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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att få kunskap om förskollärares uppfattningar om 
tvååringars möjligheter att skapa spontant i förskolan, med fokus på bildskapande. 
Studiens frågeställningar var hur förskollärare ser på bildskapande i förskolan, hur de 
resonerade kring tid för spontant skapande som de yngre barnen har, samt hur de 
beskrev tillgänglighet och variation i material som tvååringarna erbjuds i sitt spontana 
bildskapande. Resultatet baseras på åtta kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma 
förskollärare. Alla dessa arbetade på avdelningar där åtminstone ett antal av barnen 
var tvååringar. Resultatet visar att de intervjuade förskollärarna hade olika definition 
på vad bildskapande i förskolan innehåller. Tre av förskollärarna gav en mer 
begränsad beskrivning medan de övriga fem gav en mer vidgad beskrivning, enligt 
vår analys. De beskrivningar som var begränsade innehöll främst tvådimensionellt 
skapande som målning och teckning. Bildskapande skedde endast inomhus. De 
vidgade beskrivningarna innehöll bland annat tredimensionellt skapande som bygg- 
och konstruktion, lera och även lek utomhus med exempelvis sand. De flesta 
förskollärare angav att barnen hade tid för spontan lek nästan hela dagen på förskolan. 
Huruvida denna tid sågs som en möjlighet till spontant bildskapande varierade. 
Förskollärarna angav också att mycket material för bildskapande fanns men endast ett 
fåtal beskrev att tvååringarna hade tillgång till detta under fri lek. Gällande 
tillgänglighet av material beskrev förskollärarna att de hade en önskan att tvååringar 
själva skulle kunna hämta material och spontant välja att arbeta med bildskapande. En 
del av förskollärarna angav dock att i praktiken är detta svårt i en miljö där små barn 
vistas. Därför placerades materialet oftast synligt men inte nåbart. Barnen måste be 
om hjälp för att plocka ner materialet. Andra förskollärare angav att materialet visst 
kan stå tillgängligt för tvååringar.  
 
Sökord: fri lek, definition av bildskapande, tillgång till material  
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1. Inledning 
 
Det finns många sätt att kommunicera och uttrycka sig på. I dagens samhälle är ofta 
talat språk i fokus. I det fall när talat språk inte räcker till eller är relevant, kan olika 
typer av estetiska uttrycksformer vara användbara. Exempel på sådana uttrycksformer 
är bild, dans, musik, drama. Ju tidigare i livet man får börja skapa och använda sig av 
dessa uttrycksformer desto mer utvecklade blir de (Braxell, 2010). Därför bör barn 
redan innan de kan tala ges möjlighet att skapa med olika uttrycksformer. Många barn 
idag spenderar större delen av sina första år på förskola. Detta talar för att en av 
förskolans uppgifter är att ge barnen möjlighet att utveckla sina kunskaper kring 
skapande. I förskolans läroplan (Skolverket, 2010, sid 10) står det att ”förskolan ska 
sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 
förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, 
rörelse, sång och musik, dans och drama.” Ett annat strävansmål är att varje barn ska 
få möjlighet att utveckla sin ”förmåga att bygga, skapa, konstruera med hjälp av olika 
tekniker, material och redskap” (Skolverket, 2010, sid 10). Detta visar att skapande i 
förskolan är väldigt brett med många olika aspekter inblandade. Sannolikt är att 
förskolorna och olika pedagoger därför jobbar på olika sätt med barns skapande.  
 
Barngrupperna i förskolan kan variera från åldersindelade på olika sätt, till helt 
blandade åldrar där ett- till femåringar befinner sig på samma avdelning. Vi menar att 
detta ger olika förutsättningar för barn i olika åldrar, och på olika förskolor, att skapa. 
I denna uppsats kommer vi att fokusera på tvååringar för att avgränsa oss. Vi har valt 
just tvååringar för att de tillhör de yngre barnen på förskolan. Samtidigt har de ofta 
haft plats på förskolan i ungefär ett år. Vår erfarenhet från verksamheten är att det 
första året för barnen på förskolan handlar mycket om trygghet. Detta innebär att 
annan verksamhet får komma senare. De äldre barnen på förskolan får ofta mer 
utrymme för spontana initiativ i verksamheten. Det är också lätt för pedagogerna att 
se deras kompetens. Vi tänker att dessa faktorer sammanlagt gör att tvååringar blir en 
”bortglömd” grupp på förskolan. Fokus ligger på de äldsta och de yngsta barnen.  
 
Nästan allt som de små barnen roar sig med skulle kunna kallas för skapande 
(Granberg, 2001). Små barn använder alla sina sinnen för att ta till sig nya kunskaper 
och uttrycker sig med hela kroppen och alla tillgängliga material. Den andra 
avgränsningen vi gjort är att endast fokusera på bildskapande. Vilka föreställningar 
barn, personal och föräldrar har om bildskapande avgör vilka möjligheter vi ger till 
bildskapande i förskolan (Änggård, 2006). Många författare uppger att det innefattar 
skapande i både två och tre dimensioner (Granberg, 2001; Löfstedt, 1999a; Änggård, 
2006). På förskolor som arbetar med yngre barn är oftast tvådimensionellt 
bildskapande dominerande (Granberg, 2001). Material som pedagoger anger används 
till yngre barns bildskapande associeras ofta med måleri.  
 
Barnen i förskolan bör erbjudas rikligt med material av hög kvalitet och lämpliga 
verktyg (Granberg, 2001). Mycket av materialet som används inom bildskapande 
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kräver att pedagogerna har en viss kunskap av att hantera det. Materialet till 
bildskapandet kan också vara kostsamt och aktiviteterna kan vara utmanande för 
pedagogerna att hantera. Därför tror vi att hur stor variation det finns i materialen är 
väldigt olika. Vilket material barnen erbjuds påverkar deras möjlighet att utveckla sin 
uttrycksförmåga i bild. Braxell (2010) menar att ju tidigare barn får möjlighet att 
arbeta med olika sorters material, desto större möjligheter ges barnen att utveckla sitt 
skapande och sin uttrycksförmåga i bildspråk. Granberg (2001) skriver att det 
viktigaste inte alltid är mångfald i material. Barnen måste ges möjlighet att fördjupa 
sig i ett och samma material. Detta gör att de bättre lär känna materialet och 
verktygen. Vi vill därför belysa hur förskollärare, som är ansvariga för den 
pedagogiska verksamheten, uppfattar och tänker kring bildskapande och de material 
som ingår i bildskapande för de yngre barnen.  
 
Vilka bilder barn kan göra beror på deras omgivning (Änggård, 2006). Faktorer av 
betydelse är hur miljön är utformad, hur materialet görs tillgängligt för barnen, hur 
aktiviteterna planeras och hur mycket tid barnen kan använda fritt. Våra erfarenheter 
är att i förskolan finns det alltid tid under dagen där barnen får välja fritt vad de vill 
göra. Denna tid kallas oftast fri lek. Barnen har möjlighet att leka och lära precis det 
de själva vill göra under denna tid. Hur mycket tid till fri lek barnen har kan variera. 
Vad barnen tillåts att göra under denna tid kan också vara mycket olika, enligt vad vi 
upplevt. Om spontant bildskapande ska uppstå under denna tid tänker vi att miljön 
måste vara anpassad så att barnen blir lockade att göra detta. Barnen måste kunna se 
och ta materialet själva.  
 
