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Sammanfattning  
Från att det bara funnits en ”traditionell” pedagogisk barnsyn finns det idag flera olika 
pedagogiska profiler, exempelvis Waldorfpedagogik, Montessoripedagogik och Reggio Emilia 
pedagogik. Vi har i vår studie valt att undersöka dessa pedagogiska verksamheter gällande deras 
arbete med bild och skapande. Syftet var att belysa på vilka sätt pedagoger uppfattar och förhåller 
sig till ämnet i sin verksamhet inom de pedagogiska inriktningarna. Vi har använt oss av 
kvalitativa intervjuer och närläst litterära verk om de pedagogiska inriktningarna. I studien 
kommer de intervjuade pedagogernas uppfattningar av bild och skapande samt likheter och 
skillnader inom inriktningarna synliggöras. Resultatet vi fått fram visar på att trots att det finns 
skillnader mellan inriktningarna uppfattar pedagogerna bild och skapande på ett liknande sätt. 
Slutsatserna vi dragit är att barnens intresse är det centrala i arbetet i förskolans verksamhet samt 
en positiv attityd från pedagogerna och att en inspirerande miljö eftersträvas. Vi har även dragit 
slutsatsen utifrån den förutfattade meningen vi haft om att bild använts som ett komplement till 
exempelvis matematik och naturvetenskap. Bild och skapande är ett betydligt större område i 
förskolan än vad vi trott.   
 
 
Nyckelord: Utveckling, pedagogik, estetisk verksamhet  
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Inledning  
Enligt Pramling Samuelsson (2011) har de estetiska ämnena fått rollen som ”lillasyster” inom 
svensk förskola. De har fått agera som ett komplement till de ”tråkigare” ämnena som 
naturvetenskap och matematik, för att det ska bli roligare och mer avslappnat. Vidare nämner 
Pramling Samuelsson att som pedagog ska man förhålla sig till de estetiska ämnena med ett 
öppet sinne, och vara en stödpelare för barnen i deras läroprocess snarare än att styra dem i deras 
aktiviteter. Även Sheridan m.fl. (2009) skriver om detta i sin avhandling Barns tidiga lärande: 
en tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande: 
 

     Verksamheten ska utgå ifrån tydliga läroplans mål och intentioner som i sin tur ska 
resultera i en progression i barns lärande och utveckling. Pedagogernas 
förhållningssätt, lärostil och kompetens har därmed en avgörande betydelse. […] Detta 
innebär att barn och lärare fokuserar på både sin uppmärksamhet och kommunikation 
på något gemensamt innehåll som barn får möjlighet att vidga och fördjupa sin 
förståelse om (Sheridan m.fl. 2009:26). 

 

Vi har upplevt att förskolor inte har samma inställning till bild och skapande, som till de andra 
estetiska ämnena, till exempel musik, drama och dans. Detta har vi observerat under tidigare 
VFU och ställt oss frågan hur det kan komma sig att bild och skapande inte sker lika spontant 
som dans, musik, sång och drama. Därför vill vi undersöka hur pedagogerna inom inriktningarna 
Reggio Emilia, Waldorf, Montessori förhåller sig till bild och skapande och hur de uppfattar bild 
och skapande när det kommer till barns lärande och utveckling. Vår tolkning av tidigare 
observationer är att pedagogerna ofta måste ha utfört en grundlig planering innan de genomför 
aktiviteter inom bild och skapande i en barngrupp. Det som har ansetts som oplanerat är till 
exempel då ett barn får tillgång till ett vitt papper och en låda med kritor och får sedan ”göra vad 
det vill”. Just för att vi främst har upplevt sådana situationer är det av intresse att undersöka om 
detta råder på alla förskolor eller om det bara är vår föreställning.  

Vårt främsta intresse är att undersöka de olika pedagogiska profilernas förhållningssätt till det 
estetiska ämnet bild och skapande. Vi vill undersöka hur pedagogerna resonerar kring förskolans 
inriktning, hur de uppfattar bild och skapande och hur det synliggörs i verksamheten. 

Syfte  
Syftet med den här studien är att belysa hur pedagoger uppfattar och förhåller sig till bild och 
skapande i sin verksamhet inom de pedagogiska inriktningarna Montessori, Reggio Emilia, 
Waldorf. 

Frågeställningar 
* Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med bild och skapande inom sin pedagogiska inriktning? 

* På vilka sätt arbetar pedagogerna i relation till bild och skapande, för barns lärande och 
utveckling?  
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* På vilka sätt skiljer sig de pedagogiska profilerna ifrån varandra utifrån deras respektive 
ideologiska texter?  

Centrala begrepp 
Vi har tagit del av litteratur där bland annat pedagogernas förhållningssätt till skapande bearbetats. 
Begreppen som definieras kommer att presenteras på det sätt vi valt att tolka dem. Återkommande 
begrepp är utveckling, skapande, hen, pedagogik och inriktning.  
Vygotskij (1896-1934) har ett sociokulturellt perspektiv på utveckling, vilket innebär att vuxnas 
handlingar har stor påverkan på barns utveckling. Genom att interagera med andra utsätts barnet för 
andra sätt att tänka och att agera som fungerande individer i samhället (Säljö 2011, s 166). 
Utveckling enligt Jean Piaget (1896-1980) är en mognadsteori, vilket innebär att utvecklingen är 
något som kommer inifrån varelsen själv och styrs av de biologiska skeendena snarare än 
omgivningen (Säljö 2011, s.156-157). 
Granberg (2001) beskriver begreppet skapande som ett två- och ett tredimensionellt skapande med 
linjer, former och färger i olika valörer och användningsområden.  
Då vi refererar till våra informanter i studien kommer vi att benämna dessa som hen. Vi har valt 
denna benämning på grund av att vi bland annat vill undvika att studiens läsare ska bli påverkad av 
deltagarnas kön och på det viset skapa en uppfattning baserat på deltagarnas könstillhörighet. 
Begreppet hen enligt nationalencyklopedins hemsida betecknas som ”könsneutralt personligt 
pronomen istället för hon och han.” (Nationalencyklopedin 2015). 
Vi har använt oss av begreppet pedagogik, där vi har valt att utgå från nationalencyklopedins 
tolkning av begreppet som ”vetande och metoder som tillämpas i uppfostran, undervisning och 
utbildning” (Nationalencyklopedin 2015). Inriktning har vi valt att tolka som olika filosofier med 
skilda tankar om barns utveckling och mål för att stödja barnet på bästa sätt. Ingen av 
inriktningarna anser vi är ”bättre” än någon annan utan dessa inriktningar har valts utifrån deras 
olika förhållningssätt och arbetssätt.  
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Bakgrund 
I det här avsnittet presenteras först styrdokumentens tolkning av bild och skapande. Därefter 
kommer en sammanfattning av de pedagogiska profilerna Reggio Emilia, Montessori, Waldorf 
samt traditionell pedagogik och deras förhållningssätt och arbetssätt utifrån offentliga 
beskrivningar av inriktningarna.  

Styrdokument 
År 1998 fick svensk förskola en egen läroplan, Lpfö98. Reggio Emilias pedagogiska filosofi var 
en klar förebild för utformningen av just den läroplanen som kom till. Det var även denna 
pedagogiska profil som inspirerade till att användandet av dokumentation samt reflektion skulle 
vara en del av pedagogernas ansvar. Något som gjort en stor inverkan på svensk förskola 
(Dahlberg och Åsén 2011). 
I den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det att förskolan ska stäva 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” (s. 10). 

Och att arbetslaget ska: 

ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och 
förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, 
konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer” (s.11). 

 

Den svenska versionen av Waldorfpedagogiken följer den nationella beskrivningen av 
läroplanen. Men vad som gör Waldorf unik, gällande styrdokument, är att den har en egen 
målbeskrivning som godkänts av Skolverket - En väg till frihet. Den fristående tillsatsen i 
Waldorfpedagogiken bygger dels på Rudolf Steiners människosyn. Vad som är centralt för 
kursplanen inom Waldorfpedagogiken är att bild som uttrycksmedel har en central roll för 
barnens lärande och utveckling. Det är inte den färdiga ”produkten”, utan själva processen till att 
nå en färdig produkt som är i fokus. Vad som även gör Waldorfpedagogiken mer utstickande är 
det faktum att de har två helt egna ämnen på schemat: rörelsekonst samt form-teckning (Philips 
2014). 
 

Aspekt på förskolepedagogik 
Dahlbeck och Persson (2010) skriver i boken Utbildningsvetenskap för förskolan om estetikens 
betydelse i förskolan. De tar bland annat upp att när vi människor skaffar oss kunskap gestaltar 
vi dessa på olika sätt, både i talform och skriftform men också i estetisk form. De menar på att de 
sätt vi förmedlar vår kunskap genom estetik blir på samma gång ett skapande, som ger oss 
möjligheten att förstå oss själva (Dahlbeck och Persson 2010, s.192). Detta lyfter även 
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skribenterna mot förskolan, att ett estetisk uttrycksätt är ett självklart inslag i verksamheten, 
vilket belysts i den reviderade läroplanen för förskolan. Formuleringen lyder att förskolan ska 
sträva efter att alla 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” (Skolverket, 2010). Dahlbeck och Persson (2010) menar på att estetiken 
blir ett medel för barnet att förmedla känslor, tankar och reflektioner men också som ett mål för 
att utveckla sina uttrycksförmågor.  
 
Vygotskij (1995) menar att all kreativitet och fantasi är produkten som skapas ur det 
sammanhang barnet befinner sig i. Dahlbeck och Persson (2010) skriver att i förskolan så har 
kunskaperna om att barn måste få vara med om, och få använda alla sina sinnen i olika estetiska 
uttrycksätt varit en given företeelse, som en form av meningsskapande. Vidare nämner 
författarna att de estetiska uttryck som barn kommunicerar genom ger dem möjligheten att 
utforska sin fantasi, känslor, tankegångar och tillsammans bilda sin uppfattning av omvärlden. 
Granberg (1998) skriver att den skapande förmågan och kreativiteten går parallellt med den 
övriga utvecklingen hos barn. Utvecklingen sker i en viss ordning, från de första grovmotoriska 
färdigheterna till de finmotoriska färdigheterna och denna utveckling sker hela tiden, redan från 
småbarnsåldern. I likhet med barns utvecklingsprocess sker även estetik, kreativitet och fantasi i 
en utvecklande process. Ofta från tvådimensionella former såsom texter, målningar och 
teckningar, till tredimensionella skapelser i form av dans, drama och figurer som barnen lär sig 
genom lek och sin fantasi och kreativitet (Granberg 1998 s.82). Med det menar Granberg att det 
är leken och pedagogerna som är inspiratörerna. Men det är framför allt genom leken som 
fantasin och barnens alla sinnen utvecklas, även inlevelseförmågan förbättras genom lek, något 
som bidrar starkt till hur barn utvecklar sin estetiska förmåga.  
 

Bild och skapande 

Braxell (2015) skriver i boken Skapande barn: att arbeta med bild i förskolan, att barns bilder 
kan visa vad de tycker och tänker. Hon beskriver ett exempel om ett barn som hade ritat sin 
uppfattning av regn. Barnets uppfattning var att när änglar gråter, så regnar det. Genom att ha 
ritat denna bild har hon visat sina kunskaper och erfarenheter av kretsloppet. Imitation är ett 
tillvägagångsätt som både barn och vuxna använder sig av gällande lärande. Ofta blir barns 
bilder uppmärksammade av varandra och detta är en möjlighet för dem att bli inspirerad. Det kan 
födas nya tankar, och det kan även skapas dialoger mellan barnen. Braxell berättar att hennes 
erfarenhet gällande små barns arbete med bild och skapande, är att när de blir tilldelad 
bildmaterial utforskar de det systematiskt och målmedvetet.  Alla människor har ett ”första 
språk”, och vissa uttrycker sig genom exempelvis dans eller musik. Om barnet finner att bild är 
det mest glädjefyllda ämnet att uttrycka sig i, så ska barnet få stimulansen att göra det i 
förskolan. Ofta är det pedagogernas egna upplevelser av bild och skapande från barndomen, som 
bromsar bildarbetet i förskolan. De har förutfattade meningar om att små barn inte kommer att 
intressera sig av materialet och kommer exempelvis bara att stoppa det i munnen. Pedagogerna 
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kan tycka att i sådana sammanhang att det är bättre att vänta tills barnen är några år äldre menar 
Braxell (2015).  

