns det 16 barn inskrivna i åldern 1-3 år. Det jobbade tre pedagoger på 

avdelningen och samtliga arbetade på 100 procentstjänst. Samtliga pedagoger på 

Stjärnan var kvinnor och alla hade jobbat inom förskoleverksamhet en längre tid 

(över 20 år). På avdelningen fanns pedagogerna Karin, Kamilla och Kerstin. 
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     Anledningen till att just dessa avdelningar blev utvalda grundar sig på 

personlig kontakt med en pedagog från vardera avdelning.   

Procedur 

Syfte och frågeställningar kom till av att jag läste Löfstedts (1999) bok 

Bildskapande verksamhet i förskolan samt Änggårds (2005) avhandling 

Bildskapande en del av förskolebarnens kamratkulturer. I dessa två texter 

uppmärksammade jag att det verkar finnas olika motiv till bildskapandets plats i 

förskolan och på grundval av detta ville jag undersöka hur och på vilket sätt 

pedagoger tänker och jobbar kring bild i förskolan. 

     När jag arbetat fram syfte och forskningsfrågor till min uppsats tog jag kontakt 

med två pedagoger jag känt sedan tidigare via telefon. De lovade att höra sig för i 

deras respektive arbetslag om det var möjligt för mig att komma och intervjua 

dem. Jag valde medvetet att endast berätta att uppsatsen skrevs via den Estetiska 

intuitionen vid Umeå Universitet och att uppsatsen skulle behandla något av de 

estetiska ämnena. Anledningen var att jag hoppades på spontanta svar av 

pedagogerna vid intervjutillfällena.  

    De två pedagogerna var snabba att återkomma och därefter bokade vi in tid när 

intervjuerna skulle ske. 

     Intervjuerna skedde näst kommande vecka och tillfällena var uppdelade under 

två dagar, en dag per avdelning. Jag besökte först avdelning Flingan och 

intervjuerna ägde rum i ett avskilt rum på avdelningen. Pedagogerna intervjuades 

sedan en efter en tätt efter varandra. Sammanlagt befann jag mig på avdelningen 

ungefär två timmar. Dagen efter besökte jag avdelning Stjärnan och även här 

skedde intervjuerna tätt inpå varandra och på ett kontor som låg inne i förskolan. 

Totalt befann jag mig på avdelningen ca två timmar. 

     Johansson och Svedner (2010) skriver om forskningsetiken som skall följas. 

Forskningsetikens syfte är att skydda deltagarna från att ställa upp på någonting 

de inte gett sitt samtycke till. Därför skall personerna innan tagit del information 

gällande studiens syfte. Deltagarna ska även försäkras om att de när som helst kan 

avbryta sitt deltagande utan att riskera negativa påföljder. Personerna som deltar 

skall också vara säkra på att deras anonymitet skyddas (Johansson & Svedner, 

2010). Med anledning av detta inleddes varje intervju med information om deras 

och förskolans anonymitet under arbetet med och i den färdiga uppsatsen. De blev 

även informerade om att de när som helst hade möjlighet att avbryta sin 

medverkan om de så ville. Därefter förklarades syftet med min uppsats och jag 

frågade om lov att spela in samtalet med en diktafon. Även här klargjordes det att 

det endast var jag som skulle ha tillgång till det inspelade materialet och att detta 

sedan skulle förstöras när arbetet med uppsatsen var klart. Samtliga gav mig 

tillåtelse att använda diktafonen under intervjun. Jag ställde sedan mina frågor i 
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den ordning de var uppskrivna (bilaga 1), mellan frågorna ställdes även 

följdfrågor för att få så uttömmande svar som möjligt. Varje intervju avslutades 

med frågan – är det någonting du vill tillägga/förtydliga? Intervjuerna tog ungefär 

20 minuter förutom två som tog 15 respektive 30 minuter.  

Bearbetning av data 

När alla intervjuer var gjorda startades det tidskrävande arbetet med att 

transkribera det inspelade materialet. Intervjuerna transkriberades ordagrant men 

jag valde att utesluta avsnitt som inte hade någon relevans för syftet med studien. 

Som exempel avbröts ena intervjun av två barn som undrade vad vi gjorde, detta 

kom alltså inte med i mitt transkriberade material. 

    När transkriberingen av intervjuerna var färdigställt analyserade
4
 jag materialet 

och letade aktivt efter teman. 

Resultat 
Resultatet presenteras tematiskt med stöd av mina tre frågeställningar. Jag har valt 

att dela in pedagogernas svar avdelningsvis eftersom det ger mig möjlighet att titta 

på eventuella skillnader och likheter i arbetslagen, i slutet av varje stycke 

sammanfattar jag kort vad jag kommit fram till.  

Hur beskriver pedagogerna arbetet med bild i förskolan? 

Avsnittet börjar med en redogörelse för det jag funnit på avdelning Flingan, detta 

följs av en beskrivning av det jag funnit på avdelning Stjärnan. I slutet 

sammanfattar jag kort det jag funnit i de båda arbetslagen. 

Flingan 

Samtliga pedagoger på avdelning Flingan nämner att bildarbetet på deras 

avdelning ofta är någonting barnen spontant gör i verksamheten. Malin säger så 

här angående de bildaktiviteter de har på avdelningen: ”det är ju rätt mycket 

spontant”. Magdalena framhåller att barnen ska ges möjlighet att arbeta med bild 

när de vill men att det då lätt blir några barn som väljer att inte göra det. Därför 

har de infört en dag i veckan då en del av barnen stannar inne med en pedagog.  

Målet med det arbetet är enligt Magdalena att alla barn ska ges chansen att testa 

på bildskapande då hon menar att det annars finns barn som aldrig väljer att skapa 

bilder under fria aktiviteter: ” jag känn att det är just det här… att det blir en klick 

barn som aldrig frågar om de får går och måla… å det är väl det som är tanken 

                                                             
4 En analys innebär att söka efter det som är relevant i förhållande till de forskningsfrågor studien 

har, det som är oväsentligt för studien skalas bort (Stensmo, 2002).  
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med att alla ska få chansen”. Under dessa planerade tillfällena får barnen testa på 

olika tekniker och material. Pedagogerna nämner bland annat vattenfärg, teckning, 

lera och tredimensionellt arbete med skrotmaterial som någonting barnen ska få 

testa på under dessa tillfällen.  

     Under fria aktiviteter berättar pedagogerna att barnen har möjlighet att förse 

sig själv med ”skrotmaterial”, pennor, kritor och papper. Barnen får även använda 

sig av flaskfärg och annat material men måste då fråga pedagogerna om hjälp att 

ta fram detta då material finns inlåsta i ett skåp.  