1.1. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att få kunskap om förskollärares uppfattningar kring 
tvååringars möjligheter att skapa spontant i förskolan, med fokus på bildskapande. För 
att få denna kunskap är studiens frågeställningar följande: 
 

- Hur ser förskollärare på bildskapande i förskolan? 
 

- Hur resonerar förskollärare kring den tid för spontant skapande som de yngre 
barnen har?  

 
- Hur beskriver förskollärare tillgängligheten och variationen i material som 

erbjuds de yngre barnen i sitt spontana bildskapande?  
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1.2. Centrala begrepp  
 
I litteratur om bildskapande förekommer flera olika begrepp som inte alltid är 
självklara. Eftersom vi använder några av dessa begrepp i vår studie har vi valt att 
förtydliga dessa. Detta förtydligande innehåller vår valda definition av begreppen, 
även om vi tar stöd från viss litertur.  
 
Bildskapande – Skapande som barnen gör inom området bild. Samlingsnamn för 
tvådimensionella och tredimensionella bilder, kallas ibland för bild och form. 
Benämns som bild i läroplanen. (Braxell, 2010) 
 
Fritt skapande – Skapande som är fritt från förebilder (Fredricson, 1985). I förskolan 
kan detta ske under lärarledda aktiviteter eller av barnens spontant initierade tillfällen.  
 
Spontant skapande – När barnen själv kan ta initiativet till egen vald aktivitet. Ofta på 
förskolor har barnen någonting som kallas fri lek då barnen själv väljer vad dem vill 
göra inne på avdelningen.  
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2. Bakgrund 
 
För att stödja denna uppsats är det först nödvändigt att belysa några olika teorier om 
och perspektiv på skapande, bildskapande och förskolans verksamhet. Vi inleder 
bakgrunden med en genomgång av historiken kring bildskapande för barn. Här tas 
även begreppet fritt skapande upp. I den andra delen tar vi upp olika teorier som är 
användbara för att belysa hur man som vuxen kan tänka kring barn och deras 
bildskapande. Efter detta kommer tredje delen som handlar om olika definitioner av 
bildskapande. Då olika författare inkluderar olika aspekter i sin definition, menar vi 
att det är sannolikt att också förskollärare gör det, vilket gör det relevant för vår 
litteraturgenomgång. Den fjärde delen motiverar varför förskolan ska ägna sig åt 
bildskapande. Vi utreder varför det är viktigt för barn i låga åldrar att få skapa med 
hjälp av bild. I den femte delen belyser vi pedagogers olika föreställningar, 
förhållningssätt och strategier samt hur man väljer att se på barns kompetens. Sjätte 
delen handlar om variationen som finns i material som associeras med bildskapande. 
Den sjunde delen tar upp olika aspekter kring hur barn i förskolan kan ges tillgång till 
olika material för bildskapande. Detta handlar i första hand om barnens möjlighet att 
se och själva nå material. I den åttonde och avslutande delen skriver vi kort om 
möjlighet till spontant skapande. Under detta ingår barnens möjlighet till egna 
initiativ och val samt vilken betydelse detta har.  
 
2.1. Bildskapande för barn – en historik  
 
För att utreda något om skapande i förskolan idag är det av intresse att veta hur 
skapande sett ut för barn genom tiderna. Från 1800-talet fram till 1930 var 
verksamheten för barn i Sverige helt dominerad av Fröbeltraditionen, som har 
ursprung ur Friedrich Fröbels1 teorier (Bendroth Karlsson, 1998). Han utformade 
olika lekgåvor, bland annat papper och penna. Vuxna skulle instruera barnet i att 
använda lekgåvorna. Tillvägagångssättet var mycket metodiskt. Lärarinnan ritade före 
på en griffeltavla och benämnde vad hon ritade, exempelvis en lodrät linje. Fröbel 
menade att barnet genom detta kunde utveckla fritt skapande och undvika att fastna i 
meningslöst kopierande. Inom Fröbels pedagogik skulle barnen också utveckla 
kunskaper om färg genom att färglägga ett på förhand ritat blad med endast en färg 
(Fredricson, 1985). Läraren skulle se till att barnen inte ritade utanför, färglade jämnt 
och satt på rätt sätt med kroppen. Bendroth Karlsson (1998) menar att det finns en 
motsättning mellan Fröbels teorier om att barnen ska få utveckla fritt skapande och 
det tillvägagångsätt han beskrev. Under tidigt 1900-tal minskade inflytandet från 
Fröbels teorier och den tyska pedagogen Stuhlmanns2 metod användes i skolan 
(Bendroth Karlsson, 1998). I likhet med Fröbels teorier var det fortfarande av stor 
betydelse att griffeltavlan skulle användas, men vid teckningsundervisning skulle alla 
																																																								
1 Friedrich Fröbel (1782-1852) var en tysk pedagog som skapade ”kindergarten”, vilka även fick 
spridning i Sverige, som benämndes ”barnträdgårdar”. (Johansson, 2015)  
2 Ernst Johann Adolph Stuhlmann (1838-1921) var en tysk pedagog som utvecklade en fast metod 
inom teckningsundervisning som tillämpades vid tyska skolor, men även fick stort inflytande i Sverige. 
(Wikipedia, 2015)	
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barn efter lärarens instruerande rita precis likadant samtidigt. Detta för att barnen 
skulle kunna skärpa sin iakttagelseförmåga och att läraren skulle ha kontrollen.  
 
Bendroth Karlsson (1998) skriver att mellan 1930 och 1960 kom intresset kring fritt 
skapande för barn att öka, men att betydelsen bakom vad det innebar var fortfarande 
mycket olika. Mellan 1950 och 1960 uppkom några diskussioner om barns behov av 
att pröva hantera material på ett friare sätt, men fokus låg på att barnet i skapandet 
skulle utveckla motoriska färdigheter. Detta kunde innebära att barnet bland annat 
skulle lära sig att klippa, trä pärlor och sy. Under andra världskriget började 
diskussioner kring barns fria skapande att ta fart på allvar (Bendroth Karlsson, 1998). 
Det var bland andra teoretikern Herbert Read3 som hävdade att det individuella 
bildskapandet endast kan uppnås genom att de vuxna inte blandar sig i. Barnet måste 
tillåtas måla och rita i enlighet med sin egen person och karaktär.  
 
I början på 60-talet skedde en ekonomisk expansion vilket gjorde att behovet av 
kvinnlig arbetskraft ökade på arbetsmarknaden (Fredricson, 1985). Detta medförde ett 
större behov av barntillsyn. Bendroth Karlsson (1998) beskriver hur sektorn för 
barnomsorg expanderade kraftigt under 1970-talet. Innan detta hade traditioner kring 
metodik överförts, från en pedagog till nästa, muntligt. På grund av expansionen blev 
detta inte längre möjligt vilket ledde till att många pedagoger blev vilsna och följde 
trenderna snarare än teorier. Fredricson (1985) skriver att i och med den ökade 
barnomsorgen byttes den muntliga traditionen ut mot olika texter i form av 
pedagogiska program. Ett exempel är barnstugeutredningen som blev klar 1972 och 
innehöll arbetsplan för den framtida förskolan. Tyngdpunkten i denna låg på 
begreppsinlärning och att barnen skulle lära sig en egen metod att lära. Barnet skulle 
själv upptäcka och söka sig vidare till egen utveckling. Ett verktyg för att underlätta 
detta var aktivitetsstationer. Där skulle barnen arbeta med vad de kände för stunden 
utan att arbetet behövde initieras av någon lärare. Fredricson menar att detta medförde 
en syn på lärarna som överflödiga. 
 