Då en pedagog har en roll med mycket makt, bör den ha i åtanke att den är en förebild. En 
pedagog bör reflektera över vad den säger och gör styr ett barns bildskapande. I nya situationer 
lägger små barn sin fokus på pedagogen och de andra barnen (Braxell, 2015). En pedagogs 
förhållningssätt till bild och skapande kan bidra till skapandet av en osynlig miljö som påverkar 
barns estetiska läroprocesser och deras sätt att tänka. Genom att uttrycka kommentarer som ”Vad 
fin!” och ”Vad är det?” kan jämförelser uppstå, om vems bild som är fin eller inte. Den 
långvariga risken kan exempelvis vara att barn härmar varandra, för att försöka uppnå samma 
”duktighetsnivå” och inte för sin egen skapandelusts skull. Att pedagogerna bemöter barnen med 
ett nyfiket, reflekterande och positivt förhållningssätt under arbetet med blid och skapande är en 
avgörande del gällande ett kvalitativt lärande för barnen. Att pedagogerna sitter på dessa 
kunskaper om bildskapandets väsentlighet för barns utveckling och lärande, bidrar till en 
atmosfär som bjuder in och inspirerar till lärande (Braxell 2015) 

Som Braxell nämner i sin bok Skapande barn: att arbeta med bild i förskolan, är det avgörande 
hur pedagoger bemöter barn i sitt bildskapande. Hon skriver att innan hon fick ett ”nytt tänk”, 
kunde hon kommentera bilderna med ”Vad fin! Vad är det för något? Vem är den till?”. Hon 
hade inte funderat över att detta kan signalera att bilder är en produkt och något man ger bort, 
också det faktum att om bilden inte är fin, så är den det motsatta – ful. Hon fortsätter att berätta 
att exempelvis tidigare, då barn visade henne bilder som hon inte kunde se något föreställande i, 
inte vågade gissa vad bilden föreställde då barnet kanske kunde bli sårat. Dock med hennes ”nya 
tänk” försöker hon kommentera barns bilder med ”Vilken härlig bild du har gjort! Jag blir 
alldeles varm när jag ser den. Vill du berätta om den för mig?” eller ”Vilken spännande bild du 
gjort! Jag blir nyfiken på hur du tänkte?”. Genom formuleringar som dessa visar pedagogen 
barnen att deras bilder kan göra en inverkan. Deras bilder är en form av kommunikation (Braxell, 
2015).  

Änggård (2006) skriver att barns bildskapande är beroende av deras miljö. Omständigheter som 
kan ha en påverkan på deras bildskapande är exempelvis hur den fysiska miljön är strukturerad, 
vilket material som finns till hands, hur de pedagogiska aktiviteterna är planerade och hur 
mycket av tiden barnen har möjlighet att använda fritt (Änggård, 2006). Att ha ett öppet och 
tillåtande skapandeklimat inverkar barns lust att testa och ha modet att våga skapa något nytt, att 
misslyckas och att sedan prova igen. Då barn känner tillit till sitt skapande, smittar det av sig till 
omgivningen. Det sprider lusten att skapa. Vidare skriver Änggård att en positiv skapandemiljö 
utformas först då pedagogen själv känner tillit till sin förmåga att skapa. Beroende på vilken 
styrka pedagogen känner i sitt skapande, kan det påverka barns framgång i deras estetiska 
läroprocesser. När pedagogen ser att allas sätt av skapa är en tillgång, kan den känslan förmedlas 
till barnen. Miljön har en stor påverkan över ett barns vardag. Om miljön uppfyller sin roll, 
agerar den som en tredje pedagog menar Änggård. Det är inte bara material och möblering som 
har en inverkan på miljön, utan även barn, föräldrar och pedagoger är en del av den och har 
inflytande över hur miljön fungerar.  Barns bildskapande myntas av olika typer av flyktighet och 
transformation. Exempelvis ett barn börjar arbeta med en bild, men kort därpå kommer på att det 
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vill göra något annat, och återkommer senare till bilden (Änggård, 2006). Mycket av det som 
görs i stunden, verkar förlora sitt intresse längre fram i tiden. Änggård ger ett exempel om en 
flicka Linnea, som har gjort ett collage till sin kusin. Under utförandet av collaget har hon vid ett 
flertal tillfällen nämnt sin kusin, men senare under samma dag ser författaren att det ligger på 
golvet vid hennes hylla. Då barnen befinner sig vid hyllan för att klä på sig ytterkläderna, kliver 
Linnea på sitt collage, ett annat barn påpekar detta, men hon verkar inte bry sig. Hon har tappat 
intresset av collaget. Även barnens, pedagogernas och föräldrarnas föreställningar inverkar på 
bildskapandet och vad som är möjligt att göra. Barns och vuxnas syn på bildskapande skiljer sig 
till stor del mycket (Änggård, 2006). Man brukar i viss mån referera till det som två parallella 
kulturer, en barnbildkultur och en vuxenbildkultur. Anledningen till detta är att barn ofta skapar 
andra typer av bilder, då aktiviteten är initierad av de själva jämfört med vad som sker under 
lärarledda aktiviteter. När en pedagog anordnar en aktivitet, får barnen ofta i uppgift att gestalta 
motiv utifrån konkreta händelser, exempelvis från ett studiebesök. Syftet med detta är att barnen 
ska få möjligheten att bearbeta upplevelsen och i det lära sig något. När barn får arbeta fritt 
gestaltar de ofta fantasifigurer och objekt på en generell nivå. Det väsentligaste för barnen verkar 
vara att bilderna ska framstå som intressanta och tilltalande (Änggård 2006). 

 

Tidigare forskning 
Tarja Häikiö (2007), verksam som lärarutbildare vid Göteborgs universitet, har skrivit en 
avhandling om Barns estetiska lärprocesser – Atelierista i förskola och skola. I förordet 
beskriver Häikiö hur Loris Malaguzzis (1921-1994) pedagogik Reggio Emilia präglat hennes 
arbetssätt som bildpedagog. Studien har sitt fokus på att ge läsaren förståelse kring arbetet i 
Reggio Emilia, men också de processer som är starkt förknippade med barns kunskap och 
kreativitet.  Häikiö beskriver skapandet som en konstnärlig beteckning. Hon använder begreppet 
kunskapande, en kombination mellan begreppen kunskap och skapande, för att beskriva 
skapandet för den process som barn går igenom i deras kreativa skapande (Häikiö 2007, s. 17). 
Vidare skriver Häikiö att med hjälp av skapande och i mötet med estetiska uttrycksformer 
förenas det materiella skapandet, det vill säga det som produceras för hand, exempelvis 
målningar och teckningar med det ickemateriella skapandet, det vill säga det som uttrycks i 
symboler kallat öga, hjärna och hand. Kunskapandet i sin tur, skriver Häikiö slås samman med 
de inre intellektuella egenskaperna i form av känslor, där tanke och handling sker samtidigt.  
Med hjälp av kontinuerlig upprepning av övningar kopplade till bild och skapande som verktyg 
kan barnet bli mer bekväm i sitt sätt att uttrycka sig på och kan på det sättet berätta mer om sig 
själv som individ, både känslomässigt men också kunskapsmässigt.  
Det är framförallt i de erfarenheter och i möten med olika problemställningar som barnets 
förmågor utmanas och utvecklas menar Häikiö, något som även förankras i den verksamma 
läroplanen för förskolan, Lpfö98/10 (Skolverket, 2010). Häikiö belyser även vikten av att 
utvecklandet av medvetenheten och meningsskapandet hos barn borde ha ett centralt fokus för ett 
livslångt lärande, eftersom det även påverkar omvärlden barnet befinner sig i. Vidare uttrycker 
hon att meningsskapandet ska vara en kärna i aktiviteterna, där barn får möjligheten att finna 
svar på frågor om sin identitet och om relationer. Pedagoger ska ta till vara på barns initiativ, 
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tolkningar och intresse (Häikiö 2007, s 270). 
Elisabet Ahlner Malmström (1991) belyser i sin bok Är barns bilder språk? sin forskning om 
bild och språk i förskolan där språket har en stor vikt när det kommer till barns utveckling av 
bildspråklig förmåga. Hon nämner att miljön har stor betydelse och måste vara inspirerande för 
att ett lärande ska kunna ske. ”Barns skapande arbete sker bäst i ett socialt sammanhang, i en 
grupp med kamrater och med vuxna som kan ställa de rätta pedagogiska kraven mot bakgrund av 
barnets förutsättningar” (Ahlner Malmström 1991, s. 9). Vidare beskriver Ahlner Malmström 
bildspråket som ett mellanting mellan kroppsspråket och det verbala språket, och att detta är 
något som länge antytts bara gynnar ”specialbegåvade barn” som kan rita och måla. Hon betonar 
även att det är i förskolans verksamhet som barn ska få möjligheterna till att väcka sin 
medvetenhet om vad bilden och skapandet kan förmedla för känslor och kunskaper. (Ahlner 
Malmström 1991, s. 16) Hon menar på att som vuxen bortser man att bilder kan vara ett barns 
sätt att kommunicera och förmedla ett budskap på. Ofta är vuxna för snabba att dra slutsatsen att 
barnet ritat någonting snarare än förmedlar någonting, utan att lägga någon större vikt på vare 
sig innehållet eller det faktum vad barnet vill förmedla. Ahlner Malmström menar även att 
barnets tankar, känslor och kunskaper försummas omedvetet på grund av att de vuxna inte 
reflekterar längre än vad deras egen kunskap om bild och skapande sträcker sig.  
 

Traditionell pedagogik 

Den traditionella förskolan har fått sin grund av ”Förskolans fader”, Friedrich Fröbel.  
Friedrich Fröbel föddes år 1782 i Tyskland. När han var 17 år började han studera på universitet 
och läste där en mängd olika ämnen, däribland filosofi och botanik (Gedin & Sjöblom, 1995). 
Fröbel blev en lärare av en slump, då han fick rådet av en lärare att söka till hans skola, då han 
ansåg att Fröbel hade en talang för yrket.  År 1817 startade han sin första skola för pojkar 
tillsammans med sin hustru. På skolan var filosofin att eleverna genom att forska och 
experimentera finna sina färdigheter och anlag i samspel med den sfäriska lagen. Den sfäriska 
lagen är enligt Fröbel grundlagen som styr hela universum, inklusive oss människor på jorden 
(Gedin & Sjöblom, 1995). År 1840 startade han sin första förskola (Kindergarten). Fröbel valde 
att starta en skola för småbarn, då han ansåg att ingen pedagog hade tidigare sett små barns 
behov av pedagogisk ledning och fostran. Han ville inte kalla sin inrättning för den benämningen 
som användes under hans tid, ”småbarnsskola”, då han menade att den inte användes för att 
”skola” barnen, utan detta var en plats där barn skulle få möjligheten att utvecklas fritt. Fröbel 
spenderade hela sitt liv åt folkbildning och var den första personen som utformande en 
pedagogik för barn som ännu inte gick i skolan. Han stod sig mycket kritisk mot dåtidens 
småbarnsskola. Han menade att i dessa skolor gavs det en ensidig och riktad inlärning (Gedin & 
Sjöblom, 1995).  

Pedagogiken 

Inom Fröbels teori spelar grunden en viktig roll. Om barnet till en början förstår viktiga begrepp, 
till exempel lodrätt, vågrätt och diagonalt, har barnet sedan en grund för förståelsen av reglerna 
gällande skrivspråket (Gedin & Sjöblom, 1995). Pedagoger, som är inspirerade av Fröbel, menar 
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att då ett barn har lärt sig den korrekta tekniken gällande en aktivitet från start kan de sedan 
experimentera och skapa fritt. Pedagogerna anser att det finns ett pedagogiskt värde i att 
noggrant lära ut den korrekta tekniken för hur man exempelvis använder kritor, pennor och 
penslar, för att det fria skapandet sedan kan få fritt spelrum.  Den fria leken spelar en viktig roll 
inom Fröbeltraditionen. Han var den första pedagogen som poängterade lekens betydelse för 
barns lärande och utveckling (Gedin & Sjöblom, 1995). Fröbel fann att leken är den viktigaste 
livsformen och att den stimuleras under barndomen. Hans pedagogiska idé var att sammanföra 
arbete, lek och skapande. Skillnaderna mellan dessa tre är liten och kan överlappa varandra. 
Genom leken kan barns förståelse för omvärlden utvecklas och de kan även lära känna sig själva 
bättre. Barnets självkänsla ökar och det i sig skapar en positiv självbild. I Fröbels pedagogik 
menar Gedin och Sjöblom att även musik, sång, målning och modellering är viktiga.  

Material 

Inom sin pedagogik utvecklade Fröbel ett specifikt lekmaterial, som han kallade lekgåvor.  
”Gåvorna ska ge barnen en föraning om den sfäriska lagen som ska introduceras till dem utifrån 
deras förmåga och utvecklingsnivå” (Gedin & Sjöblom, 1995, s. 11). Det finns 20 stycken 
lekgåvor, som kan delas in i fyra kategorier. Den första kategorin är ”För lek med kroppar”, detta 
inkluderar bollar, kuber, cylindrar, klot och klossar, som finns placerade i olika bygglådor med 
olika svårighetsgrad. Den andra kategorin är ”För lek med ytor” och är exempelvis lägglappar 
för figurläggning och papperskvadrater gjorda för vikning. Den tredje kategorin är ”För lek med 
linjer”, som kan vara trästickor, flätspån, flätremsor av papper som ska följa den tecknade linjen 
och den sydda linjen. Den sista kategorin är ”För lek med punkter”, där man använder sig av 
stenar, pärlor, snäckor, sand, ärtor och frön. Genom att använda en nål och stickmatta skapar 
man olika punktsystem (Gedin & Sjöblom, 1995). 