     Magdalena framhåller att barngrupperna i förskolan blivit större och att det gör 

att hon inte hinner med att se och prata med barnen om de bilder de gör. Hon 

menar även att den barngrupp de för tillfället har inte möjliggör en miljö där 

barnen själva kan förse sig med en variation av olika material, hon säger:  

ja egentligen är den [miljön] inte så inspirerande här, att ha mer tillgängligt 

material å att det är lätt att ta fram… Det är väl… att dilemmat idag det här med 

stora barngrupper att hinna med.. jag skulle vilja ha målarfärg framme. Men man 

hinner inte alltid med att serva dom.  

Monika nämner att hon inte känner att hon har möjlighet att sitta ned med barnen 

under bildaktiviteter i den utsträckning hon önskar: ”man skulle väl kanske vilja 

sitta ner med få barn och det här, men man vet att det funkar inte alltid, det är ju 

gruppstorlekarna som gör det”. Monika berör också att tiden inte riktigt finns att 

bedriva den verksamhet hon skulle vilja eftersom tiden inte räcker till alla barn, 

”ja tyck man skulle fått tid… tiden att känna sig lugn och göra det här med 

barnen”. Malin nämner också att det är viktigt att barngruppen inte är för stor vid 

bildaktiviteter och att de, med den barngrupp de nu har, inte har möjlighet att 

bedriva bildaktiviteter med hela barngruppen. En förutsättning för att möjliggöra 

bildverksamhet enligt pedagogerna är att barngruppen delas upp mellan 

pedagogerna. 

Stjärnan 

Pedagogerna på avdelning Stjärnan berättar att bildskapandet på avdelningen ofta 

sker spontant i verksamheten, material som finns tillgängligt för barnen att själva 

förse sig med är pennor, kritor och papper: ” vi har ju ett skåp så att dom ska (…) 

kunna gå å hämta pennor, kritor å papper själv, så det finns tillgång till jämt”.  

Pedagogerna berättade även att barnen brukar måla med flaskfärg men att det då 

sker genom att någon i arbetslaget går undan med några barn i ett avskilt rum, 

Karin uttrycker sig såhär: ”att man kan stänga in sig och bara vara några barn, 

kanske 4-5 barn… så dom får måla”. Under dessa tillfällen får barnen testa och 

experimentera med målarfärgen med stöd av en pedagog som visar och hjälper 

barnen med det praktiska som att tvätta händerna och att hälla upp färg. Kamilla 
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berättar att de ibland spänner upp ett stort ark som barnen tillsammans kan måla 

på och att barnen ibland får varsitt papper att måla på. Bildskapande som inte 

innefattar pennor och papper planerar pedagogerna in när tillfälle ges.  

     Samtliga pedagoger uttrycker en önskan om att göra mer i bildarbetet men att 

ramfaktorer som personaltäthet, lokaler och ekonomi inte möjliggör för 

pedagogerna att arbeta som de önskar. Kamilla berättar om en drömförskola där 

barngruppen är mindre och där bildmaterial kan vara framme. Hon berättar att 

barngruppen påverkar de pedagogiska möjligheterna till bildaktiviteter: ”sen 

försöker vi dela upp oss i gruppen... men sen är det inte alltid genomförbart om 

det är fjorton barn och fyra ska måla å så ska resten ut, ja det gäller verkligen å 

försöka fånga dom där tillfällena när det är färre barn”. När jag ber henne beskriva 

en lyckad aktivitet så ger hon exempel på tillfällen när det varit färre barn på 

avdelningen av olika anledningar.   

     Karin berättar om sin egen roll som pedagog. Hon önskar hon hade mer tid till 

att sitta ner och skapa med barnen men hon känner att tiden inte finns då antalet 

barn gör att hennes roll istället blir att hjälpa barnen med praktiska saker kring 

bildaktiviteterna. Även Kerstin nämner att hon ibland tar på sig en pedagogroll 

hon inte känner sig bekväm med: 

inte stå å övervaka, men ibland har man inte den möjligheten å ibland så händer 

det så mycket att man kanske bara är övervakaren ibland, och det känns inte ju inte 

så bra 

Kerstin berättar om en önskan att arbeta mer med tredimensionellt arbete men att 

det är svårt med de förutsättningar hon har: 

Ja vad ska jag säga, det blir tung jobbat, det bli ju det, (…) det behövs ju mycket 

förberedelser å mycket efterarbete å barngruppen är stor å vi är få pedagoger så det 

är svårt att räcka till  

När jag frågar Kerstin vilka förutsättningar som är viktiga för barns bildskapande 

så berättar hon att antalet barn ska vara lagom och att de ska ges ekonomiska 

resurser för att köpa in det material som de behöver t.ex. stafflier till alla barn. 

Hon betonar att dessa förutsättningar inte finns som läget på avdelningen är just 

nu.  

Sammanfattning – Hur beskriver pedagogerna arbetet med bild i 

förskolan? 

Pedagogerna på avdelning Flingan och Stjärnan beskriver arbetet med bild i 

förskolan på liknande sätt. På båda avdelningarna har barnen fri tillgång till en 

viss typ av material, som exempelvis pennor, kritor och papper som barnen själva 
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kan förse sig med. Pedagoger på båda avdelningarna framhåller dock att vissa 

typer av material är otillgängliga för barnen då de först måste be om hjälp av en 

pedagog för att få tillgång till det.   

     Den största skillnad jag funnit när det kommer till bildaktiviteter är att 

pedagogerna på avdelning Flingan berättar att de har en inplanerad tid varje vecka 

då barnen tillsammans med en pedagog har bildaktivitet. På avdelning Stjärnan 

verkar det inte finnas någon återkommande, planerad bildaktivitet utan 

bildaktiviteterna planerades in spontant av pedagogerna om tillfälle gavs. 

     Det framgår att ramfaktorer som barngruppens storlek, tid, ekonomi och 

lokaler påverkar hur arbetet med bild ser ut. Det faktiska arbetet verkar inte 

stämma överens med de visioner pedagogerna har med bildarbete och många av 

pedagogerna uttrycker att de inte kan bedriva den bildverksamhet de önskar. 

Pedagoger från båda avdelningarna menar bland annat att de skulle vilja har mer 

material tillgängligt för barnen men att det inte går då det krävs att det finns 

personal som kan hjälpa till. Några av pedagogerna menar också att de, pga. 

barngruppens storlek, tar på sig en pedagogroll de inte känner sig bekväm med.   

     Svaret på min frågeställning blir att pedagogerna beskriver sitt bildarbete som 

någonting som främst består av spontana aktiviter, dessa aktiviteter styrs till stor 

del av hur ramfaktorerna ser ut. Pedagogerna beskriver även att bildarbetet inte 

alltid stämmer överens med den verksamhet de önskar bedriva.  

Vad vill pedagogerna uppnå med bildarbetet i förskolan? 

I detta avsnitt redogör jag först det jag funnit på avdelning Flingan för att sedan 

beskriva avdelning Stjärnan. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av 

resultatet samt en tabell för att tydliggöra det jag funnit. 