Expansionen av barnomsorgen och förändring i traditioner skapade ett behov av 
struktur och nya modeller i förskolans arbete (Fredricson, 1985). En modell för detta 
var Reggio Emilias pedagogik. Bendroth Karlsson (1998) beskriver denna pedagogik 
som konstnärlig. Denna har utvecklats bland de kommunala daghemmen i staden 
Reggio Emilia i norra Italien. Under 80-talet hölls bland annat två utställningar på 
moderna museet i Stockholm och en hel del litteratur kring arbetssättet kom ut. 
Barsotti (2015) skriver att i samband med en av dessa utställningar så vaknade 
intresset bland svenska pedagoger för Reggio Emilias pedagogiska synsätt. Bendroth 
Karlsson (1998) anger att pedagogiken baseras på tanken om ”det rika barnet” som 
har hundra olika språk. Detta innebär att pedagogen guidar och stimulerar barnets alla 
sinnen. Pedagogen ska ge barnen redskap att uttrycka tankar och upplevelser, inte 
bara i ord, utan med hjälp av olika medier. Exempel på sådana medier är två- och 

																																																								
3 Herbert Read (1893-1968) var en brittisk poet, konstkritiker och konstteoretiker. Har bland annat 
skrivit litteratur som spelat stor roll för pedagogik inom konst. (Sandström, 2015) 
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tredimensionella bilder och drama. Vidare är dokumentation och temaarbete ett 
viktigt inslag i Reggio Emilia pedagogiken. 
 
Fredricson (1985) beskriver hur det i förslaget till pedagogiskt program för förskolan, 
som kom 1983, finns en annan attityd till barns bildskapande än vad 
barnstugeutredningen ger uttryck för. Detta förslag har flera likheter med Reggio 
Emilia. Personalen uppmuntras att stödja barns bild- och formskapande, både 
individuella och gemensamma uttrycksformer. Detta innebär att pedagogerna ska vara 
aktiva i arbetet med barnen. Initiativet medförde både fördelar och problem eftersom 
detta kom genom styrning uppifrån medan pedagogerna i förskolans verksamhet inte 
var helt insatt i pedagogiken. Granberg (2001) skriver att Socialstyrelsen utgav ett 
pedagogiskt program för förskolan med allmänna råd 1987, som blev gällande fram 
till 1998. Dessa allmänna råd beskriver ganska detaljerat vad skapande ger och hur 
skapande i förskolan ska utformas. Bland annat anges att skapande aktiviteter 
förmedlar budskap och fungerar som kommunikation. Barnen tränar sin 
iakttagelseförmåga och får estetiska upplevelser, vilket är ett viktigt medel för deras 
utveckling. Skapande aktiviteter ska ge barnen rika upplevelser och tillgång till ett rikt 
material anpassat för olika åldrar och ske både utomhus och inomhus. Klotter och 
experimenterande ses som en nödvändig del i barnens skapande utveckling, då detta 
sedan övergår till mer medvetna försök till gestaltning.  
 
År 1998 kom första läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998). Där formulerades att 
skapande och kommunikation med olika uttrycksformer såsom bild, sång, musik, 
drama, rytmik, dans och rörelse samt tal- och skriftspråk ska vara både innehåll och 
metod i förskolans verksamhet. Detta innefattar också att konstruera, forma och 
använda material och teknik. Samma formulering kvarstår i den reviderade upplagan 
som är gällande idag (Skolverket, 2010). De senaste allmänna råden för förskolan 
(Skolverket, 2013) betonar miljöns betydelse för barns skapande och kreativitet. 
Dessa råd betonar att lärande sker i samspel med människor såväl som fysisk miljö 
och därför är det av stor betydelse vad barnen möter i förskolans rum. Pedagoger 
måste utforma miljön så att det finns möjlighet för barnen att pröva, undersöka, 
utforska, experimentera, leka, skapa och konstruera. Hur miljön utformas har 
betydelse för vilken utveckling som kan ske.  
 
2.2. Olika teorier om barn och deras bildskapande  
 
Olika teorier som har betydelse för barns bildskapande kan bland annat handla om 
kultur och det sociala sammanhanget. Ulla Löfstedt (2004) som har skrivit en rapport 
om olika teoretiska perspektiv på barns bildskapande, menar att dessa har betydelse 
för hur vi utformar lärandemiljöer för barn. Hon anger att ett utvecklingspsykologiskt 
perspektiv har haft stort inflytande när det gäller bildpedagogiken i Sverige, bland 
annat genom Victor Lowenfeldt4. Det perspektivet har en koppling till Jean Piagets5 

																																																								
4	Victor Lowenfeldt (1903-1960) var professor i ”art education” i Pennsylvania, USA. (Wikipedia, 
2015)  
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stadieteori om kognitiv utveckling. Lowenfeldt menar att barn i åldrarna två till fyra 
år befinner sig i klotterstadiet. Färger har inte så stor betydelse förrän i senare stadier. 
Barnet måste få lämpliga erfarenheter för att utvecklas i sin egen takt. Löfstedt skriver 
vidare att den kognitiva utvecklingsteorin innebär i förlängningen att det inte är någon 
idé att försöka lära ett barn något de inte är moget för. Barnet måste ha en lämplig 
miljö där denne får erfarenheter som passar dennes mognadsstadie. Då kommer 
barnet att göra framsteg i bildskapande, i sin egen takt. Psykologen Rudolf Arnheim6 
delar Lowenfeldts syn på barns utveckling i stadier men ser andra förklaringar till 
barns teckningsutveckling. Han menar att barn tecknar saker som de ser dem. Därför 
visar barnens bilder hur de uppfattar den synliga världen. Detta innebär att barnens 
teckningsutveckling kan stödjas genom träning av deras visuella uppfattningsförmåga. 
Utöver detta behöver barnen också få experimentera i sitt skapande för att kunna 
återge deras uppfattningar i bild. I denna teori är perceptionen, alltså mottagandet av 
synliga intryck i fokus.  
 
I Herbert Reads teori är den uttryckande sidan av skapande i fokus. Read, som vi 
nämnt i historiedelen, är en barnbildsteoretiker som haft stort inflytande på svensk 
bildundervisning (Löfstedt, 2004). Hans synsätt har psykoanalytiskt ursprung. Read 
hänvisar bland annat till Sigmund Freuds7 tankar kring det undermedvetna och hur 
konstnärers undermedvetna blir synligt genom deras bilder. Han gör ingen skillnad på 
konst och barns bildskapande. Vidare menar Read att barns bilder är spontana uttryck 
för deras personligheter. För att främja utveckling måste pedagoger uppmuntra 
barnens spontana bilduttryck så att de bevarar denna förmåga så länge som möjligt. 
En företrädare för Reads tankegångar i Sverige var Jan Thomaeus8 (Bendroth 
Karlsson, 1998). Han menade att bild inte är ett självändamål för barnet utan bör ses 
som ett språk, ett kommunikationsmedel. Om barnet kan göra bilder utan risk att bli 
bedömd så är bilden individens mest uppriktiga språk.  
 