Miljö och pedagogernas roll  
Fröbel var noggrann med hur förskolans miljö skulle vara utformad. Inomhusmiljön skulle vara 
hemlik för att skapa en trygghet hos barnen och det skulle finnas tillgång till olika typer av 
material för lek och arbete. Runt förskolan skulle det finnas en trädgård med en sandlåda. 
Trädgården var en del av barnens vardag på förskolan då de själva var delaktiga i skötseln av den 
(Phillips, 2014).  
Pedagogen ska vara en god förebild för barnen. Enligt Fröbel har pedagogen ansvaret att lära 
barnen att respektera varandra och allt levande. Det viktigaste en pedagog bör ha i åtanke är att 
den ska ha ett förhållningssätt till inlärning och till sin syn på barn och kunskap (Gedin & 
Sjöblom, 1995). 

Kritik 

Den nutida kritiken riktad mot Fröbel är att det inte ligger tillräckligt med vetenskaplighet 
bakom hans teorier. Fröbel var en religiös man och influerade spirituella övertygelser över barns 
utveckling och lärande inom sin pedagogik. Han var även inspirerad av naturfilosofi (Phillips, 
2014). Under hans levnadstid fick Fröbel utstå kritik från samhället, som inte fann honom 
tillräckligt kristen och radikal. Medan under början av 1900-talet, då ett flertal progressiva 
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pedagogiska inriktningar bildades, fick motta kritiken att hans teori inte var tillräckligt 
fritänkande (Phillips, 2014).  Exempelvis från svenska pedagogen Ellen Key. Ellen Key delade 
Fröbels syn om att barnet ska vara i centrum och att man ska låta dem utvecklas fritt. Hon var 
dock mycket kritisk till Kindergarten (förskola). Hon ansåg att det låg på föräldrarnas ansvar att 
vara deltagande i barnets lärande och utveckling, och att små barn hörde hemma och inte i 
”fostringsinstitutioner” (Philips 2014). Key fick själv utstå kritik, hennes kritiker ansåg att hon 
var naiv och förespråkande en pedagogik som var barn- och individcentrerad snarare än stöpa 
barn i en och samma form. “En pedagogik utan uppfostran, disciplin och tydlig ledning var både 
orealistiskt och släpphänt, praktiserad skulle den ofrånkomligen leda till brutalitet, oro och kaos” 
(Larsson, 2011, s.79).   

Sammanfattningsvis har Fröbels pedagogik och syn på barn, haft ett stort inflytande på hur den 
svenska förskolan har utformats. På grund av honom utvecklades det förskolor (Kindergarten) 
och han var den första pedagogen som påpekade lekens betydelse för barns lärande och 
utveckling. Fröbels syn om att barnet skulle få arbeta fritt var nytänkande och grunden till hur 
förskolor arbetar idag. Det är tack vare honom som tankegången om att utformningen av 
barnträdgårdar uppkom och ett intresse för barns lärande och utveckling fick ett fokus i Sverige 
som tidigare inte hade existerat. 
 

De pedagogiska inriktningarna  
Av vad som har behandlats i tidigare avsnitt så har den svenska förskolan funnit stor inspiration 
från Fröbels ideologi. Historiskt sett både gällande utformningen av förskolan och genom 
förändrad barnsyn. Till en början var dåtidens förskolor (barnträdgårdar) influerade av Fröbel, 
men i modernare tid har samhället blivit influerad av ett flertal pedagogiska inriktningar 
exempelvis Reggio Emilia, Waldorf och Montessori. Dessa kommer vi att redogöra för mer 
djupgående i detta kapitel. 

Reggio Emiliapedagogik 
Loris Malaguzzi (1921-1994) var den som utvecklade Reggio Emilias pedagogiska grundtankar. 
Dahlberg och Åsén (2011) beskriver Malaguzzi som en av vår tids största filosofer. I likhet med 
andra stora förnyare under sin tid när förskolereformen kom till såg han pedagogiken som en 
pedagogisk livsstil snarare än ett direktiv, där ett barnperspektiv är en central del inom filosofin. 
Efter femtio år i bruk förändras och utvecklas fortfarande värdegrunden, men författarna betonar 
att även om värdegrunden förändrats så finns grundtanken kvar (Dahlberg och Åsén 2011 s. 
239). 

Pedagogiken 
Den praktik och den pedagogiska livsstilen som Loris Malaguzzi utvecklade handlar om att visa 
en förståelse och respektera barns rättigheter och förmågor. Det pedagogiska arbetet genomsyras 
av att ta vara på barns erfarenheter, förmågor, tankegångar och utgångspunkter. Philips (2014) 
belyser Reggio Emilia som ett förhållningssätt där barnets möjligheter präglas och där barn anses 
födas till goda, intelligenta och nyfikna varelser. Detta betonar Philips inte bara handlar om 
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vardagliga saker som att knyta sina skor, utan också att barnen själva ska komma på hur saker 
och ting hänger ihop. Även att se barnet som den individ det är, utan att forma den lilla varelsen 
efter en förutbestämd form och istället uppmuntra olikheter och tillåta barnen att utvecklas till 
egna individer (Philips 2014, s.82). Pedagogiken bygger på projektarbeten, dels som ett sätt att 
arbeta utifrån verksamhetens helhetssyn på kunskap och ta tillvara på den kunskapen som finns 
inom verksamhetens väggar. Dels som på ett sätt att organisera och strukturera vardagsarbetet i 
verksamheten (Dahlberg och Åsén 2011 s.255). Vidare beskriver de sistnämnda författarna hur 
Malaguzzis pedagogiska filosofi bygger på pedagogernas förhållande till dokumentation och 
reflektion, att den är nyckeln till ett gott pedagogisk arbete i barngrupp. Skribenterna nämner att 
det även ställs som ett krav på pedagogernas professionalitet, men också som en utmaning som 
kan leda till nyfikenhet, inlevelse och hängivenhet. Dokumentation blir på det sättet ett redskap 
för att utvärdera och utveckla verksamheten (Dahlberg och Åsén 2011). Pedagogiken Reggio 
Emilia bygger på en människosyn att människan föds kompetent, och inte som ett tomt skal. 
Loris Malaguzzi menade på att man såg barnet som en kompetent varelse och under sina 
föreläsningar beskrev han oftast synen på barn som det sovande, fattiga barnet ”de tomma 
skalen”, det vakna men fattiga barnet ” de som styrs utifrån” samt det rika barnet ”det tänkande 
och delaktiga barnet”. Malaguzzi hävdade att inom Reggio Emilia finns alla tre synsätt 
närvarande, men ”man väljer själv en som man tycker om”.  
 
 

Material  
Dahlberg och Åsén (2011) belyser att organisationen Reggio Emilia bygger på barns delaktighet 
och man kan säga att barnen själva är med och skapar verksamheten. Genom pedagogernas 
reflektioner och dokumentationer förändras och utvecklas det materialet som pedagogerna 
uppfattat att barnen använder mest. Hela den pedagogiska profilen genomsyras av ett 
förhållningssätt byggd på delaktighet och ansvarsfulla relationer barn och pedagoger emellan 
(Dahlberg och Åsén 2011, s. 258). Philips (2014) nämner att man inom Reggio Emilia ogärna 
använder helt färdigformat material och leksaker. Istället lyfts skapande lekmaterial som barnet 
självt kan använda när det har lust. Syftet med det är att barnet själv ska få träna och utveckla sin 
kreativitet och fantasi (Philips 2014, s.87). 
 

Miljö och pedagogernas roll 
Jonstoij och Tolgraven (2001) nämner att lärandet och kunskaperna agerar i ett aktivt samspel 
som påverkar verksamhetens miljö och pedagogernas organisation. Dahlberg och Åsén (2011) 
beskriver en liknande företeelse. De menar att förutsättningarna för att ett lärande ska ske 
handlar om pedagogernas förmåga att arrangera sammanhang, där barnen aktivt kan få nya 
kunskaper och där kunskapen ska förmedlas i en process. Tanken bakom miljön och 
pedagogernas roll har stor betydelse och ska bygga på en verksamhet som ”stödjer både barnets, 
men även pedagogernas utforskande, lärande och delaktighet ” (Dahlberg och Åsén 2011, s.252). 
I en inspirerande miljö ges barn möjlighet till utforskande och lärande. Pedagogens uppgift blir 
att ge barnen de förutsättningar för det utforskande, genom att planera en utmanande miljö som 
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kan stimulera barns intressen, fantasi och kreativitet (Dahlberg och Åsén 2011). 
Philips (2014) beskriver miljöns betydelse som avgörande. ”En trist miljö ger ingen inspiration, 
medan en vacker och inspirerande miljö väcker barnets nyfikenhet och lockar till utforskande” 
(Philips, 2014 s.84) Hon redogör för att inom Reggio Emilia ses barnet som kompetent och 
vikten att göra det synligt för barnet. Därför, menar Philips att förskolan bör göra det möjligt för 
barnet att lita på sin egen förmåga och att verksamhetens miljö ger dem förutsättningarna för att 
kunna uppnå det.  
 

Kritik  
Philips (2014) lyfter en kritik mot Reggio Emilia, bland annat att pedagogiken inte skiljer sig så 
markant ifrån ”vanlig” svensk förskola. Även att inredning och verksamhetens utformning är 
anpassad till barnet och deras längd och nivå, vilket inte är så ergonomiskt för pedagogerna. 
Philips nämner även att Reggio Emilias filosofi ger barn en dålig förberedelse inför skolgången 
eftersom den alltid baseras på barnets eget intresse. Philips nämner också att den pedagogiska 
dokumentationen tar upp alldeles för mycket tid från verksamheten, men det menar Philips att 
den pedagogiska dokumentationen är mer givande för de vuxna än för barnet självt (2014, s.89).  
 

Sammanfattningsvis kan man säga att Reggio Emilia är den filosofi som har många likheter med 
dagens förskola. Många förskolor i Sverige idag har anammat den pedagogiska synen att barn är 
nyfikna, intelligenta och självständiga individer som behöver stöd för att lära sig och utvecklas. 
Pedagogerna ska i sin tur vara stödpelare och ge barnen möjligheterna att utforska, upptäcka och 
utveckla sina kunskaper och färdigheter. Inom Reggio Emilia är miljön en stor del av 
pedagogiken och är betydande för barns lärande då tanken är att miljön ska vara anpassad för 
barnens ålder och längd samt ge förutsättningarna för att låta barnen upptäcka och utveckla sina 
förmågor.  

Waldorfpedagogik 
Rudolf Steiner (1861-1925) är grundaren till Waldorfpedagogiken som finns idag. 
Utgångspunkterna för Steiners pedagogik kopplas till antroposofi - efter grekiskans antropos 
(människa) och sofia (visdom). För att förstå vad som ligger bakom Waldorfpedagogiken, det 
vill säga antroposofin, måste man förstå att det inte bara finns en materiell värld, utan också en 
andlig. Lindholm (2011) och Ritter (1997) beskriver Steiners människosyn som en dominerande 
syn av samspelet mellan kropp, själ och ande. Det mest väsentliga i Steiners utgångspunkt för 
Waldorfpedagogiken är att som andligt väsen är människans jag gudomlig, som själsväsen står 
människans jag förankrad i ett mellanting mellan andlig och fysisk omvärld. Vidare bygger 
utgångspunkterna enligt Lindholms referat av Steiners pedagogik på människans potential och 
individualism, att jaget är en levande varelse som går, tänker, talar och står (2011, s.182-183).  

Pedagogiken 
Waldorfpedagogiken utgår från tre olika aspekter som gemensamt ger en beskrivning av 
människan. Dessa aspekter är: ”Människan som individ med egna anlag och intentioner, 
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människans utveckling till en social och likaberättigad medborgare samt människan som 
beroende av samverkan med omvärlden” (Lindholm 2011, s. 183).  Waldorfpedagogikens 
filosofi menar på att man ska stödja varje elev till att utveckla de ovanstående nämnda 
aspekterna och de tre kompetensområden som alla individer behöver utveckla är: viljans, 
kreativitetens och den ansvarsfulla handlingens område. Det andra området är känslans, empatins 
och upplevelsens område. Tredje området är tanken, den kognitiva och den ansvarsfulla 
handlingens område. Detta är även något som Steiners pedagogiska inriktning har delat upp i 
olika faser, som är åldersindelade där varje indelning fokuserar på de olika områdena. Dessa 
tidsmässiga översiktliga faser är: 0-7 år, 7-14 år samt 14-21 år. Viljans fas, återspeglar åldrarna 
0-7 år och som då räknas som den tid barnen vistas i förskolan. Lindholm skriver att det är den 
viktiga tiden då barnen ska få en så trygg och lugn miljö som möjligt att få utveckla sin lek och 
sin förmåga att kommunicera med vuxna. Waldorfpedagogikens målsättning och förhållningssätt 
är att låta barn få uppleva en lugn och harmonisk barndom, och det läggs en stor vikt vid 
förskollärarens roll som god förebild för barnen (Lindholm 2011). Granberg (2001) beskriver 
Waldorfpedagogiken utifrån Steiners utgångspunkter som ”en koppling mellan konst, vetenskap 
och religion där konstnärligt arbete anses utveckla de anlag som människan behöver för att möta 
livet” (Granberg 2001, s.46). 
 