Flingan 

I min analys av intervjuerna har jag funnit fem olika målsättningar pedagogerna 

på avdelningen Flingan uttrycker när det kommer till deras bildarbete. Jag har valt 

att dela in dessa målsättningar i fem olika rubriker: indirekt lärande, utveckla 

barns bildskapande, känslomässiga mål, synliggöra utveckling samt bild som 

uttrycksmedel. 

Indirekt lärande: Samtliga pedagoger poängterar att bildarbete kan användas 

som stöd vid utveckling av färdigheter och kunskaper som inte direkt kan kopplas 

till bildframställning. Mimmi nämner finmotorik som ett mål när barnen ska lära 

sig handskas med bildverktyg så som pensel, penna och sax. Monika återkommer 

många gånger under intervjun till det sociala samspelet som viktigt att uppmuntra 

och stödja barnen i under bildaktivitet, hon säger:  
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Ja alltså jag behöver inte berömma dem just för skapandet.. jag kan berömma dem 

liksom.. vad snällt att du skickade pennan. Att man växer så...jag gjorde en snäll 

sak liksom, jag var snäll mot min kompis. Att de samspelar... är mån om varandra. 

Ja att man är snäll med varandra. Och även att barnen lyssnar på sina kompisar  

Magdalena poängterade att det är viktigt att barnen ges möjlighet att prata om sina 

bilder för att de på så vis utvecklar sitt verbala språk samt sin förmåga att berätta. 

”Vad dom ritar å att utveckla den… för där utvecklar du ju (…) språket va” 

     Malin, Mimmi och Magdalena nämner fantasin som någonting barnen 

utvecklar vid bildframställning. Malin säger såhär angående hennes motstånd till 

att använda sig av förtryckt material (målarböcker och mallar): 

Jag tycker.. ja det är mycket med fantasin dom ska få spela fritt annars blir det ju 

den hära färgläggande bara i färdiga ramar och att fantasin får spela det är ju 

viktigt.  Och det har de ju gott om, fantasi. Å en annan får ju lite mer fantasi också 

då. 

Utveckla barns bildskapande: Det Monika, Magdalena och Mimmi berättar i 

deras intervjuer om målsättningar med bildarbete kan ha sin härkomst i att de vill 

utveckla barnens förmåga att skapa bilder. De pratar om material och 

teknikkännedom och att de ska få prova på och testa olika typer av bildaktiviteter. 

Monika poängterar att barnen ska lära sig blanda färger och Mimmi pratar om att 

barnen ska lära sig hålla en pensel. Magdalena resonerar lite mer generellt 

angående detta och använder orden materialkännedom. Malin nämner ingenting 

av detta ordagrant men i hennes svar angående hur en styrd aktivitet på 

avdelningen kan se ut svarar hon såhär: 

Jaa då presenterar man ju vad vi ska göra för någonting, tar fram, nu ska vi måla 

med flaskfärg (…) då presenterar man det man tänkt.  

Hennes uttalande kan tolkas som om hon menar att barnen i de styrda 

aktiviteterna får ta del av och lära sig olika material, i detta fall flaskfärg. Man kan 

även tolka hennes val av ord ”presenterar” att hon syftar till vad hon önskar att 

barnen ska måla i aktiviteten. 

Känslomässigt mål: Samtliga pedagoger på avdelning Flingan poängterar att det 

lustfyllda och det roliga är viktigt i bildarbetet. Ett citat från intervjun med Malin 

visar på just det när hon får frågan om vilken målsättning de har med att arbeta 

med bild ” mm jaa.. dels är det att dom tycker om att måla, de tycker de ju är 

roligt”. Även det kravlösa skapandet poängteras som någonting eftersträvansvärt 

hos Malin. Monika skiljer sig dock från de övriga och menar att bild och skapande 

kan vara ett sätt för barnen att varva ned: ”…och en del barn kanske behöver det 
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för att de är här [illustrerar med handen pekandes upp mot taket] uppe å då kan det 

vara skönt komma hit och måla och sådär”.  

Synliggöra barns utveckling: Två av pedagogerna, Mimmi och Malin, 

framhåller att målsättningen med bildarbete även kan vara att synliggöra barnens 

utveckling. Vid frågan vad målsättningen med bildarbetet är så tar Mimmi upp 

många olika aspekter, varav en av dem är att det syftar till att synliggöra barnens 

utveckling över tid. Hon berättar att de brukar sätta in vissa av barnens bilder i 

barnens personliga portfölj
5
 och sedan säger hon:  

...man kanske tittar på barnet här och så sen kan man kanske se vad dom kommit 

fram till här. Då kanske man, först ritar den ett hus och sen så ritar den ett hus och 

alla detaljer i det just liksom visar… det är väl det som är målet” 

Malin har liknande tankegångar och säger bland annat det här vid frågan om deras 

målsättning med bildarbete: 

å att dom utvecklas och man ser ju hur dom växer (…) Oj nu har det blivit en 

annan bild, nu har den fått armar nu har den fått ben eller nu har det hänt nått 

mer…  

Bild som uttrycksmedel: Både Mimmi och Magdalena lyfter fram bilden som ett 

uttryck, ett annat språk. Jag tolkar Mimmi som att hon anser att bilden är ett bra 

uttrycksmedel för barn som ännu inte behärskar det verbala språket, detta citat 

från intervjun med henne styrker mina antaganden: ” Man uttryck sig ju på ett 

annat… asså det är ju ett sätt att uttrycka sig när man inte pratar..”  

Stjärnan 

På avdelning Stjärnan fann jag fyra olika målsättningar med deras bildskapande 

verksamhet dessa var utveckla barns bildskapande, känslomässiga mål, upptäcka 

lärande samt bild som uttrycksmedel. 

Utveckla barns bildskapande: Samtliga pedagoger lyfter fram mål med deras 

bildarbete som kan tolkas som en önskan att barnen skulle utveckla deras 

bildskapande. Karin poängterar att barnen ska få ”prova på” och ”bekanta” sig 

med färgerna och att detta ska ske på ett experimenterande sätt.  Kamilla använder 

också ordvalet ”prova” men betonar också att barnen ska få ”leka” med 

materialet, hon säger ” så många olika material som möjligt å att få leka med 

färger å former”. Även Kerstin nämner ”prova på” som ett mål med deras 

                                                             
5 En portfölj används som ett ställe där man samlar dokumentation över det barnet gör under sin 

vistelse på förskolan. 
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bildarbete. Hon förklarar varför hon anser att material och teknikkännedom är 

viktigt såhär: ”har man inte provat på så kan man ju inte lära sig material och (…) 

vad man kan göra eller inte göra”. 