En teori som kan hjälpa oss att förstå det sociala sammanhangets betydelse, i barns 
bildskapande, är den sociokulturella teorin, som bland annat utgår från Lev S 
Vygotskijs9 tankar (Löfstedt, 2004). Han menade att människan lär sig genom att 
interagera med omvärlden (Bendroth Karlsson, 1998). Vidare säger hans teori att 
mognad hos barn föregås av utvecklingsprocesser (Löfstedt, 2004). Barnen har två 
parallella utvecklingsnivåer som fortgår samtidigt. Den aktuella utvecklingsnivån är 
vad barnet klarar av på egen hand och den potentiella utvecklingsnivån är sådant som 
barnet kan genomföra med stöd av vuxna eller mer kunniga kamrater. Vygotskij 
																																																																																																																																																															
5 Jean Piaget (1896-1980) var en schweizisk utvecklingspsykolog och pedagog. Han framstår som 
1900-talets mest betydande utvecklingspsykolog. Har skrivit flera texter om barns språk, tänkande och 
utveckling i olika stadier. (Lundberg, 2015)	
6 Rudolf Arnheim (1904-2007) var en tysk-amerikansk psykolog, konsthistoriker och filmteoretiker 
som bland annat varit verksam inom konstpsykologisk forskning. (Roth-Lindberg, 2015) 
7 Sigmund Freud (1856-1939) var en österrikisk läkare och författare som grundade psykoanalysen. 
(Johansson, 2015) 
8 Jan Thomaeus (1918-1991) var en författare som skrivit mycket om bild (Libris, 2015). Han var även 
teckningslärare och bildterapeut (Bendroth Karlsson, 1998). Ses som Reads främste profet i Sverige. 
9 Lev S Vygotskij (1896-1934) var en rysk psykolog som haft stor betydelse för modern 
utvecklingspsykologi och för pedagogik. (Hydén, 2015) 
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(1930/1995) betonar det kreativa arbetets betydelse för barnets utveckling och 
mognad. En viktig fråga inom barnpsykologin är utveckling av barns skapande. 
Vygotskij menar att det är välkänt att alla barn genomgår olika stadier när det gäller 
att rita. Han säger också att ritandet hör till de lägre åldrarnas skapande. Barnen ritar 
gärna och behöver sällan stimulans från vuxna. Bendroth Karlsson (1998) skriver att 
Barbara Rogoff10 har utvecklat Vygotskijs tes om lärandets natur. Hon menar att den 
totala situationen har betydelse för vad och hur barnet lär sig. Därför är det viktigt att 
utöver interaktionen också titta på miljögestaltningen. Alltså hur rummet för 
aktiviteten är arrangerat, vilka saker som finns tillgängliga och vad som används där 
inne.  
 
2.3. Vad innebär begreppet bildskapande? 
 
Nästan allt som småbarn sysselsätter sig med skulle kunna kallas för skapande 
(Granberg, 2001). Konstruktioner med klossar, trätåg, duplo och lego kan enligt en 
del ses som skapande. Likaså när barnet bygger en kaka av sand och dekorerar den 
med olika naturmaterial. Flera författare anser att alster i både två och tre dimensioner 
ingår i bildskapande (Granberg, 2001; Löfstedt, 1999a; Änggård, 2006). Granberg 
(2001) menar att begreppet bild idag innefattar tekniker som blyerts, kol, akvarell, 
akryl, oljemålning, skulptur i gips, lera, trä, papp, metall med mera. Löfstedt (1999a) 
inkluderar material som exempelvis pennor, kritor, vattenfärger, klippapper, lera och 
trä i sin definition av begreppet bildskapande. Dock inkluderar hon inte tillfällig 
konstruktion med färdigutvecklat material, exempelvis byggklossar. Änggård (2006) 
använder sig av en definition av bildskapande som innefattar material som papper, 
pennor, kritor, vattenfärger, tejp, lera och papper. Hon inkluderar inte material som 
textil och träslöjd, klossar eller lego. Granberg (2001) menar att tvådimensionellt 
skapande är dominerande på förskolor som arbetar med yngre barn. Hon anger också 
att vid beskrivning av bildskapande i förskolan uppger pedagoger först och främst 
material som associeras med måleri. Därefter anges även playdohdeg, trolldeg och 
lera men oftast inga andra tredimensionella material. Änggård (2006) påpekar att 
vilka föreställningar barn, personal och föräldrar har om bildskapande är avgörande 
för vilket bildskapande pedagoger ger möjlighet till i förskolan.  
 
2.4. Varför bildskapande för barn? 
 
Vygotskij (1930/1995) betonar att människan behöver fantasi för att uppnå något 
oavsett vad det är som ska uppnås. Fantasin är grunden för alla kreativa aktiviteter 
inom alla kulturella områden och möjliggör konstnärligt, vetenskapligt och tekniskt 
skapande. Mänskliga aktiviteter som inte innebär återskapande av tidigare uttryck, 
utan ger upphov till nya handlingar eller bilder, är det som utgör det kreativa. Enligt 
Vygotskij är alla människor kreativa, även de små barnen. Kreativiteten ser till att vi 
kan skapa något nytt. Detta är en motivation för att odla skapandet tidigt. Barnet visar 

																																																								
10 Barbara Rogoff (1950-) är en professor och utbildare vid University of California-Santa Cruz. 
Hennes böcker har kopplingar till Vygotskijs teorier. (Wikipeda, 2015) 	
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redan i tidig ålder på många kreativa processer som tydligt framkommer i dennes 
lekar. Där finns estetiska och kulturella former av skapande. I leken kan barnen 
berätta en historia. Den är en tolkning av barnens upplevelser. Grunden för skapande 
finns därför redan i barnens lek.  
 
I förskoleåldrarna är leken en självklarhet (Barnes, 1994). Det är ur barnens lek som 
det två och tredimensionella bildskapande kommer fram (Granberg, 2001). Barnes 
(1994) anser att lek inte är det bästa ordvalet eftersom man lätt riskerar att bortse från 
den utveckling som sker i leken. Leken är en uttrycksform i sig, men kan också 
innehålla andra typer av uttrycksformer som exempelvis bildskapande. När barnen 
leker med konstmaterial är deras skapelser en avspegling av deras intressen och 
egocentriska jag. Änggård (2005) menar att barn skapar med olika syften. Det kan 
vara att få utforska material, skapa ett föremål som behövs i en rollek eller som 
kommunikation för att kunna berätta något.  
 
Granberg (2001) menar att små barn använder alla sina intelligenser och alla sina 
sinnen för att ta till sig nya erfarenheter och kunskaper. De uttrycker sig med hjälp av 
hela sin kropp, alla sinnen, fysisk rörelse och alla tillgängliga material. Deras fysiska 
upplevelser ger dem kunskaper om bland annat proportioner, perspektiv och avstånd. 
Kunskaper som dessa kan förfinas om barnen får arbeta med bild. Med ökade 
erfarenheter växer också uttrycksförmågan i bild, vilket motiverar bildarbete som en 
del av barnens kontinuerliga inlärningsprocess. Braxell (2010) tar upp flera exempel 
på kompetenser barnen ges möjlighet att utveckla i en ateljé. Några exempel är 
sinnenas mottagningsförmåga, motorik, verbalt språk, bildspråk, social kompetens, 
reflektion, matematik med mera. Samtidigt anger författaren att det finns en fara med 
att använda bildskapande för att nå andra mål. Bendroth Karlsson (1998) menar att en 
syn på skapande som är fri från vuxnas värderingar innebär att detta kan användas 
som kommunikationssätt och språk. Braxell (2010) skriver att skapandet är viktigt för 
sin egen skull eftersom barnen genom detta uttryckssätt kan förmedla känslor som 
barnen registrerat genom olika erfarenheter.  
 