Material  
Waldorfpedagogiken fokuserar mycket på att återanvända och skapa eget material att bruka i 
verksamheten (Lindholm 2011).  Leksakerna i Waldorfskolan ska i högsta grad inspirera barnets 
egen fantasi och kreativitet i sådan stor utsträckning som möjligt, istället för ”färdigt” material. 
Med färdigt material menar Philips (2014) exempelvis leksaksbilar och dockor, utan istället 
genomsyrar Waldorfs materialutbud av naturmaterial – så som trä, ull, skogsmaterial, textilier 
och återbrukningsbart material. Inom Waldorfs pedagogiska inriktning arbetar man främst med 
olika konstnärliga uttryck (estetiska läroprocesser) som exempelvis målning, slöjd i olika 
utföranden, dans, musik och drama. Skapandet är centralt för Waldorfpedagogiken och ses som 
ett sätt att nå högre medvetande och komma närmare den andliga sfären (Philips 2014, s. 72). 
 

Miljö och pedagogernas roll 
Ritter (1997) beskriver pedagogernas roll inom Waldorfpedagogiken som en trädgårdsmästare. 
Med den liknelsen menar Ritter att en Waldorfpedagog ska förbereda förhållandena så att barnen 
får bästa förutsättningarna att utvecklas och växa. Hon betonar också att varken som pedagog 
eller trädgårdsmästare kan man styra växandet eller utvecklingen, utan man kan bara ge barnet – 
”växten” en bra miljö och goda förhållanden. Växandet gör barnet, eller plantan sedan på egen 
hand (Ritter 1997, s.38). 
Författarparet Liebendörfer, beskriver en Waldorfförskolas fysiska miljö med mycket varma 
färger, inga grälla starka färger utan jordnära naturliga färger. Den materiella miljön återspeglas i 
användningen av naturligt material. Den miljön som barnen vistas i ska vara lik hemmiljön men 
också praktisk för att bedriva förskolans verksamhet. Återigen nämns naturmaterialets betydelse 
istället för syntetiskt ”färdigt” material – waldorfpedagogikens syfte är att lyfta fram och stötta 
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barns fantasi genom att erbjuda material som barn själva kan delge en roll, eller betydelse i leken 
(Liebendörfer 2013, s. 44). 
 

Kritik 
Philips (2014) riktar även kritik mot den pedagogik Rudolf Steiner skapade för mer än nittio år 
sedan. Kritik mot Waldorfpedagogikens antroposofi och lyfter kritikernas dom att den bygger på 
en halvreligiös spiritualism. Med detta menar alltså kritikerna enligt Philips att ”en livsåskådning 
som innefattar tro på andar och reinkarnation är oförenlig med läroplanens krav på 
vetenskaplighet” (Philips 2014, s. 74). Även det faktum att inom den pedagogiska inriktningen 
kan barn få negativa psykologiska konsekvenser eftersom de förväntas vara goda och det 
innefattar ingen form av negativa känslor utan att dessa förväntas man förtränga skriver Philips.  
 
Sammanfattningsvis så står Waldorfpedagogiken väldigt nära det estetiska och det är även den 
enda inriktningen som bygger på ett sinnes och känslomässig stämning i deras arbetssätt. Rudolf 
Steiners pedagogik bygger på tre aspekter som finns representerade i form av vilja, det vill säga 
viljan att exempelvis skapa och lära sig, kreativitet så som användandet av olika material främst 
naturligt material som inte tillverkats på syntetiskt vis samt det tredje, ansvarstagande. Med 
ansvarstagande menar Lindholm (2011) att ta ansvar för sina handlingar.  Lindholm beskriver 
även att inom inriktningen Waldorf tas barnens trygghet i miljön på stort allvar och för att få en 
så trygg och rogivande uppväxt i relation till att barnen lär sig och utvecklas är miljön inspirerad 
av hemmet. 

Montessoripedagogik 
Maria Montessori föddes in i en medelklass familj år 1870 i Chiaravalle, Italien. Hon studerade 
medicin på universitet och blev klar med sina studier år 1896 och blev därmed den första 
kvinnliga läkaren i Italien. Italien präglades av de marxistiska idéerna under tiden Montessori 
studerade på universitetet och hon ansåg sig själv vara socialist. Hon ville konstant hjälpa 
människor som hade det svårt (Bröderman Smeds & Skjöld Wennerström, 2008). Efter avslutade 
studier började hon arbeta tillsammans med ett forskarlag. Det var under denna period hon fick 
idén om sin pedagogik. Forskarlaget hade i uppgift att studera barn med mentala handikapp och 
dessa barn var placerade på mentalsjukhus för vuxna och var inte exponerade för någon typ av 
stimulans. Då Montessori vittnade detta, blev hon djup upprörd och kände att dessa barn behöver 
utsättas för stimulans (Bröderman Smeds & Skjöld Wennerström, 2008). År 1907 tog Maria 
Montessori över ansvaret av ett daghem i Rom. På daghemmet fick barnen fria händer att i den 
miljön Montessori hade utformat göra vad de ville. De fick även på daghemmet hålla på så länge 
de ville, men de var inte tillåtna att störa varandra. 
 

Pedagogiken 
Montessoripedagogiken är den enda pedagogiken som utgår från barns psykiska utveckling 
(Bröderman Smeds & Skjöld Wennerström, 2008). Maria Montessori gjorde många 
observationer under den forskningen hon bedrev hela sitt liv. Hon noterade vad barn fann 
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intressant och hur de löste uppkommande problem. För att barnen skulle få möjligheterna att 
utföra det som fångat deras intresse, utformade Montessori en miljö där barnen fritt fick göra 
upptäckter och skapa sina egna erfarenheter. Hennes fundamentala principer är att man ska visa 
respekt för individen och att det ska finnas frihet under ansvar.  Barnet blir bäst motiverad att 
lära då det får möjligheten att arbeta i sin egen takt med något det finner intressant, lärprocessen 
ska anpassas efter barnets behov (Malm, 2006). Montessoripedagogiken utgår även från tron att 
det är barnen som skapar framtiden. Hur vi vuxna behandlar barn i vår närhet idag kommer att ha 
en påverkan över dem även i framtiden. Bröderman Smeds & Skjöld Wennerström (2008) 
skriver att barn som blir bemötta med respekt, kärlek och tillit kommer att utvecklas till 
ansvarstagande, empatiska och respektfulla vuxna. 
 

Material 
Montessori inspirerades av fransmännen Jean Itard och Edouard Séguin, som båda hade 
erfarenhet av att arbeta med mentalt nedsatta barn. De hade utvecklat material som såg till att 
stimulera och träna de olika sinnesfunktionerna. Montessori ansåg att det mest väsentliga var att 
barnen skulle få använda sig av specialutformat material, för att få ett mentalt uppvaknande och 
en välbalanserad utveckling som helhet (Bröderman Smeds & Skjöld Wennerström, 2008). 

Miljö och pedagogernas roll 

Miljön har ett direkt inflytande på barn. I ett rum ska det vara ordning och reda, då det är de 
faktorerna som ger ett barn trygghet (Bröderman Smeds & Skjöld Wennerström, 2008). Miljön 
på förskolan ska vara hemlik och tillge material barnet kan arbeta med praktiskt och sensoriskt. 
Det ska finnas tillgång till olika material på hyllorna och även möbleringen ska möta barnens 
behov. Bröderman Smeds & Skjöld Wennerström (2008) skriver att det är viktigt att komma ihåg 
att rummen är till för barnen och inte de vuxna. En montessorilärares roll är främst att hålla sig i 
bakgrunden och observera barnet. Malm (2006) skriver att Montessori menade att det är 
förmågan att observera som lägger grunden för kvaliteten i en pedagogs undervisning, den bör ha 
en god observationsförmåga för att kunna anpassa material och aktiviteter gällande barns behov. 
Detta ska även ge pedagogen möjligheten att handleda barnet i sitt lärande. En montessorilärares 
arbete ska drivas av det faktum att ett barn har egna drivkrafter och viljan att lära sig mer 
(Bröderman Smeds & Skjöld Wennerström, 2008). Läraren ska vara en älskad förebild och 
konstant medveten om sitt eget handlingssätt, då barn gör som vuxna gör. 

Kritik 

Ända sedan Maria Montessoris död, år 1952, har hennes pedagogik haft ett flertal tolkningar och 
med det fått utstå en del kritik. Den främsta kritiken mot Montessorirörelsen har varit Maria 
Montessoris behov att ha absolut kontroll över varenda aspekt (Malm, 2006). Hennes 
kontrollerande över användningen av hennes namn berodde framför allt på att hon ville att 
hennes pedagogik tydligt skulle skiljas från andra pedagogiska system. Dessutom ville hon 
förebygga risken att pedagogiken skulle bli utspädd eller förvanskad. Då Montessori fortfarande 
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levde skötte hon själv utbildningen av montessorilärare. Hon krävde att lärarna inte gjorde några 
förändringar (Malm, 2006). 

 

Maria Montessori var en person som la mycket vikt i att få en förståelse över hur en pedagog 
bäst kan vara tillgänglig för ett barn och hur den ska agera för att bistå med just detta. Hon tog 
därför på sig ansvaret att utbilda montessorilärare på egen hand under tiden hon levde, för att 
undvika att felaktigheter skulle uppstå. Sammanfattningsvis fick Montessori mycket av sitt 
tänkande kring barns lärande och utveckling genom att studera dem. Hon ansåg att ett barn 
behöver stimulans och tillgång till material som kan tillföra detta och att en pedagogs uppgift är 
att tillgodose med det barnet behöver. 

Teorier 
Våra teoretiska utgångspunkter hämtas från begreppen, sociokulturellt perspektiv genom 
mediering, kreativitet och fantasi och den närmsta utvecklingszonen. Säljö (2011) beskriver i 
Boken om pedagogerna om L. S Vygotskijs (1896-1934) utgångspunkt att människan både är en 
biologisk varelse, men också en kulturvarelse. Dessa synsätt rotar sig i Vygotskijs lära om 
lärande och utveckling i ett sociokulturellt perspektiv. Det vill säga läran om att den biologiska 
utvecklingslinjen börjar redan från födseln, och sedan utvecklar människan en rad olika 
kroppsliga färdigheter, exempelvis koordinera motoriska färdigheter. Vygotskijs teori, menar 
Säljö omfattar även att den biologiska faktorn har ett samspel mellan de icke biologiska 
faktorerna, det vill säga den omvärld (samhället) människan växer upp i (Säljö 2011, s. 161). 
 

Mediering och redskap 
Mediering är ett begrepp som både Säljö (2011) och Vygotskij (1995) använder sig av för att 
förklara människans kommunikationsförmåga. Tanken bakom mediering, menar Säljö handlar 
om de primära antagandena som görs inom ramen av ett sociokulturellt perspektiv. Mediering 
tolkas som ett synsätt på människan som en redskapsanvändande varelse. ”Genom den 
sociokulturella utvecklingen har människor skapat mängder av hjälpmedel som vi använder i 
våra dagliga verksamheter” (Säljö 2011, s. 162-163). Dessa redskap behöver nödvändigtvis inte 
bara omfatta material som används i förskolan för bild och skapande beskriver Ahlner 
Malmström (1991), utan kan också omfatta massmedia, TV och andra sociala samspel som 
människan möter dagligen, det vill säga det sättet vi uppfattar exempelvis reklam och vad för 
medial bild dessa förmedlar till oss (Ahlner Malmström 1991, s. 20-21). 
Vygotskijs tolkning av redskap omfattar dels två olika former av redskap, som skiljer sig från det 
faktumet att det ena är fysiska redskap, medan det andra är psykologiska redskap (Säljö 2011, s. 
163). De fysiska redskapen kan handla om fysiska föremål, som skapats av människan, hit kan vi 
räkna in exempelvis pappersprodukter, multimediala föremål och program, bilar och så vidare. 
Alla dessa redskap har några saker gemensamt: De är alla tillverkade av människan samt 
utvecklade för att användas i praktiskt arbete. Det Vygotskij kallar för psykologiska redskap 
inkluderar sådant som vi avser att tänka, reflektera och kommunicera med. Exempelvis när vi 
utövar någon form av sport eller andra fysiska aktiviteter.  
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Den närmsta utvecklingszonen  
Utvecklingszonen är en idé myntad av Vygotskij (1896-1934) och uppkommer i aktiviteter. Idén 
innebär att då ett barn ställs inför nya utmaningar kan de genom ledning av en vuxen inse vad 
som ska utföras. De huvudsakliga delarna i en uppgift kan barnet lösa på egen hand, men i vissa 
faser kan det behöva ”låna” färdigheter från en samarbetspartner (Säljö, 2011, s. 167-168). 
Braxell (2015) beskriver ett exempel med ett barn som inte verkade tycka om att arbeta med lera 
och just för att det barnet inte verkade intresserad vid det tillfället gör pedagogen slutsatsen att 
barnet troligtvis inte kommer att tycka om lera vid framtida tillfällen heller. Det här är ett 
exempel på att pedagoger ibland är för snabba att rycka in och ta förhastade slutsatser. Vygotskij 
(1995) hade en tanke om att bild och skapande skulle få komma ifrån barnet själv och inte på en 
pedagogs initiativ och att det är barnets intresse som är det centrala för lärandet. Vygotskij 
menade att barns utveckling sker just genom deras kreativitet och deras skapande. Det som 
barnen gör speglar vad de tidigare har för erfarenheter. Med det menade även Vygotskij att 
vuxna, som upplevt en betydligt större del av omvärlden än vad ett barn gjort borde ha en vidare 
fantasi. Pedagoger har dessutom i sitt arbete ett stort ansvar att erbjuda en kreativ miljö och 
upplevelser som kan utveckla barns fantasi och kreativitet i ett lärande perspektiv (Lpfö98 
rev.10) (Vygotskij 1995). 