Känslomässigt mål: Kerstin, Karin och Kamilla lyfter alla fram mål med 

bildarbetet som kan härröras i att de önskar att barnen ska ha roligt, att det ska 

vara lustfyllt och att det ska vara en lugn och avslappnad stund. Kamilla menar att 

bildarbete kan vara ett sätt för barnen att ha det ”skönt”. Karin framhåller att 

bildarbetet skall vara ” en rolig upplevelse” och en ”rolig grej” och Kerstin 

berättar att arbetet med bild ska vara ”lustfyllt” och ”roligt”. 

Synliggöra barns utveckling: I min intervju med Kamilla kommer det fram att 

de ibland brukar spara det barnen skapat i så kallade portföljer. När jag frågar hur 

urvalet av alster ser ut så svarar hon såhär: ” man ska kunna se en utveckling i det 

som följer med, att det hänt nånting i de bilder dom skapat”. Jag tolkar det som att 

bildarbete även har ett mål att synliggöra barnens utveckling.  

Bild som uttrycksmedel: Kamilla lyfter fram bildarbetet som ett uttrycksmedel 

då hon säger: ”att man kan uttrycka sig i alla slags möjliga material”.  

Sammanfattning - Vad vill pedagogerna uppnå med bildarbete i 
förskolan? 

Min redovisning av de målsättningar jag funnit hos pedagogerna på båda 

avdelningarna visar att det finns fem olika anledningar till att ha bild i förskolan 

enligt pedagogerna. Samtliga pedagoger på Flingan uttryckte att bildarbetet är ett 

medel att nå indirekt lärande samt har känslomässiga mål. Att utveckla barns 

bildskapande var också högt representerat hos pedagogerna på Flingan.    

     På avdelning Stjärnan var målen utveckla barns bildskapande och 

känslomässiga mål dominanta då samtliga pedagoger i arbetslaget nämnde och 

uttryckte det i deras intervjuer.  

     Totalt sett hade målkategorierna Utveckla barns bildskapande och 

känslomässigt mål flest representanter, vilket illusteras i tabell 1. Att målet med 

bildarbete kunde vara Indirekt lärande menade samtliga pedagoger på avdelning 

Flingan men ingen av pedagogerna på avdelning Stjärnan uttryckte det. 

     Svaret på min frågeställning blir att det finns mycket att uppnå med hjälp av 

bild i förskolan enligt pedagogerna. I intervjuerna framkom det fem konkreta mål 

med bildarbete. Det går dock att urskilja två målsättningar som verkar vara 

vanligast bland pedagogerna, dessa är: att utveckla barns bildskapande samt att 

använda bild som medel att nå känslomässiga mål. 
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Avdelning Indirekt lärande Utveckla 

barns 

bildskapande 

Känslomässiga 

mål 

Synliggöra 

utveckling 

Bild som 

uttrycksmedel 

Flingan 4 3(4)* 4 2 2 

Stjärnan – - 3 3 1 1 

Antal 

pedagoger 

totalt 

4 6(7) 7 3 3 

                                                                                                                       Tabell 1 

* tolkningsbart uttalande från en av pedagogerna 

 

Hur beskriver pedagogerna barns bildskapande utveckling? 

Resultatet inleds med en beskrivning av det som framkommit på avdelningen 

Flingan därefter skildras det som framkommit på avdelningen Stjärnan. Vidare 

avslutas avsnittet med en sammanfattning samt en tabell som tydliggör resultatet.  

Flingan 

På avdelningen har jag funnit att pedagogerna har personliga tankar kring barns 

bildskapande utveckling. Pedagogerna kan dock delas in i tre olika kategorier 

beroende på vilken orsak de företräder till varför barn utvecklar sitt bildskapande. 

Först kommer jag redogöra för Malin och Monika som hamnar under kategorin 

Inifrån sedan följer Magdalenas tankar som hamnar under kategorin Socialt, sist 

beskriver jag det Mimmi berättat om barns bildskapande utveckling. Hon hamnar 

under kategorin inifrån och socialt. 

Inifrån 

Malin: I min intervju med Malin framkommer det att hon ser på barns 

bildskapande utveckling som någonting som kommer inifrån barnet. Hon säger 

bland annat ”ibland tror jag dom har det inbyggt i sig, det bara finns.”  Jag bildar 

mig uppfattningen att hon ser barns bildskapande utveckling som någonting 

beroende av barnets mognad. Hon nämner bland annat huvudfotingen som hon 

menar kommer vid ca 3 års ålder, hon pratar även om barns bilder som någonting 

barnet bara har på ”näthinnan”. Malin beskriver barns bildskapande som 

någonting som barnet äger, de bara ”vet” vad de kan rita eller ej: 
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 och sen när man säger såhär, kan du rita ett hus? Nej jag kan inte, nej det går inte! 

...så det är liksom när de själva för ta fram det… det ofta blir något.  

När jag frågar henne vilken roll hon har som pedagog svarar hon: 

 Att dom får försöka, att dom får prova, att jag inte är där och styr, utan att jag 

väntar, å de ges tid. Det liksom, ja dom växer ju (…) jag väntar på dig, gör det där 

du! Du kan! 

Jag tolkar det som om hon menar att det handlar om att vänta in barnen och att de 

så småningom kommer att lyckas. Hon framhåller dock inte sin roll som passiv 

utan menar att det handlar om att uppmuntra barnen att prova och tillslut kan de. 

Monika: Monika berättar i intervjun att barn har någonting unikt som gör att de 

ser och skapar sina bilder på ett annat sätt än vuxna, de har en annan ”blick” säger 

hon. Citatet från intervjun med henne visar just det, hon säger: 

ja hur de utvecklas… ja nu är ju barn väldigt otroliga på det där.. dom ser ju 

bilderna på ett annat sätt än vad vi gör. Dom tolkar ju bilderna på så olika sätt inte 

som vi gör. Utan dom är ju mycket klokare än vi många gånger. (…) De kan se 

någonting i bilden som inte vi ser. 

När jag frågar Monika hur barnen gör när de tar sig vidare i sitt bildskapande så 

menar hon att nyfikenheten är drivkraften: ”de tar sig vidare just att de är nyfikna, 

att de blir nyfikna på bilden. De blir intresserad och tar sig vidare, upptäcker!”  

Min slutsats blir att hon menar att barnen har en naturlig drivkraft inom sig som 

tar dem vidare i sin utveckling. Monika nämner även kommunikation och dialog 

med andra som viktigt när barn lär sig skapa bilder, men att utgångspunkten till 

det är att barnen har en nyfikenhet som gör dem intresserade. Som pedagog 

handlar det enligt henne om att vara en stöttepelare som ger tips men att det gäller 

att inte styra för mycket: 

 Ja jag ska ju vara den som ger tips, ja jag ska lyssna på vad dom vill göra. Ja 

hjälpa dem lite och sen samtidigt inte styra för mycket, utan vara en stöttepelare 

liksom för dom. Dom får själva fundera men jag kan liksom stötta dem. (…) att de 

känner att, det här är någonting JAG gör, det är ingenting nån annan har bestämt. 