Braxell (2010) skriver att barn som ges möjlighet till skapande verksamhet redan när 
de är ett till två år har bäst förutsättningar att uttrycka sig i bildspråk senare under 
skolåren. Hon menar att de yngsta barnen ofta bli underskattade. De vuxna kan tycka 
att de är för små för att arbeta med vissa typer av tekniker. Detta kan vara ett resultat 
av att de vuxna inte ser barnens kompetens och inneboende resurser. Granberg (2001) 
anger att små barn ser och uppfattar tillvaron på ett annat sätt än vi vuxna. Deras 
motoriska förmåga gör att de inte kan hantera verktyg på ett sådant sätt att naturtrogna 
avbildningar bildas. Detta kan ge vuxna en syn på att små barn bara klottrar och 
därför inte är i behov av skapande aktiviteter. Barnes (1994) påpekar att när barnen 
passerat lekstadiet kommer deras skapande att bli mer varierat, men för att de ska 
komma dit måste pedagogerna låta dem leka med materialet. Granberg (2001) skriver 
att en annan syn på barn under tre år är att de behöver färdiga mallar och ständig 
vuxenhjälp för att kunna skapa. Barnes (1994) menar att huruvida en aktivitet passar 
en viss åldersgrupp har att göra med barnens intresse och förmåga att klara 
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aktiviteten. I olika perioder blir utvecklingen tydlig exempelvis om pedagogen tittar 
på barnens förmåga att hantera olika material. Ett exempel på detta är att treåringar 
målar med fingrarna istället för med pensel. Detta för att barn i denna ålder inte kan 
kontrollera färg och pensel. Braxell (2010) menar att varje individ har sin medfödda 
nyfikenhet, oavsett ålder eller andra förutsättningar. Under uppväxten förlorar vi 
denna nyfikenhet, något som vi vuxna bör fundera över orsaken till.  
 
Braxell (2010) skriver att traditioner och den utvecklingspsykologiska grund som 
förskolan har, medför ett visst sätt att tänka och arbeta efter. Detta i sin tur kan 
resultera i ett kategoriserande av barnen där vi delar in dem i exempelvis ”småbarn”, 
”femåringar” och ”barn i behov av särskilt stöd”. En sådan kategorisering kan hindra 
pedagoger från att se de verkliga kompetenserna hos varje enskilt barn.  
 
2.5. Föreställningar och förhållningssätt hos pedagoger  
 
En viktig fråga i förskolans verksamhet är vilka föreställningar pedagogerna har om 
barnen. Eva Johansson (2011) har skrivit en kunskapsöversikt baserat på en studie om 
pedagogers förhållningssätt gentemot de yngre barnen i förskolan. Studien gjordes i 
uppdrag av Skolverket. De olika barnsyner som där framträder är att barnen ses som 
medmänniskor, alternativt att vuxna vet bättre än barnet eller att barn är irrationella. 
Ses barn som medmänniskor så tar pedagogerna hänsyn till barnens intentioner, 
behov, önskningar och förmågor. Barns erfarenheter och känsla av kontroll är här en 
utgångpunkt. Ur synen att vuxna vet bättre kan barn ha rätt att välja, men utifrån 
vuxnas struktur. Ses barn istället som irrationella arbetar pedagogerna på ett sätt som 
begränsar barnen. Lenz Taguchi (1997) återger Gunilla Dahlbergs egna 
konstruktioner av barnsyn i svensk förskola och skola. En syn är barnet som natur, 
vilket främst återfinns i förskolan. Då värnar pedagogen om det som finns naturligt i 
barnet. Barnen behöver få frihet till att uttrycka sig och få utlopp för detta i fri lek 
eller fritt skapande. I sådana aktiviteter får barnet ge uttryck för sin innersta 
personlighet. En annan syn är barnet som kultur- och kunskapsåterskapare, vilket 
främst återfinns i skolan. Detta innebär att barnet ses som ett tomt kärl vilket ska 
fyllas av kunskap och kultur från den vuxne. Dessa två barnsyner är olika men 
återfinns samtidigt i både förskolan och skolan. 
 
Johansson (2011) beskriver pedagogers olika strategier för barns lärande. Fokus kan 
här ligga på det egna förhållningssättet hos pedagogen, pedagogens uppgifter eller 
egenskaper hos barnet. En strategi är att man sätter tilltro till barnets förmåga. 
Pedagogerna visar då att de utgår ifrån att barnen har avsikter, förmåga att förstå och 
kunna göra egna val. En del pedagoger arbetar med att utnyttja miljön, bland annat 
med inspiration från förskoleverksamheten i Reggio Emilia. Tror pedagoger på 
barnens förmåga ser de att materialets tillgänglighet påverkar barnens möjlighet till 
delaktighet. Barnen ska veta vart materialet finns och kunna använda det. Då har barn 
inflytande och kan välja aktiviteter så som de själva vill. Johansson anger att en annan 
strategi är att man avvaktar barns mognad. Barn erbjuds aktiviteter först när de vuxna 
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anser att de kan hantera dem. Avsikten blir att hjälpa barnet utveckla ännu ofärdiga 
förmågor. Materialet ska då vara lämpligt anpassat efter ålder. Det kan ibland betyda 
att barnen saknar tillgång till material som lera, färger, papper eller kritor. Ibland kan 
material vara placerat utom räckhåll för barnen. En syn på barn som oförmögna 
fokuserar på vad små barn inte kan och anpassar verksamheten därefter. Ibland 
hindras barn i sina avsikter och får inte lov att prova olika aktiviteter (Johansson, 
2011). Braxell (2010) menar att det är vanligt att pedagoger tänker att skapandet ska 
bli en produkt som alla kan se vad det föreställer och kan sättas upp på väggen. Detta 
krav på resultat medför att det inte är någon idé att låta de små barnen skapa då de 
inte kan detta. Det är lätt för pedagogerna att tänka att små barn bara slösar på 
materialet och stoppar det i munnen och därför bör man vänta några år tills de är stora 
nog. Författaren menar dock att det är bekymmersamt att en del barn hinner blir fem 
år innan de erbjuds att arbeta med vissa typer av material. 
 
2.6. Variation i material i förskolan  
 
Ett perspektiv på skapande är att pedagoger strukturerar och bestämmer när barnen får 
tillgång till olika material och aktiviteter samt var de ska vara vid olika tider (Nordin-
Hultman, 2004). Denna reglering utgör en styrning av barnen. I motsats till detta 
skriver Eriksson Bergström (2013) att barn i förskolan inte är så styrda på detta vis 
utan ges goda möjligheter till fria aktiviteter. Braxell (2010) menar att om vi ska 
uppnå målen i läroplanen krävs att barnen ges tid för skapande och får vistas i en 
fysisk förskolemiljö med ändamålsenliga lokaler och rikt bildmaterial. Sheridan, 
Pramling Samuelsson och Johansson (2010) anger att ett av kriterierna för en förskola 
med hög kvalitet är att omsorg, lek och lärande integreras i barns lärande. Detta gör 
att målområden i läroplanen blir möjliga. Detta måste ske i en miljö som stimulerar 
och utmanar barnen samt är rikt på material. 
 