Metod 
Metoderna som användes var dels en fältundersökning där vi intervjuade pedagoger i de olika 
pedagogiska inriktningarna Reggio Emilia, Montessori och Waldorf på olika förskolor. Vi valde 
att utgå från en kvalitativ intervjustruktur. En kvalitativ intervjustudie ger de bästa 
förutsättningarna för att erhålla informationen vi ville ha från pedagogerna (Johansson & 
Svedner 1998). Denna metod lämpade sig bäst då vi ville undersöka pedagogers uppfattningar 
om deras arbete med bild och skapande inom deras olika inriktningar. Den andra metoden var att 
studera de olika inriktningarna utifrån litterära verk. Denna metod användes för att få en djupare 
förståelse för de olika pedagogiska inriktningarna. 

Urval och genomförande  
Vi har valt att intervjua fem förskollärare som är verksamma inom de pedagogiska inriktningarna 
Reggio Emilia, Waldorf samt Montessori då dessa är de som visade intresse för att delta i vår 
studie. I diskussionsdelen kommer vi djupgående diskutera varför ingen från traditionell 
pedagogik deltog i vår undersökning.  

Alla intervjuer skedde efter överenskommelse med de deltagande om plats och tid, merparten av 
intervjuerna skedde på pedagogernas arbetsplatser. Respektive förskolor kontaktades via mail 
med en förfrågan att komma till deras verksamhet för en intervju med någon av deras pedagoger 
(se bilaga 1) Två pedagoger kontaktades via telefon då detta var privata kontakter till 
skribenterna av den här studien. Efter att vi kommit i kontakt med våra informanter mailade vi ut 
samtyckesbrev (se bilaga 3) samt övrig information och intervjufrågorna (se bilaga 2) så 
pedagogerna skulle få god tid på sig att förbereda sig inför intervjun samt att merparten av 
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respondenterna efterfrågade detta. Vi genomförde intervjuerna tillsammans, en intervjuade 
pedagogen medan den andra förde anteckningar samt tog hand om ljudinspelningarna. I samråd 
med vår handledare vid Umeå universitet delade vi upp arbetet på det viset att den som förde 
anteckningarna och ljudinspelningen under intervju hade ansvaret att transkribera och 
sammanställa intervjun i ett dokument. Denna position fördelades jämt, det vill säga att den som 
intervjuade vid ett tillfälle fick vid nästa tillfälle ansvaret att föra anteckningar och sköta 
ljudinspelningar. 

 

Etiskt övervägande 

Vi har tagit del av och läst de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet. Johansson och 
Svedner (1998) belyser vikten av att även ett examensarbete måste följa dessa tillskrifter. Arbetet 
måste stödjas av respekten som ska ges till informanterna. De betonar att deltagarna inte får 
missledas och ska innan intervjun få medge sitt samtycke till att delta i vår studie. Löfdahl (2014) 
beskriver att den viktigaste principen inom forskningsetik är att man informerar deltagarna vad 
syftet med studien är. Inom de forskningsetiska principerna finns det fyra regler att gå efter, 
dessa regler har Vetenskapsrådet (2002) tagit fram och nedan beskriver vi hur vi utgått från dem:  

Informationskravet – innebär att vi som genomför studien ska informera deltagarna om syftet 
med vårt examensarbete. Detta krav har vi tillgodosett genom att informera pedagogerna om 
arbetets syfte både vid intervjutillfället och via samtyckesbrev vi skickat ut före vårt besök.  
Samtyckeskravet - De som medverkar i undersökningen har själva fått bestämma över sitt 
deltagande i vår studie, det vill säga om de vill medverka eller om de vill avbryta sin medverkan. 
Vi har informerat detta till respondenterna att det är helt frivilligt att delta och att de har rätt att 
avbryta sin medverkan under studiens gång. 

Konfidentialitetskravet - Informanterna blev informerade om att uppgifter som kunde styrka 
deras identitet, till exempel arbetsplats samt kön, skulle filtreras bort i transkribering och i 
rapporten och därmed är samtliga källor helt anonyma. 

Nyttjandekravet – innebär att insamlad information endast får användas till vår studie. Alla 
uppgifter om våra informanter samt annat material som delges under studien kommer enbart att 
användas för vårt examensarbete och inte i något annat sammanhang. Förutsatt att 
transkriberingen inte skulle behöva styrka vår studie i betygssättningen av examensarbetet, 
därefter kommer transkribering och ljudfiler att raderas.  

Källornas reabilitet och validitet  
Under våra intervjuer har både anteckningar med papper och penna gjorts samt ljudinspelningar 
på surfplatta och mobiltelefon. Detta utfördes efter att informanterna gett sitt medgivande och 
blivit delgiven deras rättigheter att deras identitet inte avslöjas och att de när som helst under 
intervjun kunde avbryta. Detta har vi gjort för att stärka tillförlitligheten (Patel & Davidson, 
2011). Patel och Davidson skriver vidare att genom att spela in under intervjun till sin 
undersökning underlättar det för att bearbeta det insamlade material då man kan lyssna igenom 
inspelningen flera gånger. I några fall spelades intervjuerna in på både surfplatta och 
mobiltelefon samtidigt, just för att om det efter intervjun skulle visa sig att den ena 
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inspelningsfunktionen inte fungerade eller att ljudfiler skulle råka raderas eller försvinna. För att 
få så mycket material insamlat för att öka validiteten till vår studie intervjuades fem pedagoger 
på olika förskolor med olika pedagogiska inriktningar, detta anser vi leder till en större validitet 
på vår undersökning. Patel och Davidson understryker att det inte finns några bestämda regelverk 
för att säkerställa validiteten (Patel & Davidson 2011, s.105, 121). 
 

Resultat och Analys 
I detta kapitel kommer det som våra informanter delgett under intervjuerna att presenteras. Vi 
har valt att kategorisera och analysera vårt område bild och skapande under två teman. Dessa 
teman är Pedagogernas uppfattning av bild och skapande och Inriktningarnas arbetssätt. Enligt 
de etiska övervägandena som nämnts tidigare så kommer de intervjuade pedagogerna att vara 
avidentifierade. Istället benämns de med deras pedagogiska inriktning följt av nummer och ett 
fiktivt könsneutralt namn. Motivet till varför vi valt att helt avidentifiera våra informanter är för 
att dels uppfylla de forskningsetiska principerna som behandlats tidigare och dels för att 
pedagogens identitet inte ska bli identifierat i kränkande syfte av utomstående eller för att 
avslöjande av namn eller kön kan påverka läsarens ställningstagande av resultatet. Här kommer 
en kort beskrivning av de intervjuade pedagogerna: Charlie som är verksam på en Reggio 
Emiliaförskola (1). Kim arbetar med Montessori (1) och Robin på en Montessoriförskola (2) 
Reneé jobbar på en Waldorfförskola (1) och Alex på en Reggio Emiliainspirerad förskola (2), 
som följer det kommunala styrdokument med inspiration hämtat från Reggio Emilia-filosofin.  

 

Pedagogernas uppfattning av bild och skapande 
Robin (Montessori 2) menar att bild och skapande är ett sammankopplat utvecklingsområde för 
barnen, det är ett väldigt stort begrepp som innefattar egentligen allting som barnen skapar med i 
förskolans verksamhet. Det vill säga att allt som innefattar både naturmaterial, såsom kottar, 
pinnar, stenar till inköpt material där pennor, klister och färg kan räknas in. Hen beskriver att 
barns kreativitet och fantasi är något som pedagogerna eftersträvar som de försöker få in i det 
dagliga arbetet på förskolan och som också ska prägla barnens utveckling. Mycket ska komma 
från barnet självt och pedagogen ska fungera passivt aktiv och stödja barn i deras intresse och 
vad de vill göra på förskolan. Robin menar också att utvecklingen sker hela tiden, från det lilla 
barnet fram tills barnet är stort nog och ska börja skolan. 
  

          /…/ jag tänker som så här att utveckling ser man väldigt tydligt i bild och skapande. 
/…/ man tänker som att det lilla barnet tills den slutat och då ser man ju oftast en ganska 
stor utveckling (Robin). 

 
Kim (Montessori 1) syftar på att bild och skapande är två skilda begrepp. Bild anser hen är mer 
riktat åt det traditionella, det vill säga att man använder papper, penna och färger för att skapa 
någonting som är tvådimensionellt. Vidare berättar Kim att skapande för hen är mycket större 
och vidare i syfte och omfång. Att skapandet innefattar alla estetiska uttryckssätt såsom dans, 
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rörelse och musik. Kim berättar att inom Montessoris filosofi så är allting estetisk tilltalade för 
ögat och alltså inte bara skapandet av tvådimensionella och tredimensionella figurer, exempelvis 
lera och målningar. Utan att det också kan vara något estetisk tilltalade skapat ur barns motoriska 
färdigheter, kreativitet och ifrån deras fantasier, önskemål och intressen. Kim beskriver 
utveckling i relation till bild och skapande som en stigande process och menar på att det är lite 
olika beroende på vilken avdelning man arbetar på. På småbarnsavdelningen, som Kim arbetar 
på ligger ett stort fokus på att utveckla ”penngreppet” hos de små barnen, det vill säga att barnet 
ska få möjligheten att utveckla sina motoriska färdigheter genom att hålla i en penna eller en 
pensel. Kim betonar att de inte heller arbetar med teman, utan att det är barn som kommer med 
någonting särskilt som de vill lyfta, och pedagogerna stödjer barnet i deras intresse något som i 
sin tur kan bli ett tema de arbetar vidare med.  
Charlie (Reggio Emilia 1) syftar också på att bild och skapande är två olika begrepp, dels 
bildbegreppet som mer riktat mot färg och form och skapande som innefattar all kreativ 
verksamhet. Charlie nämner bygg och konstruktion som exempel, där hen menar att skapandet är 
ett stort område vars material inte är förutbestämt, som det kan vara inom beskrivningen av 
bildbegreppet.  
 
 

          /…/ man är i ett skapande med material som inte är förutbestämt. Att man kan vara i 
ett skapande med sand eller man kan vara i ett skapande med snö och is. Skapande för mig 
är väldigt brett (Charlie). 

 
 
Vidare berättar Charlie hur hen definierar begreppet utveckling i relation till bild och skapande. 
Utvecklingen kommer utifrån det arbete man gör i verksamheten, skapandet blir mer av ett 
processarbete, att vara kreativ och skapandet gör att man tänker utanför en speciell ram som sker 
och därmed också utvecklas individen. I arbetet med barn så finns det en mångfald, en öppenhet 
som inte är förutbestämd säger Charlie. Hen tänker att barns kreativitet och fantasi ska vara en 
naturlig process som inte innefattar några bestämda former. Pedagogernas förhållningssätt och 
attityd kring barns skapande ska prägla hur de väljer att arbeta med det i verksamheten, att det 
barnet är upptagen och intresserad av just nu är det som ska få utrymme och plats i 
verksamheten. Charlie berättar att på Reggio Emiliaförskolan ska bild och skapande alltid vara 
tillgängliga för barnen och utifrån deras nivåer så ska materialet och miljön anpassas efter dem 
och att pedagogens roll är avgörande och viktig i en aktivitet. 
 

           om jag ska gå in och ha en aktivitetsstund med måla och bild, då tänker jag att det 
är en stor skillnad om barnen bli inbjudna till nånting som är förberett på ett inspirerande 
/../ ett sätt som gör att de kan bli nyfikna på det som är serverat på bordet, än om jag 
kommer och inte har en tanke eller förberett. /…/ jätteviktigt att jag är närvarande och att 
jag har en tanke, men också öppen för förändring i det som sker (Charlie). 
 

Renée arbetar på en Waldorfförskola och har gjort det de senaste 18 åren. Hen berättar att bild 
och skapande handlar om barns lust och vilja och att begreppet bild och skapande är väldigt stort. 
Själva utvecklingen när det kommer till barns lärande i relation till bild och skapande menar 
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Renée bygger på ett barns lust och vilja att pyssla och att arbeta med material och att det är 
någonting som ska komma naturligt från barnet själv och inget som man kan bygga på utifrån.  
           
                , 

 /.../ för att komma till det så behöver man ha en vilja att skapa och den är ju inte bara på 
en gång för alla. För en del är det helt naturligt att då är det som vardags, det man som 
andas, att hålla på att upptäcka och skapa för småbarn, medan för andra är det någonting 
som man liksom anpassar sig till, och då handlar det mycket om lust och att vilja skapa 
(Reneé). 