Socialt  

Magdalena: I min intervju med Magdalena bildar jag mig uppfattningen att hon 

ser på barns bildskapande utveckling som någonting avhängigt av inspiration i 

sociala sammanhang. När jag frågar hur barn gör när dom lär sig skapa bilder så 

svara hon att ”barn lär sig mycket av varandra”. Hon återkommer även ett par 



23 
 

gånger till miljön som enligt henne skall vara inspirerande. Syftet med att de sätter 

upp alster barnen skapat är enligt henne att barnen skall inspireras av varandra och 

på så vis utveckla sitt bildskapande.   

     Hon framhåller att pedagogen är viktig när det kommer till barns bildskapande 

utveckling. Det är den vuxne som ska utmana barnet att utveckla bilden. Detta 

sker enligt henne genom att pedagogen pratar med barnet under skapandet av 

bilden ” att få rita och liksom få prata om bilden, vad dom rita å utveckla den, för 

där utvecklar de ju (…) ritandet..” Hon menar även att fastän barnen får jobba fritt 

och självständigt så behövs det en ledare som håller i tråden.     

Inifrån och Socialt 

Mimmi: I min intervju med Mimmi berättar hon att barns bildskapande är 

någonting som sker mellan barnet och omvärlden. Hon framhåller att skapande på 

något sätt kommer naturligt för dem, ”jag tror nånstans att… det kommer lite 

naturligt för dom (…), att man vill uttrycka sig på det viset.”, men hon menar 

även att man måste introducera bildmaterial för dem: ”när dom lärt sig vad en 

penna och ett papper är så sker det någonting”.  Enligt henne så utvecklas barn i 

sociala sammanhang: ”Men samtidigt så utvecklas de ju tillsammans med nån så 

är det ju, alltså man är ju alltid med i nått sammanhang liksom”. 

     Hon utvecklar sedan sin syn på barns bildskapande utveckling när hon svarar 

på en fråga om var barnen hämtar sin inspiration till bilderna: ”den inspirationen 

kommer ju från saker man gjort innan. Å saker man kan sen innan… och av 

andra”. Hon menar också att det är viktigt att barnens bildskapande kopplas till ett 

sammanhang som är betydelsefullt för barnen, att de” ser en mening” med det de 

gör. Jag tolkar det som att hon ser barnens bildskapande utveckling som en dialog 

mellan barnet och det kulturella och sociala kontext barnet befinner sig i. 

     Som pedagog är det enligt Mimmi viktigt att bemöta barnens bildskapande 

positivt, att prata med barnen om bilderna och att utmana dem vidare i sitt ”tänk”. 

Det handlar även om att barnen skall utveckla sitt seende kring hur föremål 

faktiskt ser ut. Så här förklarar hon exempelvis hur hon kan prata med barnen när 

hon vill att de ska uppmärksamma hur en människokropp ser ut: ”att beskriva 

liksom en grej, ja kan du rita huvudet? å visa armarna, hur ser du ut?”  

Stjärnan 

Pedagogerna på avdelning Stjärnan visar på olika synsätt när det kommer till 

barns bildskapande utveckling. De tre pedagogerna kan delas in i två kategorier 

beroende på vilken uppfattning de har gällande orsaken till ett barns bildskapande 

utveckling. Jag kommer först redogöra för Karins tankar som hamnar under 

kategorin Socialt. Sedan beskriver jag Kerstin och Kamillas uppfattningar som jag 

placerat under kategorin Inifrån och socialt. 
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Socialt 

Karin: Karin berättar att barnen blir inspirerade av varandra och att alla barn 

gärna vill måla om ett barn gör det, det blir en slags kedjereaktion: ” ..en börja rita 

å då ska alla börja rita, alla samtidigt”. 

     På frågan hur barn lär sig skapa bilder svarar Karin att de lär sig genom att 

experimentera och genom att ha tillgång till material. Barnen ska själva ”komma 

på” att dom vill måla säger hon och då är det viktigt att det finns möjligheter för 

barnen att måla. Som pedagog handlar det om att tillhandhålla material och att 

”visa”. Med att visa menar Karin att det handlar om att instruera vad man kan 

göra med materialet, att det finns olika färger osv. Efter lite eftertanke säger hon 

även att det kan vara bra ifall en vuxen sitter med och ritar tillsammans med 

barnen. Som pedagog handlar det även om att prata med barnen om deras bilder 

medan de skapar. Hon säger: ”ibland behöver dom ju tid å sitta å prata om bilden 

å det dom gör” och när jag frågar vad det är dom brukar prata om vid sådana 

tillfällen svarar hon ”Ja kanske prata om färger och former å… Ja det är väl det… 

å när dom är stora kan dom själv berätta”. Min uppfattning är att Karin ser barns 

bildskapande som någonting som utvecklas om barnet får tillgång till material att 

experimentera med. Jag tolkar det även som att Karin ser pedagogens roll som att 

stötta barnen i att reflektera och prata om det de skapar. Barns bildskapande 

beskriver hon som en social företeelse där barnen blir inspirerade av andra barn 

att skapa bilder.  

Inifrån och socialt 

Kerstin: Kerstin nämner i intervjun att barnen på deras avdelning, d.v.s. 1-3 år, i 

mångt och mycket befinner på någonting hon kallar ”klotterstadiet”. Hon säger 

vid ett tillfälle såhär: ”i den här åldern så handlar det om att lära känna material… 

klotterstadiet, de vet ju egentligen inte vad dom gör”. På frågan om hur barn lär 

sig skapa bilder nämner Kerstin att det är beroende på vad barnet varit med om, 

barn skapar bilder utifrån de erfarenheter och upplevelser barnet har. Materialet 

har också betydelse men är sekundärt då barn har en förmåga att själva hitta på 

material: ” material kanske, men dom hittar ju sitt eget material… en pinne eller 

ett blad kan ju bli vad som helst”. Kerstin nämner också att barn härmar när det 

lär sig någonting och hon framhåller att alla människor lär sig genom att härma 

och inspireras av andra människor. Som pedagog handlar det om att vara 

tillåtande och att låta barnen skapa fritt utan mallar och krav. Barnen är dock 

beroende av andra som visar hur man kan göra så att barnet kan härma och 

inspireras, dessa citat från intervjun med Kerstin visar detta: ” man måste få 

härma i den här åldern, det är så man lär sig (…) det tar en bara till nästa steg 
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faktiskt” samt ”att sitta å kladda och se vad dom andra gör och så”. Jag tolkar det 

som att Kerstin ser barns bildskapande som någonting som utvecklas i samspel 

med barnets mognad och de upplevelser och erfarenheter barnet får. Att barnen 

själv har en inneboende förmåga att se och skapa bilder men att de behöver en 

miljö som stöttar deras inspiration och en miljö där barnen ges chans att prova och 

testa olika typer av material tillsammans med andra. Som pedagog handlar det om 

att ta tillvara på barnens erfarenheter och att förmedla glädjen i att skapa till 

barnen: ” det måste ju finnas pedagoger som tycker det är roligt” säger hon 

angående pedagogens betydelse för barns bildskapande utveckling.  