Vad för slags bilder barn kan göra är beroende av deras omgivning (Änggård, 2006). 
Betydelsefulla faktorer är hur den fysiska miljön är utformad, vilket material som 
finns tillgängligt, hur aktiviteterna är planerade och hur mycket tid barnen får använda 
fritt. Pedagogen ska finnas tillhands med kunskaper om tekniker och material, ge 
tillgång till stimulerande utbud av material samt arrangera miljön så att den möjliggör 
aktivitet (Bendroth Karlsson, 1998). Granberg (2001) skriver att småbarn måste ha 
tillgång till kunniga, engagerade och inspirerande pedagoger. Det krävs att barnen har 
materialkännedom och kunskaper om hur de praktiskt ska hantera dessa material 
(Braxell, 2010). Barnens utveckling av bildspråk är beroende av att det finns 
förebilder som kan hantera olika material och verktyg. Det är pedagogens ansvar att 
delge dessa kunskaper genom aktivt deltagande i ateljén. Något som underlättas om 
pedagogen känner sig trygg med materialet och teknikerna.  
 
Granberg (2001) anger att barnen måste erbjudas ett rikligt utbud av material med hög 
kvalitet och verktyg som är lämpliga. Braxell (2010) menar att material av sämre 
kvalitet, som antingen går sönder eller försvårar arbetet för barnen, dämpar lusten att 
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skapa. Enligt de allmänna råden från år 1987 ska förskolan erbjuda ett rikt och 
varierande material för olika typer av skapande verksamheter, lämpade för olika 
åldrar (Granberg, 2001). I de senaste allmänna råden (Skolverket, 2013) står det att 
förskolan ska erbjuda en miljö med god tillgång till både varierat och formbart 
material, för skapande och utforskande, som gynnar fantasi och kreativitet. Braxell 
(2010) skriver att en stor variation av material i ateljén och det kunnande barnen har i 
att använda dem, påverkar deras möjligheter att uttrycka sig i bild. Ju tidigare barn 
kommer i kontakt med olika bildskapande material, desto större möjligheter får de att 
utveckla sitt skapande.  
 
Barn i förskolan möter olika typer av material som kan användas till bildskapande. 
Braxell (2010) anger att de vanligaste bildmaterialen i förskolan är blyertspennor, 
vaxkritor, vita A4-papper, tuschpennor, tejp, limstift och saxar. Granberg (2001) 
skriver att det är ovanligt att material som lera, gips, olje- eller akrylfärger finns i 
förskolan. Orsaken till detta kan vara ekonomi eller pedagogers okunskap i 
hanteringen av detta material. Braxell (2010) menar att bra material inte behöver vara 
dyrt. Det finns mycket material som ger stor utvecklingsmöjlighet och är helt gratis. 
Väljer man på förskolan att ha stora mängder sådant material får man större 
ekonomiska möjligheter att köpa in bra verktyg. Återvinningsmaterial av plast, metall, 
papper, naturmaterial, tidningar eller överblivet material från olika affärer som ändå 
ska slängas kan ge goda möjligheter till skapande i förskolan. Trageton i Carlsen och 
Samuelsen (1991) poängterar att ett stort utbud samt stor variation i material är 
viktigt, särskilt när det gäller tredimensionellt bildskapande. Detta för att stödja barns 
tredimensionella lek. Granberg (2001) menar att mångfald i material inte alltid är det 
viktigaste. Att ge barnen möjlighet att fördjupa sig i ett och samma material gör att de 
bättre lär känna materialet och verktygen. Barnes (1994) menar att barnen får en 
förväntning av att inte behöva göra samma sak två gånger. Denna förväntning 
kommer från att vi vuxna omedvetet lärt dem att det ständigt nya är grunden till 
konstnärlig utveckling. Denna omedvetna inlärning kan ske på två olika sätt. 
Antingen genom att pedagogerna konstant tillför nya material, alternativt att de tillför 
en helt ny idé vid varje tillfälle.  
 
Taktila upplevelser, som stimulerar barnen känsel, lek och utforskande av nya 
material är mycket typiskt för barnens skapande aktiviteter i åldrarna tre till fem år 
(Barnes, 1994). Att arbeta med taktila objekt som förslagsvis deg, lera och modellera 
är viktigt för små barns utveckling. Som nämnts tidigare utforskar barnen och lär med 
hela sin kropp och alla sina sinnen (Granberg, 2001). Braxell (2010) skriver att en 
underskattning av de yngsta barnens förmågor gör att pedagoger inte ger dem tillfälle 
att arbeta med exempelvis lera, skrot eller trä.  
 
I bild och form ingår många olika tänkbara material. Carlsen och Samuelsen (1991) 
skriver att det är vanligt inom ämnet bild att använda Arne Tragetons indelning av 
detta material (se tabell 1). Materialet är då indelat efter grundegenskaper istället för 
de traditionella ämnena slöjd, textil och teckning. Huvudkategorierna för dessa 
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egenskaper är tvådimensionella och tredimensionella media. (Trageton i Carlsen & 
Samuelsen, 1991). 
 
Tabell 1. Översikt av material för bild- och formskapande, indelat efter egenskaper (Trageton i Carlsen 
& Samuelsen, 1991, s. 135).  

Tvådimensionella 
media 

Tredimensionella  
media 

Koloristiska Grafiska  Plastiska  Konstruktiva 
Färger: 
Limfärger 
Vattenfärger 
Fettkritor  
m.m. 

Svart/vitt: 
Blyerts 
Tusch 
Kol 
m.m. 

Lera: 
Plastilin 
Deg 
m.m. 

Bygg-
klossar 
 

Fasta: 
Träbitar 
Metallrör 
Plastlådor 
Stenar 
Kottar 
Pinnar 
Papp 
m.m. 

Flexibla: 
Tyg 
Garn 
Sytråd 
Ståltråd 
Piprensare 
Folie 
Papper 
m.m. 

Sand: 
Sågspån 
m.m. 

 
Carlsen och Samuelsen (1991) skriver att det är ändamålsenligt att använda Tragetons 
indelning. Det blir lättare att säkerställa att bild och form inte blir ett försummat 
område. Även Braxell (2010) tar upp Tregetons indelning av bildmaterial. Hon menar 
att en sådan indelning blir till stöd för pedagoger i förskolan. De kan utvärdera om 
den egna barngruppen fått tillgång till olika typer av material. Pedagogerna kan ställa 
sig frågor som; Kan barnen arbeta både grafiskt och koloristiskt? Ges möjlighet till 
skapande med både plastiska material och konstruktionsmaterial? Utöver materialen i 
tabellen menar författaren att pedagogen själv kan fylla på med fler förslag på 
material. Bland annat kan listan på konstruktiva material göras hur lång som helst. 
Här kan exempelvis pedagogen räkna in naturmaterial, torkad frukt, 
återvinningsmaterial m.m. Under plastiska material föreslår Braxell även att 
pedagoger kan räkna in play-doh, papier-maché, gips, snö m.m. Kategorin 
koloristiska material kan fyllas på med fingerfärg, akrylfärg, akvarell, 
marmoreringsfärg, textilfärg m.m. 
 