 
Reneé berättar vidare att med utvecklingen börjar barns nyfikenhet för att ta till sig exempelvis 
färg och form, innan man allt eftersom går upp i ålder blir mer intresserad för hantverk, pyssel 
och att arbeta med olika föremål. I de yngre åldrarna handlar det mer om att upptäcka olika 
material samtidigt som man får testa på och pröva att pyssla med olika material. Här nämner 
Reneé utforskandet av naturmaterial. Det är något som alla informanterna har berättat att de 
använder mycket återbrukbart material eller naturmaterial i sina skapande aktiviteter. Reneé 
betonar även att i och med de dokumentationer pedagogerna gör över vad barnen gör i 
vardagliga aktiviteter och skapande verksamhet får de upp ögonen för vad barnen är intresserade 
av. Därmed utgår de från vad barnet visar sig vara intresserade av, vad som de känner är mest 
lustfyllt för barnen och sedan låter det få ett större utrymme när det kommer till bland annat 
skapande aktiviteter. Däremot menar Reneé att man kanske inte alltid kan utgå ifrån det barnen 
är intresserade av, då hen menar på att ”det fallerar” i verksamheten, men att man alltid ska vara 
öppen för det barnen visar intresse för och tar till sig deras idéer och tankar och genom dem 
bygga upp verksamheten.  
 
 

/…/ jag ska skapa möjligheter för barnen att jag ser till att det finns goda förutsättningar 
och goda möjligheter det är väl min uppgift. Mer än att leda nödvändigtvis. Sen är det ju 
om man tänker att sånger, ramsor, lekar såna saker där har man ju lite större ledarroll än 
vad det är, när det gäller liksom i skapande. Lusten att skapa. Då är det ju att jag ser till 
att det finns möjligheter till det (Reneé).  
 
 

Hen menar att i barns kontakt med exempelvis bild och skapande, även om det gäller den vardag 
och görande som barn möter på förskolan varje dag, så är det hens uppgift som pedagog att ge 
barnen de förutsättningar och möjligheter för att väcka deras kreativitet och fantasi. Både när det 
kommer till bild och skapande, men också vid lek. Reneé berättar att inom Waldorfpedagogiken 
är det specifikt den fria leken som ska gå hand i hand med skapande, att det finns en stund för 
barnen där leken blir ett sätt för dem att andas ut, att den stunden är viktigt för barnet just för att 
hitta ny inspiration till att utveckla sin fantasi. Hen menar även att skapande inte ska vara 
krångligt eller ”tillkonstlat” – hen betonar även att naturmaterial är roligt för barnen att använda, 
att man inte behöver köpa in allt material man använder sig av i verksamheten för att skapa.  
Alex (Reggio Emilia 2) behandlar bild och skapande som två skilda begrepp, hen menar att bild 
är ett begrepp i likhet med exempelvis fotografering, och färdiga ”mallar” – det vill säga utklipp 
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föreställande redan givna former. Hen menar även att det handlar just om att erbjuda barn olika 
material, att i barns möte med material av olika slag blir mer åt den skapande verksamheten. 
Medan bild är mer det som är fast, något som redan har fått en angiven färg eller form, och som 
inte är lika fantasirik som begreppet skapande. När vi pratar om hur Alex ser på begreppet 
utveckling i relation till bild och skapande lyfter Alex att skapande handlar om att fritt få göra 
efter sina egna kunskaper och att utvecklingen går hand i hand med exempelvis att pyssla, testa 
på för första gången, och att upptäcka hur exempelvis föremål fäster sig i varandra när man 
använder ett limstift. Men också utvecklingen i att upptäcka helt nya föremål. 
 
 

 Det är ju just också en del dom vet visste precis vad dom skulle göra för dom har jobbat 
med det ganska mycket medans vissa var ju bara helt fascinerade av å skruva upp det där 
limmet. Såatt just att fritt få jamen att sin egen takt egentligen ta till sig skapande (Alex). 
 

 
Vidare berättar Alex att för att ta tillvara på barns kreativitet och fantasi med utgångspunkt från 
barnens intresse lyfter hen att framförallt att lyssna på barnen och låta dem få arbeta fritt både 
med ”färdigt” material (mallar) och annat material. Även låta barnen få måla mycket och alltid 
ha material tillgänglig för barnen att använda sig av vid skapande aktiviteter. När det kommer till 
en pedagogs attityd till en skapande verksamhet och hur hen ser på sin ledarroll när det kommer 
till bild och skapande menar Alex på att det är viktigt som pedagog att ha en generell positiv 
inställning till bild och skapande överlag. Annars finns det en risk att en negativ inställning 
sprider sig från den vuxne pedagogen till barnen. Med det menar Alex skulle leda till att barnen 
inte heller skulle tycka det är roligt och därmed döda lusten och viljan till att skapa. På Alex 
arbetsplats har de nyligen omorganiserat verksamheten att arbeta med åldersblandade grupper, 
till att arbeta med åldersindelade grupper. Detta visade sig även påverka hur arbetet med 
exempelvis bild och skapande har sett ut tidigare. I ateljén har ofta bara de större barnen fått 
vistas då pedagogerna ansett att de yngre barnen inte hade material nog att kunna använda sig av 
därinne, på grund av sväljrisk och limpistoler. Alex uttryckte att låta de små barnen vara inne i 
ateljén var skrämmande, överraskande nog ur pedagogernas synvinkel då en rädsla för att barnen 
skulle bränna sig på limpistolerna eller förstöra de större barnens kreationer. Hen menar att nu 
när avdelningarna och även ateljén är anpassad efter barnens ålder så vistas de allt mer där inne, 
då pedagogerna vet att materialet som finns därinne är anpassat för de yngre barnen, medan den 
ateljé som finns tillgänglig för de äldre barnen är anpassad för dem. Alex berättade även för oss 
att i och med omstruktureringen av åldersgrupperna har det tagit lång tid att hitta rätt material för 
de yngre, i början var de väldigt ambitiösa och plockade fram mycket material, vilket resulterade 
i kaotiska situationer, men ju längre de arbetat med materialet i ateljén har barngruppen allt mer 
jobbat in sig i den.  
 

Analys 
Pedagogerna har en ganska likartad uppfattning om vad bild och skapande är för dem. Charlie, 
som arbetar på en Reggio Emiliaförskola och Kim som arbetar på Montessoriförskola (2)  anser 
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båda att bild och skapande är två skilda begrepp där bild anses vara mer riktat åt 
tvådimensionella utföranden medan skapande är allt kreativt som förekommer i förskolans 
verksamhet. Charlie berättar att inom bygg och konstruktion till exempel så handlar det om att 
skapande är material som inte är förutbestämt och att miljön ska vara inbjudande och materialet 
ska vara tillgängliga för barnen att nå själva. Änggård (2006) beskriver att den fysiska miljön ska 
ha en tydlig struktur och att pedagogernas inställning och andra omständigheter såsom vilket 
material som finns att tillgå har en stor påverkan på barns bildskapande. Vidare beskriver Robin 
(Montessori 2) att det är viktigt att som pedagog ha en positiv inställning till bild och skapande. 
Hen menar att bild och skapande ska vara någonting roligt och inte ett ”krav” och barnen ska inte 
känna sig pressade till att skapa eller måla, utan att pedagogen förmedlar en positiv och kravlös 
inställning.  
Reneé och Alex, som arbetar på Waldorfförskola respektive Reggio Emilia-inspirerad förskola 
lyfter båda vikten av att som pedagog ha en god inställning och vara positiv till bild och 
skapandeverksamhet, samt att lyssna in på vad barnen är intresserade av och ge barnen 
möjligheten till att utveckla sin kreativitet och fantasi genom skapande. En intressant tolkning 
som pedagogen Alex lyfte var att bild handlar om fotografi och ”fasta” färdiga mallar och bilder, 
och inte så mycket åt målning och tecknande, något som exempelvis Kim (Montessori 1) och 
Charlie (Reggio Emilia 1) syftar på.  Vidare reflekterade Alex om att genom bild och skapande 
tränar barn på sin utvecklande förmåga, från det grovmotoriska till finmotoriska färdigheter, 
vilket både pedagogen Alex och Granberg (1998) ser som centralt för barns utveckling i relation 
till exempelvis bild och skapande. Reneé, menar på att exempelvis leken, ger barnen en 
möjlighet att ”återhämta” sig och därmed förbättrar inlevelsen när det kommer till estetiskt 
utförande i förskolans verksamhet. Granberg (1998) belyser att genom lek och dramatisering av 
vardagliga situationer utvecklar barns alla sinnen därmed även inlevelseförmågan. Något som 
Reneé (Waldorf) i likhet med Granberg båda anser är något som starkt bidrar till att barn 
utvecklar sin estetiska förmåga.  
Kim berättar att avdelningarna på hens Montessoriförskola är åldersindelade av en anledning, för 
att träna olika saker. På småbarnsavdelningen ligger det störst fokus på att låta barnen få 
möjligheterna att träna på sin motorik, det vill säga att hålla i exempelvis en penna eller en 
pensel när det kommer till att arbeta med bild och skapande. Vidare nämner Bröderman Smeds 
& Skjöld Wennerström (2008) att inom Montessori är materialet utformat för att barnen ska få 
använda sig av material som är utmanande och ger en välbalanserad utveckling. Något som Kim 
tar upp att på hens arbetsplats på småbarnsavdelningen tränar de på att utveckla barns motoriska 
färdigheter genom att erbjuda dem material som tränar både grovmotorik, men också finmotorik. 
Malm (2006) beskriver att en montessorilärares roll är främst att observera vad barnet gör för att 
sedan lägga grunden till att vidare utveckla barnets lärande. Dahlberg och Åsén (2011) lyfter att 
en inspirerande miljö ger barnen möjligheterna till att utforska och att en pedagogs uppgift är att 
stimulera barnens intresse och kreativitet. Philips (2014) redogör för att en pedagog som är 
medveten och involverad i barnens lärande och utvecklingsprocess har verktygen för att aktivt 
kunna göra det möjligt för barnet att lita på sin egen förmåga. Braxell (2015) menar att ett öppet 
och tillåtande klimat för barnen att skapa i har en stor påverkan på barns lust att testa och 
pedagogernas roll blir att vara så förberedd som möjligt på vad barnet är intresserad av, något 
som pedagogen Charlie (Reggio Emilia 1) återkopplar till. Reneé (Waldorf) beskriver även att 
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grunden för ett utvecklande lärande hos barn handlar om lusten och viljan att exempelvis skapa. 
Robin som också arbetar med Montessoripedagogik beskriver begreppet bild och skapande som 
ett enda begrepp, som gemensamt innefattar allting som barnen gör i den dagliga verksamhetens 
miljö. Hen menar på att det både innefattar material som finns att köpa in, men också sådant 
material som man kan hämta in gratis från naturen. I relation till bild och skapande uttrycker 
Robin en strävan efter att pedagoger alltid ska utgå ifrån barns intresse och vad de vill göra just 
nu, det vill säga att pedagogerna bemöter barnen med en nyfikenhet, ett reflekterande och har en 
positiv inställning till bild och skapande. I likhet med vad Braxell (2015) skriver handlar en 
pedagogs eget förhållningssätt mycket om deras eget intresse och hur de förmedlar detta till 
barnen för att bygga en god stämning och en positiv bild på skapande verksamhet. Skapandet ska 
vara någonting roligt och inte kravställande.  
Den tolkning som vi gör utifrån vår studie är att pedagogerna har en liknande uppfattning av vad 
bild och skapande är till stor del utifrån det material som de använder. Bild är någonting fast och 
som förankras i just användningen av papper och penna i syfte att skapa någonting som är 
tvådimensionellt. Medan skapande är ett vidare och större begrepp som inte bara innefattar allt 
som barnen gör på förskolan, utan också alla de estetiska uttryckssätten som finns, så som dans, 
musik och rörelse så som informanten Kim (Montessori 1)beskrev.  
Vidare så anser pedagogerna att bild och skapande främjar barnens lärande och utveckling 
utifrån en process, som är i en konstant rörelse. Det är upp till pedagogerna att se till så att 
material finns till hands och stödjer barnet i det vardagliga som sker i verksamheten och framför 
allt att lyssna på deras indikationer till ett kreativt skapande, för att på så sätt nå en utveckling, 
något som både Braxell (2015) och Änggård (2006) beskriver.  
 

Inriktningens arbetssätt  

På förskolorna med Montessori-inriktning är alla pedagoger involverade med arbetet bild och 
skapande, mer eller mindre. De har ingen bestämd person som har ansvaret över arbetet, utan 
alla planerar tillsammans. Dock är det ofta den som finner arbete roligare som tar tag i det. De 
har generellt inga planerade teman under året, som pedagogerna har bestämt på förhand, förutom 
när det kommer till julen och påsken. De försöker vara så öppen som möjligt gällande sina 
planeringar, då det är barnens intressen som styr arbetet. ”Om det är någon som är extra 
intresserad av rymden, jamen då kan man börja arbeta om rymden och om en börjar dras fler in i 
det” (Kim, Montessori 1). Förskolorna har även material framme, så som stafflier, och på 
avdelningen för de större barnen finns material som träkulor tillgängligt. Det är för att barnen ska 
få möjligheten att arbete fritt och göra det de känner för. Kim anser att när det kommer till rollen 
som pedagog, har hen ansvaret att tillhandhålla barnen material och hjälp till att hitta 
information. När det gäller de yngre barnen kan det vara mer handfasta och grundläggare saker, 
som att visa hur man håller i en penna och hur man använder en sax. Men Kim finner att det är 
hens uppgift att se till att barnen får den tid de behöver och lugn och ro med sina arbeten. Det är 
en anledning till att barnen får arbete i mindre grupper med en pedagog. Robin har ett liknade 
synsätt på sin ledarroll. Hen känner att det är hens skyldighet att visa en positiv attityd, då det 
gör att det blir roligare för alla runt omkring. Robin (Montessori 2) känner även att om vuxna ger 
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barnen chansen, så kan de utföra så mycket mer än vad man tror, på alla sätt och vis, och det är 
hens uppgift att ta tillvara på det.  