Kamilla: I intervjun med Kamilla så förklarar hon sin syn på varför barn ritar och 

målar och hur de utvecklas. Hon säger såhär: 

Ja det är ju genom att dom får intryck av allt möjligt det är ju att dom ska, ska få 

ett ja, mycket intryck (…) både genom att man läser böcker, tittar i böcker, att man 

tittar... tittar på filmer, att man upplever saker i det verkliga livet.  

Kamilla lyfter även vikten av att barn får testa på olika typer av material och olika 

sätt att skapa bilder när det är små för att sedan när de blir äldre kunna måla bilder 

från deras huvud. Hon säger att ”det ska finnas klotterstadie inom mycket”. Barns 

bildskapande utveckling beror även på hur utvecklat seende barnen har: ” titta hur 

ett träd ser ut å tänka hur de ser ut å försöka å få en bild”. För barnen på 

avdelningen handlar det enligt Kamilla mycket om att lära sig behärska materialet 

innan de kan skapa medvetna bilder. Hon lyfter även pedagogens roll som viktig 

förebild för barnen när det kommer till barnens bildframställning. 

     I min intervju med Kamilla bildar jag mig uppfattningen att hon ser barns 

bildskapande som någonting som går hand i hand med barnets förmåga att 

behärska bildmediumet och att barnens bildskapande utveckling är avhängigt av 

barnets mognad och den inspiration barnen får genom intryck av omvärlden. Som 

pedagog handlar det enligt henne om att vara en förebild i bildskapande.  

Sammanfattning - Hur beskriver pedagogerna barns bildskapande 
utveckling? 

Pedagogerna på de båda avdelningarna har många olika tankar när det kommer till 

barns bildskapande utveckling och orsaken till den. Genom att urskilja vilken 

uppfattning de har gällande ursprunget till barns bildskapande utveckling finner 

jag dock tre olika typer av uppfattningar, dessa är inifrån, socialt samt inifrån och 

socialt.  

     De två pedagoger som hamnar i kategorin inifrån jobbar på avdelningen 

Flingan. Trots att båda pedagogerna menar att barns bildskapande utveckling tar 

sin början inifrån barnet skiljer sig deras synsätt åt. Det Malin säger i intervjun 
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tolkar jag som att hon menar att barnets bildskapande utveckling är avhängigt av 

barnets mognad. Mognad kommer före bildskapande utvecklingen och det handlar 

om att barnet ska få tid på sig för till slut lyckas de. Monika däremot lyfter fram 

barnets naturliga nyfikenhet som drivkraften till barns bildskapande utveckling. 

Malin och Monika har liknande syn på pedagogrollen, de framhåller båda två att 

man inte ska styra för mycket och att det är barnens egna idéer som ska styra 

bildskapandet. 

     I kategorin Socialt finner jag två pedagoger, en från vardera avdelning. Både 

Magdalena och Karin förklarar barns bildskapande som en social företeelse, 

Magdalena poängterar att barn lär sig skapa bilder tillsammans med andra barn 

och Karin lyfter fram barns bildskapande som en social aktivitet. Magdalena och 

Karin beskriver även pedagogrollen på liknande sätt. Enligt de båda är det viktigt 

att barnen ges möjlighet att prata med en pedagog om det de skapar. De 

framhåller att den vuxne ska stötta och utmana barnen vidare i sin bildskapande 

utveckling.      

     I kategorin Inifrån och Socialt återfinns tre pedagoger, Mimmi på avdelning 

Flingan och Kamilla och Kerstin på avdelning Stjärnan. Kamilla och Kerstin har 

liknande syn på barns bildskapande utveckling, båda pedagogerna framhåller 

mognad som betydelsefull när det kommer till barns bildskapande utveckling, de 

nämner t.ex. båda två klotterstadiet som de menar att barnen på deras avdelning 

befinner sig på. De framhåller även att upplevelser från barnets livsvärld som 

viktig inspiration till barnens bildskapande. Att barnen ges möjlighet att 

experimentera med material lyfts också som betydelsefullt för att barnen ska 

utvecklas. Kamilla skiljer sig dock från Kerstin då hon trycker på barnens visuella 

blick som viktig när det kommer till deras bildskapande utveckling. Både Kamilla 

och Magdalena menar att pedagogens roll är att vara en förebild i bildskapandet 

och att se till att barnens erfarenheter tar plats i bildskapandet.  

    Mimmi framhåller även hon att barns bildskapande dels beror på någonting 

inifrån barnet och dels någonting som sker i sociala sammanhang, hon skiljer sig 

dock från Kamilla och Kerstin då hon inte tar sin grund i barnets mognad. Mimmi 

framhåller att barnen har en inneboende beskaffenhet som gör att de skapar bilder 

men att bildverktyg och material måste presenteras för barnen för att denna 

beskaffenhet ska komma till uttryck. Mimmi menar att det är dialogen mellan 

omvärlden och barnet som gör att barn utvecklar sitt bildskapande. Som pedagog 

är det enligt Mimmi viktigt att bemöta barnens bildskapande positivt, att prata 

med barnen om bilderna och att utmana dem vidare i sitt ”tänk”. Det handlar även 

om att barnen skall utveckla sitt seende kring hur föremål faktiskt ser ut.  

     Svaret på min frågeställning- Hur beskriver pedagogerna barns bildskapande 

utveckling blir att det inte finns något enkelt svar. Min analys visar att 

pedagogerna i mångt och mycket har personliga tankar om vad det är som gör att 
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barn utvecklar sitt bilskapande. Jag finner inte någon tydlig koppling att synsätten 

beror på vilken avdelning pedagogerna tillhör, vilket tabellen 2 visar. Vissa av 

pedagogerna liknar dock varandra i sitt synsätt men skiljer sig från hur andra 

pedagoger förklarar barns bildskapande utveckling. Det visar sig även att 

pedagogrollen färgas av vilket synsätt pedagogen företräder. 

Avdelning Inifrån Socialt Inifrån och socialt 

Flingan 2 1 1 

Stjärnan --- 1 2 

Totalt 2 2 3 

                                                                                     Tabell 2 

 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att öka förståelsen av bildskapande i förskolan utifrån 

pedagogernas perspektiv. Jag ville ge en inblick i hur pedagoger ser på 

bildskapandets betydelse i förskolan samt undersöka hur pedagoger i förskolan 

förhåller sig till bildarbete och barns bildskapande. Med mina frågeställningar 

som stöd och med hjälp av de pedagoger, som utförligt och ärligt svarat på mina 

intervjufrågor, känner jag att syftet med studien uppnåtts.  