2.7. Barnens tillgång till material  
 
Många omgivningar där barn vistas har oftast en ordning skapad av vuxna 
(Skolverket, 2013). Hur pedagoger tänker kring vad barnen kan och inte kan påverkar 
hur de väljer att placera materialet i förskolan (Braxell, 2010). Därför kan observation 
av miljön avslöja vilket material barnen har fri tillgång till och vilket material 
pedagogerna styr över. Detta visar vilken tilltro pedagogerna har till barnens 
kompetens att hantera materialen själva, vilket också är en aspekt som sätter spår i 
barnens tillit till den egna förmågan. Barn leker inte i en fysisk miljö som upplevs 
otrygg, understimulerande och otillgänglig (Skolverket, 2013). Det är nödvändigt att 
som pedagog fråga sig hur miljön kan utformas så att barnen får tillgång till material, 
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både hur de kan nå materialen och vad som finns tillgängligt eller saknas. Nordin-
Hultman (2004) menar att hur miljön är utformad hänger ihop med hur barnens 
identitetsskapande sker. I möte med vissa material och omgivningar så uppfattas 
barnen som kompetenta och initiativrika medan andra miljöer ger en uppfattning av 
att de är passiva och okoncentrerade. Detta avgör också om barnens identitet ses som 
positiva eller negativa. 
 
När pedagoger ska förhålla sig till de små barnens lärande är det viktigt att den 
fysiska miljön är väl anpassad. Lillemyr (2002) skriver att studier har visat att den 
fysiska miljöns utformning är av stor betydelse för tvååringars lärande. Carlsen och 
Samuelsen (1991) menar att om pedagoger vill ge barn i förskolan utrymme till 
koncentration måste den fysiska miljön planeras utifrån att barn ska ges möjlighet att 
komma in på olika saker, studera och uttrycka sig med olika media. Föremål måste 
kunna förvaras i genomskinliga kärl och placeras på hyllor som ger översikt. 
Samtidigt måste redskap och material vara lätt tillgängliga. Vidare bör pedagoger 
fråga sig var gränsen mellan petighet och ordning går. 
 
Nordin Hultman (2004) som har gjort en sammanställning på tidigare studier skriver 
att det finns mycket material för skapande aktiviteter i förskolan. Men trots detta 
kommer sällan materialet till användning. Barnen har ofta liten tillgång till detta 
material. Materialens placering är ofta högt upp och utom räckhåll för barnen. Lenz 
Taguchi (1997) beskriver att barnen måste fråga om hjälp när de ska jobba med lera 
eller måla. Nordin Hultman (2004) skriver att det material som ofta förvaras 
otillgängligt för barnen är sådant som gör det svårt att hålla rent eller skapar oordning. 
Sådana material kan vara flytande färg, flytande klister, lera, vatten, verktyg, tyger, 
garner, musikinstrument och bandspelare. Braxell (2010) menar att kladdiga material 
placeras oftast i skåp eller på hög höjd. Nordin Hultman (2004) menar att detta får till 
följd att material som klassas som experimenterande och skapande sällan blir använt. 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) ger ett praktiskt exempel på hur otillgängligt material 
ledde till en omständlig situation när barnen skulle måla. Pedagogerna blev då 
tvungna att plocka undan från borden och lägga på vaxdukar, samt leta efter färger 
och penslar i förråden innan aktiviteten. När aktiviteten sedan avslutades skulle allt 
snabbt plockas bort igen, så att bordet kunde dukas inför lunch. Åberg och Lenz 
Taguchi beskriver också hur ett arbetslag i förskolan gjorde studiebesök på flera andra 
förskolor, som var inspirerade av Reggio Emilias pedagogik. Efter detta förändrade 
pedagogerna på denna förskola organiseringen av material, i den egna verksamheten. 
De plockade fram skapandematerial från förråden och placerade detta i en hylla 
lättillgängligt och synligt för barnen. Detta skapade dock vid första tillfället kaos i 
barngruppen eftersom barnen inte tidigare haft tillgång till allt material samtidigt. 
Efter att barnen varit delaktiga i hur den nya hörnan skulle fungera samt introducerats 
i organiseringen och vilka regler som skulle gälla runt bordet så fungerade miljön. 
 
Braxell (2010) beskriver hur en ateljé är strukturerad på en Reggio Emilia förskola, i 
norra Italien, efter hon har gjort ett studiebesök där. Där är materialet placerat i 
barnens höjd, både synliga och tillgängliga för barnen. Braxells erfarenhet är att de 
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allra flesta barn kan hantera alla typer av material om vi vuxna ger dem redskapen för 
det. Genom att låta barnen utforska och klottra, vägleda dem i teknik och skötsel av 
verktyg, skapar vi förutsättningar för att alla material tillslut kan stå tillgängliga för 
barnen. 
 
2.8. Spontana aktiviteter i förskolan 
 
Samspelet i en barngrupp utmärks ofta av spontanitet och intensitet (Lillemyr, 2002). 
Det är viktigt att barnet får möta både lek, strukturerat samt fritt lärande i både 
förskola och de första skolåren. I skolan städas oftast spontana tendenser bort till 
förmån för mer strukturerade arbetsformer. Man riskerar att genom detta hämma 
barnets utveckling, deras kreativa handlingar och förmåga att experimentera för att 
hitta lösningar på utmaningarna. Att barn får göra sina egna val ger en känsla av makt 
och kontroll (Öhman, 2011). De kan själva välja vad de vill upptäcka, undersöka och 
experimentera med. Detta ger barnen intellektuell utveckling. I förskolan lägger 
pedagoger ofta vikt vid att variera mellan olika former av lek och lärande (Lillemyr, 
2002). En växelverkan sker mellan vuxenorganiserade och barnstyrda aktiviteter.   
 
Löfstedt (1999b) skriver att skillnaden mellan barnens spontana bildskapande och 
lärarplanerade aktiviteter är att fokus ligger på olika aspekter. Förskollärare är 
fokuserade på material och teknik samt bildens estetiska uttryck medan barnen ser 
bildskapande först och främst som en kommunikativ aktivitet. Detta är något som blir 
mer tydligt när barnen kan ta eget initiativ till bildskapande. 
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3. Metod 
 
3.1. Val av metod 
 
Eftersom denna studie syftar till att utreda hur förskollärare uppfattar en del av 
förskolans verksamhet tänker vi att intervju är ett lämpligt tillvägagångsätt. Johansson 
och Svedner (2010) skriver att genom kvalitativa intervjuer kan lärares uppfattningar 
om bland annat det egna förhållningssättet, undervisning, målsättning och planering 
framgå. Eftersom denna uppsats fokuserar på andra personers beskrivningar så är 
resultatet en kvalitativ beskrivning. Under intervjuerna har vi haft ett antal fasta frågor 
men även följt upp med följdfrågor som passar tillfället. Frågorna har varierats utefter 
hur intervjuerna fortlöpt. Detta är i enlighet med en kvalitativ intervju (Johansson & 
Svedner, 2010). Syftet med sådana intervjuer är att få så uttömmande svar som 
möjligt. Kvale och Brinkmann (2009) menar att vid en kvalitativ intervju så 
konstrueras resultatet i interaktion mellan intervjuaren och den som blir intervjuad. 
Löfdahl, Hjalmarsson och Franzen (2014) påpekar att när man samlar in någon 
annans berättelse så bidrar den som intervjuar till resultatet med kroppsspråk och 
annan kommunikation. Detta gör forskaren till en del av studien.  
 