Förskolornas främsta källa till inspiration är internet. Med sidor som Facebook och Pinterest kan 
pedagogerna hitta motivation till arbeten, om de upplever ett stillastående i verksamheten. De tar 
också inspiration av sin omgivning, både Kim (Montessori 1) och Robin (Montessori 2) nämner 
hösten som ett exempel. Kim förklarar att då det är höst faller det naturligt att vilja jobba med 
fina löv och andra naturmaterial. Kim har märkt att under åren har det blivit en försämring 
gällande barns skapande. Det har blivit svårare för de att använda en sax och pennor. Orsakerna 
till detta tror hen beror på tekniken som finns tillgänglig idag, exempelvis surfplattor, där inget 
fysiskt material behövs. Även att föräldrar har för lite tid. Kim känner att på förskolan har de 
uppgiften att lära barnen allt det praktiska och att ge dem möjligheten till skapande, men att det 
tar stopp där. Inget av arbetet fortsätter i hemmet menar hen. Precis som inom Montessori-
verksamheterna är alla pedagoger inom Reggio Emilia delaktiga i arbetet med bild och skapande. 
Den som har ett större deltagande i arbetet, brukar finna ett större intresse för ämnet. På 
förskolan erbjuds barnen olika verktyg. Det finns det verktyg för att måla, hålla på med lera och 
lim, som de kan använda sig av. Detta ska alltid finnas tillgängligt för barnen och de har 
möjligheten att arbeta fritt. Alex (Reggio Emilia 2) berättar att barnen på hens avdelning har just 
nu en stor fascination för lim, så de har arbetat och undersökt exempelvis limstift, hur och vad 
man kan klistra. De utgår mycket från barnens intressen och låter de få undersöka det material de 
vill.  Charlie (Reggio Emilia 1) säger att pedagogerna inom Reggio Emilia tror att barn lär sig 
genom att möta varandra. Vid kommunikation med andra kan ett barn lära och se hur andra barn 
gör, därför jobbar de ofta i mindre grupper. Detta ger barnet möjlighet att vara i det man arbetar 
med, att barnet får den tid det behöver och vara i möte med de andra i gruppen. Då en aktivitet 
ska ske utgår Charlies verksamhet från att det är viktigt att lära sig hela processen. I aktiviteterna 
ska det finnas en uppstart, ett görande och ett avslut. Pedagogerna ska även vara närvarande och 
nyfikna på barnet och ha en öppenhet i det som sker. Charlie säger även att då barnen utför en 
aktivitet, ska de känna att det är meningsfullt det de gör. Att som pedagog visa att det är värde i 
det som sker. Charlie uttrycker att som pedagog och en ledare är det väsentligt att det finns en 
tanke med det som ska utföras, att man är förberedd och att man är närvarande men också att 
man är öppen för förändring i det som sker. Alex (Reggio Emilia 2) känner att hennes roll som 
ledare är stor. En pedagog ska lyssna på barnen och låta de fritt få göra saker och även ha en 
positiv attityd. 

 

             /.../ skulle jag gå omkring och visa hur tråkigt jag tycker det är att måla, då skulle de ju 
inte tycka det var roligt heller. /.../ skulle jag gå in dit och bara ”ahh, men gud vad du 
kladdar! Sluta!” då har jag ju dödat deras glädje på en gång. /.../ de läser ju av vad jag 
tycker, så det är bara att le och se glad ut (Alex). 

 

Hur verksamheten finner sin inspiration till arbete med bild och skapande varierar. Bland annat 
hittar de den tillsammans pedagoger emellan. Då alla har olika intressen och olika kunskaper, 
kan en pedagogs tanke spinna vidare i nästa pedagogs tanke och tillsammans skapas det nya 
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idéer. Men de finner även inspiration från barnen, genom att bevaka deras skapande och se vad 
som sker där. Detta kan leda till nya idéer. Arbetslaget får också möjlighet till att delta i 
fortbildning och där kan man tillsammans med pedagoger från andra verksamheter dela 
kunskaper och erfarenheter. Alex berättar att pedagogerna inom sin verksamhet har fått gå på 
kurser och föreläsningar hos Idéan (pedagogiskt utvecklingscentrum) och har fått en hel del hjälp 
av dem. Hen säger även att under VFU perioder får hen inspiration av elever som kommer 
utifrån, då de kommer med ett annat tänk och ger hen möjlighet att börja fundera på vad man har 
gjort under alla åren i yrket. Sedan är även internet en lättillgänglig källa för förskolorna. 
 
Precis som på förskolorna med Reggio Emilia och Montessori som inriktning, så är alla 
pedagoger inom Waldorfpedagogiken involverade i arbetet med bild och skapande. Dock är det 
pedagogen med störst intresse som tar mest initiativ i arbetet. Alla pedagoger har den så kallade 
grundkompetensen berättar vår informant Reneé, men att de brukar dela upp uppgifterna emellan 
varandra. Inom Waldorf arbetar man mycket med temaarbeten. Waldorf är en pedagogik som 
arbetar utifrån årstiderna och jobbar gärna med teman med koppling till just detta. Annars brukar 
de utgå från barnens idéer för teman. Pedagogerna försöker att ta vara på barnens idéer och om 
de inte kan utföra ett barns idé för tillfället så meddelar de barnet att det är något de inte kan göra 
just nu, men att de kommer att få göra det om några veckor istället, förklarar Reneé. På 
Waldorfförskolor har barn tillgång till olika typer av material, exempelvis garn, tyger, papper, 
naturmaterial och färg, som de fritt får använda. Reneé anser att det ger barnen lusten till 
kreativitet, något som inte är naturligt för alla barn. Under styrda aktiviteter är det pedagogernas 
uppgift att visa barnen hur man kan använda dessa material på olika sätt. Det är en pedagogs roll 
att se till att det finns goda förutsättningar och möjligheter för barnen att skapa, då det hjälper 
barnen att ta initiativ till idéer tycker Reneé. Reneé menar att inom Waldorf-pedagogiken går den 
fria leken och skapandet hand i hand. 
 

Analys 
Oavsett den pedagogiska inriktningen, har alla pedagoger vi intervjuat liknande syn gällande en 
pedagogs roll och hur verksamheten arbetar. Alla berättar om hur de har mycket material 
framme, som barnen har fri tillgång till. De talar om vikten att låta barnen få ha just detta, så att 
en lust för kreativitet kan väckas. Änggård (2006) påpekar det faktum att barns bildskapande är 
beroende av deras miljö och det som kan påverka är bland annat vad för typ av material som 
finns till hands för barnen, hur de pedagogiska aktiviteterna är upplagda och hur mycket av tiden 
barnen får använda fritt. Om barnen har tillgång till en öppen och tillåtande miljö för skapande 
blir de inspirerade att våga prova sig fram. Då ett barn har tillit till sitt eget skapande, smittar det 
av sig till andra och det sprids en lust att skapa (Änggård 2006). 
En positiv skapande miljö formges, då pedagogen känner tillit till sin egen förmåga att skapa 
(Änggård, 2006). Som både Alex (Reggio Emilia 2) och Robin (Montessori 2) nämnde, är det 
viktigt att en pedagog har en positiv attityd. Som i det citat som skrevs i förgående del, så 
förklarar Alex anledningen till att man som pedagog ibland bara måste le och se glad ut. Om 
Alex visar för barnen att det de gör för tillfället är något hen egentligen finner exempelvis tråkigt 
eller irriterande, så kommer det att döda barnens glädje, som hen själv valde att uttryckte det. 
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När en pedagog ser att alla sätt att skapa är en tillgång, kan den känslan överföras till barnen 
(Änggård, 2006). Robin (Montessori 2) känner att det är en pedagogs skyldighet att uppvisa en 
positiv inställning då det underlättar för alla runt omkring och gör det roligare. Braxell (2015) 
skriver att då pedagoger har en roll som innefattar makt, måste de tänka på att de är förebilder, 
därför bör de reflektera över hur det den säger och gör styr ett barns bildskapande. Hen tar även 
upp att hur en pedagog bemöter barn under arbetet med bild och skapande är avgörande. Om 
pedagoger bemöter barn med ett nyfiket, reflekterande och positivt förhållningssätt, bidrar det till 
en atmosfär som inspirerar till lärande (Braxell, 2015).  Reneé (Waldorf) förklarade att 
pedagoger har ansvaret att i nuet skapa många möjligheter för barnen att skapa. Detta hjälper 
dem att ta initiativ till idéer. Att barns bilder uppmärksammas av varandra och pedagogerna är en 
möjlighet för dem att bli inspirerad. Det kan uppkomma nya tankar och idéer och det kan också 
skapas samtal mellan barnen (Braxell, 2015). 
Trots pedagogernas skilda pedagogiska inriktningar, så har vi genom vår granskning kommit 
fram till att deras arbetssätt inte skiljer sig mycket åt. Inriktningarna hämtar inspiration från 
liknande källor, exempelvis internet, fortbildning och kollegor, och har även en liknande 
barnsyn. Alla strävar och försöker att arbeta utifrån barnens intressen och inser att det är de som 
ska komma i första hand. De försöker att basera sina temaarbeten efter barnens idéer och de har 
organiserat en miljö där barnen har fri tillgång till materialet de önskar. Alla känner också att en 
pedagogs roll är att uppvisa en positiv attityd, vara ett stöd för barnen och lyssna på och samtala 
med dem. Hur en pedagog förhåller sig till bild och skapande kan bidra till att en osynlig miljö 
skapas. Denna miljö påverkar barns estetiska läroprocesser och deras sätt att tänkta kring bild 
och skapande (Braxell, 2015). 
 

Diskussion 
I denna del kommer vi att redogöra våra åsikter angående genomförandet av intervjuerna och 
resultatet av dessa. Här kommer vi även att besvara vår tredje frågeställning ”På vilka sätt skiljer 
sig de pedagogiska profilerna ifrån varandra utifrån deras respektive ideologiska texter? ” genom 
att föra ett resonemang över hur de skiljer sig åt, samt vilka likheter vi upptäckte. 
 
Vår ursprungliga föreställning av hur förskolor arbetar med bild och skapande var att de inte 
brukar ha någon djupare tanke bakom planeringarna av aktiviteter inom detta ämne. Exempelvis 
har man stött på att ämnet används som ett sätt att fördriva tid. Det vill säga, om barnet inte har 
någonting att göra ger pedagogen det uppgiften att rita och tillförser barnet med ett vitt papper 
och färgpennor. I likheter med Pramling Samuelsson (2011) har estetiska ämnen, särskilt bild 
och skapande fått agera som en ”lillasyster” eller snarare som ett komplement till andra ämnen.  
Efter intervjuerna har vi dock insett att pedagoger arbetar på ett liknande sätt när det kommer till 
dessa ämnen. Vi upptäckte att alla pedagoger som deltog i studien anser att barnen ska vara det 
centrala och de nämnde att de försöker basera mycket av sitt arbete runt dem. Exempelvis 
gällande planering av aktiviteter och temaarbeten och utformning av miljön. Inom exempelvis 
Reggio Emilia och Montessori, som båda fokuserar på barnens intresse i första hand handlar det 
mycket om att se barnet som kompetent och nyfiken, vilket våra respondenter talar om. Det vill 
säga vikten av att sätta barnens intresse först och att basera arbetet på intressena har en 
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betydande roll för barns lärande och utveckling. De nämner också hur det fria arbetet finns 
invävt i verksamhetens miljö och vardag. Att olika typer av material, som tyger, naturmaterial, 
färger och papper, finns tillgängligt för barnen att arbeta fritt med. Alla verksamheter verkar 
också kombinera det fria skapandet med ett styrt arbete. Här noterade vi att merparten av 
pedagogerna tog upp att under styrda aktiviteter läggs fokus på att barnen ska träna på det 
finmotoriska. Det vill säga, att exempelvis hålla i en penna eller pensel, så att en utveckling kan 
ske där.  

Under intervjuerna förstod vi att när det kommer till begreppet skapande har pedagogerna 
liknande syn på vad det innebär. De förklarade att skapande är något som är stort och täcker ett 
flertal saker. Exempelvis är skapande att man uttrycker sig genom olika estetiska former, så som 
dans, bild, musik och drama. Dock upptäckte vi att när det kom till begreppet bild skiljde sig 
uppfattningarna. Inom Montessori hade pedagogerna en mer traditionell syn gällande bild. De 
såg bild som något tvådimensionellt och att det innefattar det klassiska, det vill säga att ett barn 
använder sig av papper, pennor och färger för att åstadkomma något. Inom Reggio Emilia hade 
pedagogen Charlie en liknande syn gällande bild som pedagogerna inom Montessori, att det är 
något som är mer riktad mot färg och form. Alex (Reggio Emilia 2) och Renée (Waldorf) hade 
de mest markanta skilda uppfattningarna av begreppet bild. Alex uttryckte sig att bild är något 
som är fast, att det är något som redan har en tilldelad färg eller form. Hen ger exempel som 
foton och utklipp föreställande redan givna former. Renée var den enda pedagogen som beskrev 
bild som ett begrepp med koppling till känslor. Hen förklarar att bild handlar om barnens lust 
och vilja. Detta är något som inte kommer naturligt för alla barn. Vår tolkning av detta är, då 
Waldorf är en pedagogik som är känslostyrd är det svårt att ha ett naturligt skapande, om barnet 
inte besitter dessa egenskaper. Reneé (Waldorf) beskriver att om barnet inte ha den här lusten 
och viljan naturligt, så får det anpassa sig eller att lära sig att ha egenskaperna, så man får en 
förståelse av att det är något som är viktigt inom deras verksamhet. 