     Jag börjar min diskussion med att koppla resultatet på mina tre 

forskningsfrågor till den litteratur jag tidigare berört i litteraturgenomgången. 

Resultaten avhandlas i tur och ordning med stöd av mina tre forskningsfrågor. Jag 

slutför min diskussion med en avslutande reflektion där jag kritiskt granskar min 

studie samt de resultat jag funnit och nämner förslag på vidare forskning. 

Hur beskriver pedagogerna arbetet med bild i förskolan?      

Resultatet på min frågeställning visar att arbetet med bild främst beskrivs som 

någonting som sker spontant i verksamheterna. Pedagoger från båda 

avdelningarna framhöll att material skulle finnas tillgängligt för barnen under fria 

aktiviteter. Det fria och spontana arbetsätt pedagogerna beskrev kan möjligen 

förklaras genom att titta på det historiska kontext bild i förskolan omges av. Som 

jag visat i min litteraturgenomgång så influerades bildarbetet i förskolan av 

psykologin under 1930-talet. Under denna epok etablerades det fria skapandet och 

det förespråkades ett arbetsätt som skulle möjliggöra för barnen att spontant skapa 

bilder utifrån deras egna idéer (Lindahl, 2002; Löfstedt 1999). Det bildarbete 
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pedagogerna beskrev kan förstås som ett arv från denna, historiskt sett, 

betydelsefulla epok gällande synen på barns bildskapande i förskolan. 

     Resultat visade också att pedagogerna redogjorde för sitt arbete med bild som 

avhängigt av ramfaktorer som tid, barngruppens storlek, ekonomi och lokaler. De 

uttryckte att dessa ramfaktorer utgjorde hinder för dem att bedriva det bildarbete 

de önskade. Pedagogerna beskrev bland annat att de inte kunde ha allt det material 

de önskade framme, att planerade aktiviteter var svåra att få till och miljön inte 

kunde arrangeras som de önskade. Dessa aspekter beskriver även Änggård 

(2005;2006) som betydelsefulla när det kommer till barns bildskapande.       

     Den slutsats jag drar av mitt resultat är att arbetet med bild beskrivs som 

någonting spontant och fritt där materialets tillgänglighet är en viktig del i arbetet 

med bild. Jag drar även slutsatsen att det bildarbete som bedrivs inte 

nödvändigtvis stämmer överens med de visioner pedagogerna har med sitt 

bildarbete . Det arbetet med bild som kommer till i verksamheten beskriver 

pedagogerna som en kompromiss mellan deras visioner och ramfaktorernas 

begränsningar.    

Vad vill pedagogerna uppnå med bildarbete i förskolan? 

Resultatet på min andra frågeställning, visade att pedagogerna uttryckte många 

olika anledningar till att nyttja bild i förskolan. I intervjuerna fann jag fem olika 

målsättningar som pedagogerna gav uttryck för. En rimlig förklaring till den 

variation av målsättningar jag fann kan vara de olika traditioner Paulsen (1996) 

menar att estetiska ämnen härstammar från. Som exempel kan en av kategorierna, 

känslomässiga mål, som majoriteten av pedagogerna uttryckte jämföras med det 

Paulsen kallar uttryckstraditionen. I traditionen ligger fokus på att barnens tankar 

och känslor skall ges plats i verksamheten och där ses estetiska ämnen som terapi 

för barnen. Känslomässiga mål stämmer även överrens med det motiv bejaka 

barnens mentala välbefinnande som Löfstedt (1999) fann representerat i det 

arbetslag hon studerat. 

     Målsättningen indirekt lärande kan även den jämställas med en tradition 

Paulsen (1996) beskriver, estetiska ämnen som metod för att nå psykologiska, 

pedagogiska och sociala mål. Under denna kategori återfinns målsättningar som 

är instrumentella. Ett intressant resultat gällande målsättningen, indirekt lärande 

är också att samtliga pedagoger på avdelning Flingan men att ingen på avdelning 

Stjärnan gav uttryck för målsättningen. En möjlig förklaring till detta resultat kan 

vara att pedagogerna arbetade med barngrupper i olika åldrar. På avdelning 

Flingan fanns barn i åldrarna 1-4 år och på Stjärnan barn i åldrarna 1-3 år. På en 

avdelning där majoriteten av barnen är i de yngre åldrarna tror jag fokus först och 

främst hamnar på att barnen ska behärska teknik och material innan man använder 

sig av bild som medel för att nå instrumentella mål.  
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     Målet att utveckla barns bildskapande var representerat av samtliga pedagoger 

i min urvalsgrupp. Pedagogerna menade att barnens bildskapande gynnades om de 

fick testa och experimentera med olika typer av material och tekniker. Detta 

synsätt kan liknas vid ett av Utvecklingspedagogikens (Pramling m.fl., 2008) 

centrala begrepp, urskiljning och variation. Enligt pedagogiken är det viktigt att 

barn får variation för att lära sig. Lärandets objekt måste belysas ur olika 

synvinklar för att barnet skall kunna urskilja det som är specifikt. Resultatet att 

samtliga pedagoger uttryckte målsättningen utveckla barns bilskapande är i sig 

även intressant då Löfstedt fann ett motsvarande motiv, utveckla barnens 

bildspråkliga förmågor, i det arbetslag hon studerat. 

     Endast tre pedagoger kom att representera målsättningskategorin Bild som 

uttrycksmedel, detta måste ses som anmärkningsvärt då Lpfö98 

(Utbildningsdepartementet, 2010) beskriver bild som just ett uttryckmedel. Jag 

tror att en möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att bildens uttryckande 

egenskaper ses som självklart av pedagogerna vilket i så fall kan ha medfört att de 

inte nämnde det som ett specifikt mål med bildarbetet.  

     De slutsaster jag drar gällande frågeställningen Vad vill pedagogerna uppnå 

med bild i förskolan? är att bild i förskolan används för att uppnå en variation av 

mål. Det pedagogerna främst vill uppnå med bild i förskolan är att barnen ska 

utveckla deras förmåga att skapa bilder och att de ska få uppleva lustbetonade 

känslor som glädje genom deras bildskapande.   

Hur beskriver pedagogerna barns bildskapande utveckling?     

Resultatet på min tredje frågeställning visade att var och en av pedagogerna hade 

sin egna subjektiva syn på barns bildskapande utveckling. Mycket av det 

pedagogerna sa visade dock på likheter med de olika teorier jag tagit upp i min 

litteraturgenomgång. Några av pedagogerna pratade bland annat om klotterstadiet 

som kan kopplas till Lowenfeldts stadieteori(Löfstedt, 2004) , en annan uttalade 

sig om barns bildskapande utveckling som förde mina tankar till Read (Löfstedt, 

2004)  som förespråkade att barns bilder var känslouttryck.  Andra samtalade om 

aspekter på bildskapande utveckling som kan liknas vid Vygotskijs (Löfstedt, 

2004; Änggård 2005) tankar om barn utveckling och lärande. Pedagogerna gav 

således inte uttryck för endast en teori utan det verkade som om deras beskrivning 

om barns bildskapande utveckling var ett hopplock av en rad olika teorier. En 

rimlig förklaring kan vara att förskolan historiskt sett varit influerad av olika 

teorier om barns bildskapande utveckling och detta kan ha lett till att pedagoger 

blivit influerade och tagit inspiration av olika synsätt. Trots att pedagogerna 

framförde personliga tankar kunde jag dock finna tre olika kategorier av synsätt 

baserade på vilken orsak de främst företrädde till barns bildskapande utveckling. 

Dessa kategorier var inifrån, socialt samt inifrån och socialt.  
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     Kategorin inifrån representerades av två pedagoger. De två pedagogerna utgick 

från att det var någonting inifrån barnet som möjliggjorde barnens bildskapande 

utveckling. Denna kategori kan liknas vid Wedel-Brants (2001) kategori om 

utvecklingsteorier som hon benämner inifrån kommande. 

     I den andra kategorin som jag valt att kalla socialt återfanns två pedagoger som 

såg barns bildskapande utveckling som beroende av sociala kontexter. Detta kan 

kopplas samman med Sociokulturell teori (Änggård, 2005) som utgår från att 

barns lärande sker i sociala sammanhang.  

     Tre pedagoger kom att representera min tredje och sista kategori, inifrån och 

socialt. Synsättet i denna kategori kan ses som en kombination av de två 

kategorierna, inifrån och socialt. Pedagogerna lyfte dels tankar som tog sin 

utgångpunkt i att barn utvecklas utifrån en inre beskaffenhet men även att 

bildskapande utveckling var beroende av sociala sammanhang. Kategori inifrån 

och socialt kan liknas vid den kategori utvecklingsteorier Wedel-Brant(2001) 

benämner dialektiska. I denna kategori återfinns teorier som tar sin grund i att 

utveckling sker i en samspelsprocess mellan individ och omvärlden. Individen 

påverkar sin omvärld men påverkas även i sin tur av den. 

     Löfstedt (2004) och Wedel-Brant (2001) framhåller att beroende på vilken 

teori man förespråkar kommer det att få olika pedagogiska konsekvenser. Detta 

bekräftas av mina resultat. Pedagogrollen beskrivs olika beroende på pedagogens 

utgångspunkt till barns bildskapande utveckling.  

      Min slutsats gällande frågeställningen Hur beskriver pedagogerna barns 

bildskapande utveckling? är att varje pedagog utgår från en egen personlig teori 

gällande barns bildskapande utveckling och att denna uppfattning påverkar 

pedagogen gällande på vilket sätt pedagogen bemöter och stöttar barnen i deras 

bildskapande.   

Avslutande reflektioner  
Min studie visar att många faktorer påverkar bildskapandet i förskolan. Pedagoger 

har personliga teorier om barns bildskapande samt olika målsättningar med 

bildarbete i förskolan och dessa påverkar hur arbetet med bild ser ut. Pedagoger 

beskriver faktorer som omger förskolans verksamhet som hinder när det kommer 

till att möjliggöra bildskapande arbete i förskolan. Den största vinst jag tar med 

mig ur detta arbete är att min syn på bildarbetet i förskolan har nyanserats. Innan 

detta arbete så var min uppfattning att pedagogernas inställning var det största 

hindret när det kom till att möjliggöra bildskapande verksamhet för barn. Genom 

denna studie har jag istället funnit att det finns olika faktorer som påverkar bildens 

varande i förskolan, varav pedagogens personliga inställning bara är en liten del.   

     Jag vill avsluta med att poängtera och förtydliga att mina resultat bygger på sju 

informanters subjektiva tankar om bild i förskolan. Urvalet av informanter har 
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skett genom personlig kontakt med två av de pedagoger som deltog i 

undersökningen. Att på något sätt försöka generalisera mina resultat som allmänt 

giltiga vore felaktigt och det har aldrig varit mitt mål med studien. Det är därför 

viktigt att man ser min studie i det ljus för vad den är, en beskrivning av ett antal 

pedagogers tankar i en specifik kontext.  

     Utifrån metodvalet, kvalitativ intervju, nämns nu ett antal faktorer som kan 

tänkas ha påverkat mitt resultat. Kvale och Brinkmann (2001) framhåller att en 

intervju alltid är ett intersubjektivt samtal mellan två personer. Mot denna 

bakgrund finns det anledning att tro att mitt sätt att ställa frågor, valet av frågor, 

det sätt jag följt upp svaren på samt även huruvida informanten känt sig bekväm i 

situationen eller ej har kommit att påverka intervjupersonernas svar likväl som 

mina resultat. I analysen av mitt transkriberade material så har även jag influerat 

det slutgiltiga resultatet, detta eftersom resultatet bygger på mina subjektiva val 

gällande relevans och tolkning av det pedagogerna uttryckt. Med detta i åtanke 

kan det tänkas att resultatet sett annorlunda ut ifall någon annan genomfört 

intervjuerna, analyserat och transkriberat materialet. Detta då denna troligtvis inte 

skulle göra samma subjektiva val som jag gjort. Detta är viktigt att påpeka, än fast 

jag självklart siktat mot att vara så objektiv som möjligt i min analys av 

intervjuerna. Jag vill även poängtera att det är relativt korta intervjuer som ligger 

som grund för min studie, kanske kom informanterna på saker i efterhand som de 

glömt berättat för mig som skulle påverkat mitt resultat.  

     I min studie kom det fram att pedagogerna uttryckte att ramfaktorer hindrade 

dem att arbeta med bildskapande så som de vill och för vidare forskning hade det 

varit intressant att undersöka hur pedagogernas arbetssätt har påverkats av dessa 

ramfaktorer i ett historiskt perspektiv.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

Frågeställning 1 - Hur använder sig pedagogerna av bild i förskolan 

 

 När jag säger bild i förskolan vad tänker du då? 

 

 

 Hur jobbar ni med bild på er avdelning? 

 

Frågeställning 2 Vad vill pedagogerna uppnå genom bild i förskolan? 

 

 Vilken målsättning har du med bildarbete i förskolan? 

 

 Berätta om en bildaktivitet som du tycker varit lyckad 

 

 Berätta om en bildaktivitet som du tycker varit mindre lyckad 

 

Frågeställning 3 På vilket sätt stöttar de barnens utveckling och lärande när det 

kommer till bildskapande? 

 

 Hur lär sig barn skapa bilder? 

 

 Kan du beskriva vilka förutsättningar du anser viktiga när det kommer till 

barnens bildskapande utveckling? 

 

 

 Berätta för mig vilken roll du har som pedagog har när det kommer till 

barnens bildskapande utveckling? 

 