Vi insåg att focusen verkar vara mer centrerad till hur ett skapande ska ske än vad ett skapande 
ska förmedla. Dahlbeck och Persson (2010) nämner att estetiken bör agera som ett medel för 
barn att förmedla känslor, tankar och reflektioner. Men också som ett mål för att utveckla sina 
uttrycksförmågor, något som ingen av informanterna tog upp. Detta kan vara en intressant 
aspekt. Vi gör den tolkningen att pedagogerna kanske låter sina personliga erfarenheter av bild 
och skapande och hur de själva valt att tolka begreppet bild och skapande. Vi tänker oss att det 
kan påverka arbetet och därmed kanske hämnar en djupare reflektion av vad bild och skapande 
faktiskt kan ge barnet i dess lärande och utveckling. Braxell (2015) tar upp det här i boken 
Skapande barn: att arbeta med bild i förskolan att hon ofta stöter på pedagoger som bromsar 
bildarbetet i förskolan på grund av sina egna upplevelser från barndomen. Hon skriver att de kan 
ha förutfattade meningar om att små barn inte finner detta intressant. Detta fick oss att tänka 
tillbaka på att en av våra informanter som arbetade inom Montessori tog upp att de arbetar med 
att träna det finmotoriska med de yngre barnen. Vi anser att detta kan tyda på att pedagogens 
egen uppfattning av vad bild och skapande är styr vad som sker på förskolan. Man kan kort säga 
att frasen ”börja i tid” passar in för att beskriva detta exempel. Det vi menar med det är att 
pedagogen troligtvis har uppfattningen att bild utförs med hjälp av något redskap, exempelvis 
pensel eller penna och om ett barn först lär sig hur man använder ett redskap ”korrekt” tidigt 
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kommer barnet sedan att utvecklas vidare. Problematiken vi kan se med det är att det istället kan 
ha den motsatta effekten. Det vill säga att barnet istället begränsas i sin tolkning av skapande då 
det lär sig vad som är ”korrekt” i tidig ålder. Både Braxell (2015) och Änggård (2006) nämner 
att bild och skapande ska ha en sinnesstämning och ge barnen möjligheten att få uttrycka sig fritt 
och testa sina gränser. Vi gör den tolkningen att bild och skapande ska vara ett forum där barn 
ska få tillfället att utforska och ges möjlighet att förstå sig själva och sina känslor.  

Vår uppfattning är att när det kommer till arbetet av ämnet och hur de organiserar det skiljer sig 
inriktningarna inte mycket från varandra. Som tidigare nämnts, har de en liknande syn på barn. 
De har inrett miljön på liknande sätt och de försöker att planera aktiviteter och arbeten utifrån 
barnens intresse. Vi fann dock att när det kommer till begreppen bild och skapande har de 
pedagogiska inriktningarna olika tolkningar, speciellt gällande begreppet bild.  
 
 
 
Metoddiskussion 
 
De metoder vi använde oss av i vår studie, som nämndes i metoddelen, är kvalitativa intervjuer 
och att undersöka inriktningarna utifrån litteratur. Vi valde att använda oss av kvalitativa 
intervjuer, då vi kände att denna metod passade bäst för studien och skulle ge oss material att 
utgå från. Vi kompletterade med att studera de olika inriktningarna utifrån litterära verk för att få 
en förståelse för deras bakgrund, då vi inte visste så mycket om dem innan, men även för att 
senare kunna ta stöd av verken i jämförelse av vårt resultat. 
I urvalet av respondenterna önskade vi att vi hade fått möjligheten att intervjua fler än vad vi 
gjorde. I processen av att hitta villiga deltagare upptäckte vi att det var svårt.  Främst på grund av 
bristande information från universitetet. Från en början av att ha fått informationen om att vi 
skulle intervjua fyra till fem personer, ändrades detta till åtta till tio personer tre veckor in i 
arbetet. Detta tyckte vi gav oss mest bekymmer, bland annat på grund av att vi bor i en stad där 
det finns lärarutbildningar och många redan var uppbokade eller inte var intresserade.  
Hur vi gick tillväga för att finna respondenter till studien var i merparten av fallen via mail. Vi 
letade upp skolor och tog sedan kontakt med förskolechefer och pedagoger. Två informanter var 
kända sedan tidigare, då detta är privata kontakter till författarna av studien. Vad som var 
problematisk för oss var att då vi endast kontaktade förskolorna via mail tog det längre tid att få 
gensvar än vad som egentligen kanske var nödvändigt, då vi haft begränsat med tid att skriva.  
Vi valde att vara flexibla gällande bokningarna av intervjuerna för att ge intrycket av att inte vara 
allt för påträngande och respektlösa, då vi är medvetna om att här i Umeå är det många förskolor 
och pedagoger som konstant får förfrågningar från studenter. Vi har även en generell 
medvetenhet om hur dagarna ser ut på en förskola och därmed valde vi att överlåta 
bestämmelsen om datum och tid till pedagogerna, eftersom de vet när det passar bäst för dem. 
Detta anser vi är en positiv aspekt, då pedagogerna inte behöver känna sig stressade eller 
pressade att delta.  
Vad som kunde ha gjorts bättre, förutom att från en början ha fått den korrekta informationen 
från universitetet, var om vi hade fått möjligheten att intervjua någon som jobbar inom den så 
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kallade traditionella pedagogiken. Vi har nu fått göra en textanalys istället gällande den 
inriktningen, men vi hade gärna velat höra åsikter och synpunkter från en pedagog som inte 
arbetar inom en specifik inriktning istället. Det tror vi hade gett oss ett annat perspektiv. 
Efter att ha arbetat och färdigställt vår studie känner vi att vi har fått svar på våra frågeställningar 
och syfte. Dock har det även väckt en väldigt viktig tankegång som vi båda känner är något vi 
definitivt kommer ta med oss i yrkeslivet. Det vi kom fram till var att dessa pedagoger inte 
arbetar med bild och skapande som en uttrycksform. Skapandet var ett görande, men ingen 
informant uttryckte sig om varför de använde bild och skapande förutom när det kommer till att 
utveckla barns finmotorik och att utgå från deras intresse (Se resultat- och analysdel samt 
diskussion). Om vi nu skulle ha gått tillbaka till pedagogerna och frågat dem hur de arbetar med 
bild och skapande som uttrycksform för barnens känslor och upplevelser, tror vi att de skulle 
finna den svår att besvara.  
 
Avslutningsvis vill vi lyfta hur den traditionella pedagogiken ser ut i dagens förskolor. Från att 
till en början att ha tagit mycket inspiration från Fröbel och hans pedagogik har vi nu ett flertalet 
pedagogiska inriktningar, de flesta med inspiration från Reggio Emilia, Montessori och Waldorf. 
Det centrala har gått från att ha varit en ”fast” modell om hur barn ska skolas till ett barn- och 
individcentrerat förhållningssätt som spridits som en löpeld genom förskolans värld. Vår 
uppfattning är att den traditionella pedagogiken idag har ett flertal tolkningar och utgår inte bara 
från en enda uppfattning om barns utveckling och lärande – att stöpas i en och samma form utan 
att förskolan ska se till individens egna behov och förutsättningar. Vi gör också den tolkningen 
att bild och skapande ger barnen de möjligheterna att utvecklas genom att vara ett utforskande 
och fri tolkande forum, där barnet endast begränsas genom de vuxnas och samhällets bristande 
förståelse.  
 

Vidare forskning 
Under intervjutillfällena uttryckte medparten av informanterna att det är viktigt att utveckla små 
barns finmotorik - det så kallade ”penngreppet”. Vi märkte att pedagogerna la större fokus på att 
utveckla små barns finmotorik när det kom till bild och skapande än att utveckla det kreativa 
arbetet. Mycket handlade om att exempelvis hålla i en penna eller pensel. Det fick oss att fundera 
över varför det tycks vara så viktigt för pedagogerna att barn måste utveckla sin finmotorik redan 
när barnet är i ettårsåldern.  Därför blir vårt förslag till vidare forskning att undersöka hur det kan 
komma sig att det läggs större vikt på hur skapandet ska ske än vad skapandet ska förmedla.  
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Bilagor 
Bilaga 1 
Hej! 
Vi är två stycken studenter som studerar till förskollärare vid Umeå Universitet. Vi går nu vår 
sista termin på utbildningen och ska i slutet av september påbörja vårt examensarbete, där vi 
kommer att skriva om hur man arbetar med bild och skapande inom de olika pedagogiska 
inriktningarna. Vi undrar därför om vi skulle kunna få möjligheten att besöka er verksamhet och 
intervjua någon av era pedagoger om just ert arbetssätt gällande bild och skapande i förhållande 
till er pedagogiska profil.  
 
Om detta låter intressant eller om ni har några frågor hör gärna av er snart så kan vi komma 
överens om vidare kontakt. 
 
Tack på förhand, 
 
Rosemarie Hallman  
 
Kontaktuppgifter: XXXXXXXXXXX@hotmail.com  
07X- XXX XX XX 
 
 
Therese Almström 
Kontaktuppgifter: XXXXXXXXXXX@hotmail.com 
07X- XXX XX XX 
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Bilaga 2  
 
Intervjufrågor 
 
Vi är intresserade av hur ni tänker och arbetar kring bild och skapande, samt vad det har för 
betydelse för barnen. Du som medverkar i intervjun kommer att vara anonym, det kommer inte 
att stå några namn på de personer som intervjuas och det kommer inte heller att stå med vilka 
förskolor som vi har varit och intervjuat. Inspelningen kommer att transkriberas och sedan 
raderas efter examensarbetets godkännande. Intervjutiden tar ca 30 min och vi är ytterst 
tacksamma för er medverkan. 
 
// Therese och Rosemarie  
 
 

1. Hur länge har du varit yrkesverksam förskollärare? Vilken pedagogisk inriktning har ni 
på förskolan?  Har du arbetat inom andra inriktningar?  
 

2. Vad innebär begreppet bild och skapande för dig? 
 

3. Hur definierar du begreppet utveckling i relation till bild och skapande? 
 

4. På vilket/vilka sätt kan ni arbeta med bild och skapande?  
 

5. Har ni några bestämda dagar gällande arbetet med bild och skapande?  
 

6. Berätta hur ni strukturerar upp det i verksamheten så att ett lärande sker?  
 

7. Arbetar alla pedagoger med bild och skapande? 
 

8. Hur tar ni tillvara på barns kreativitet/fantasi med utgångpunkt i barnens/barnets intresse? 
 

9. På vilket sätt uppfattar du att din ledarroll har för betydelse för barnens lärande och 
utveckling gällande bild och skapande?   

 
10. Hur hittar arbetslaget inspiration till ert arbete med bild och skapande?  

 
11. Finns det något i det praktiska arbetat som fungerar bra eller mindre bra? Om ja, I sådana 

fall hur? 
 

12. Något annat du vill tillägga? 
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Bilaga 3 
 
Hej!  
 
Vi är två studenter som studerar till förskollärare på Umeå universitet och vi skriver nu vårt 
examensarbete som handlar om bild och skapande i förskolan. Vi planerar att intervjua 
pedagoger ifrån ett flertal förskolor med olika pedagogiska inriktningar, såsom Reggio Emilia, 
Waldorf, Montessori och traditionell pedagogik. 
 
Våra frågor berör bild och skapande och vi vill med vår studie undersöka hur pedagoger tänker 
kring bild och skapande och hur ni arbetar med dessa i förskolan. Framförallt behöver vi samla 
in material till denna studie genom att göra intervjuer, som beräknas att ta cirka 30 minuter. 
 
Under intervjun kommer en av oss att föra anteckningar och göra en ljudinspelning och den 
andra kommer att genomföra intervjun. Alla uppgifter som samlas in vid tillfället för intervjun 
kommer inte att användas för något annat syfte än till vår studie och endast vi får ta del av 
materialet, förutsatt att transkriberingen inte skulle behöva styrkas i betygssättningen av 
examensarbetet. Allt material kommer sedan att raderas efter examensarbetets godkännande. Vi 
vill understryka att det är helt frivilligt att delta och ni kan när som helst avbryta intervjun. 
 
 
 
Jag har tagit del av denna information och är införstådd av den:  
 
Datum:  
 
 
 
Pedagogens namnteckning _______________________________________________ 
 
 
 
Student nummer ett: ____________________________________________________ 
 
 
 
Student nummer två: ___________________________________________________ 
 