3.2. Urval och avgränsningar  
 
Vi har valt att i denna uppsats enbart intervjua utbildade förskollärare som arbetar på 
kommunala förskolor. Valet av endast förskollärare motiverar vi med att det är på 
dessa det pedagogiska ansvaret ligger, enligt förskolans läroplan. Det är 
förskollärarnas ansvar att se till att arbetet i förskolan stämmer överens med 
strävansmålen i läroplanen (Skolverket, 2010). Alla förskolor, som de intervjuade 
förskollärarna arbetar på, ligger i eller nära samma medelstora norrländska kuststad, 
inom en radie på två mil från centrum. Avdelningarna som blivit tillfrågade har 
antingen valts utifrån att vi känner till dem sen tidigare, eller slumpvis via 
kommunens och förskolornas egna hemsidor. På avdelningarna där förskollärarna 
jobbar vistas åtminstone några tvååringar, vilket vi frågat upp vid telefonkontakt. Vi 
har valt bort förskolorna med särskilda inriktningar, exempelvis Reggio Emilia, 
Montessori och Waldorf. Detta för att vi tänker att sådana inriktningar har ett uttalat 
arbetssätt kring skapande aktiviteter och även hur miljön ska struktureras. Detta 
tänker vi kunde ha påverkat vårt resultat åt ett visst håll och därmed inte blivit 
representativt för förskolor i helhet. Under intervjutillfället har vi säkerställt att 
förskolan haft samma åldersindelning på avdelningen minst ett år. Detta för att de ska 
hunnit etablera en fungerande miljö och uttalat arbetssätt. Totalt har åtta förskollärare 
intervjuats. Detta antal är tillräckligt för att se vilken variation som finns och 
återspegla vilka olika uppfattningar om bildskapande som förskollärare har. Antalet 
valdes även utifrån tiden för denna uppsats.  
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3.3. Procedur 
 
Vi började med att kontakta antingen förskollärare eller förskolechefen via telefon för 
att fråga efter någon förskollärare som skulle kunna tänka sig att ställa upp på 
intervju. I de fall där vi pratat med förskolechefer har vi sedan ringt förskolläraren 
som har blivit föreslagen. I samtliga fall har vi frågat efter frivilligt deltagande. I 
samband med telefonkontakt bokade vi intervjutider och tog även mejladresser. Sedan 
skickade vi ut en förenklad intervjuguide med information om studiens syfte och 
frågeställningar11, kort information om intervjun och de huvudfrågor intervjun skulle 
bygga på (se bilaga 1). Denna skickade vi ut via mejl tre-sju dagar innan intervjuerna. 
Vi frågade sedan upp vid intervjutillfället om de fått och hunnit läsa informationen 
och frågorna i den. Två av mejlen gick inte ut korrekt och dessa förskollärare fick 
därför inte informationen innan. Under genomförandet av intervjuerna har vi som 
intervjuat använt en mer kompletterad guide med bland annat förslag på följdfrågor 
som stöd (se bilaga 2).  
 
Alla intervjuerna ägde rum under oktober 2015 inom loppet av en vecka (se informant 
1-8 i referenslistan). Intervjuerna har hållits på de förskolor där förskollärarna jobbar. 
Som lokal har arbetsrum eller andra typer av lugna utrymmen nyttjats vid 
intervjuerna. Beräknad tid har varit 30-45 minuter, men vid genomförandet har varje 
intervju tagit mellan 15-20 minuter. Båda författarna till detta examensarbete deltog 
vid samtliga intervjuer. En av oss hade huvudansvaret för själva intervjun och den 
andra skötte teknik och skrev stödanteckningar. Vi hade huvudansvaret för fyra 
intervjuer var. Inspelning har skett med hjälp av surfplatta och mobiltelefon. Appen 
som heter Inspelning-Recorder av Lin Fei har använts.  
 
3.4. Etiska överväganden 
 
I samband med studien har vi följt Vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska principer 
för att skydda de förskollärare som deltagit. Detta betyder att vi har tagit hänsyn till 
följande fyra krav; informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 
konfidentialitetskravet. Informationskravet innefattar att den deltagande ska delges 
undersökningens syfte och hur den ska gå till samt att deltagandet är frivilligt 
(Vetenskapsrådet, 2002). Denna information har förskollärarna fått med den 
intervjuguide vi skickat till dem på förhand. I samband med intervjuns början 
informerades de också om att det går bra att när som helst avbryta intervjun. 
Samtyckeskravet innebär att den deltagande måste ge sitt samtycke, och har rätt att ta 
tillbaka det (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet innebär att den deltagande 
informeras om att det samlade materialet endast ska användas till forskning. I vår 
studie lämnades de deltagande information om att intervjun ligger till grund för vårt 
examensarbete samt att uppsatsen kommer att publiceras på samlingsportalen DIVA. 

																																																								
11 I bilagorna är syfte och frågeställningar aningen annorlunda formulerade än i början på detta 
examensarbete. Detta för att formuleringen har förändrats efter intervjuerna genomfördes. Innehållet är 
dock detsamma.  
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Förskollärarna har också informerats om att de kommer vara anonyma. 
Konfidentialitetskravet innebär att utomstående inte kan identifiera vem det är som 
deltagit (Vetenskapsrådet, 2002). I rapporten är namnen utbytta, till fingerade namn. 
Inte heller vid transkribering används pedagogernas riktiga namn.  
 
3.5. Bearbetning av materialet 
 
Inspelningarna har transkriberats ordagrant. Då vi är två som genomfört denna studie 
har vi valt att transkriberat fyra intervjuer var. Resultatet har sedan sammanställts i 
olika kategorier utifrån våra frågeställningar och återkommande teman i det som 
pedagogerna har berättat. I samband med skrivandet av rapporten har vi som 
undersökare haft ett tolkande förhållningssätt, men i största möjliga mån har 
pedagogernas tankar återgivits ordagrant. Mer utvecklade tolkningar går vi in på 
under analysen.  
 
För att analysera resultatet har vi valt att skriva ut de transkriberade intervjuerna och 
sedan färgkodat förskollärarnas olika uttalanden med överstykningspennor i olika 
färger. När kodning tar sig i uttryck i kategorisering så sammanställs innebörden i 
några få enkla kategorier (Kvale & Brinkmann, 2009). Dessa kategorier kan vara 
fastställda på förhand eller växa fram samtidigt som analysen. Det kan både vara 
hämtade från teori eller intervjupersonernas egen variant. Fyra av de fem kategorierna 
i vår studie kommer från våra frågeställningar; Definition av bildskapande, tid för 
spontant skapande, variation i material och tillgänglighet till material. Den femte 
kategorin; barnsyn har blivit tydlig under analysens gång och därför lagts till. I 
samband med skrivandet av resultatet blev det tydligt för oss att kategorin barnsyn 
dels saknas i vår frågeställning samt innefattar flera av de andra kategorierna. Vidare 
blev det tydligt att denna kategori baserade sig på våra egna värderingar om vad 
barnsyn är. Vi valde därför att sortera om dessa citat utifrån de andra kategorierna och 
istället lyfta barnsyn i diskussionsdelen.  
 
Hur förskollärare tänker kring begreppet bildskapande är avgörande för övriga 
aspekter i resultatet. Därför har vi även delat in förskollärarnas beskrivning av 
bildskapande i två grupper; begränsad syn på bildskapande och vidgad syn på 
bildskapande. Första delen i resultatet belyser därför detta.  
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4. Resultat och analys 
 
Alla citat i resultatdelen kommer direkt från transkriberingen av genomförda 
intervjuer. Av anonymitetsskäl har förnamnen på de intervjuade förskollärarna bytts 
ut. CS och JN är förkortningar av namnen på oss som genomfört intervjuerna. 
 
[…]= Citatet har förkortats. Enstaka ord eller ljud saknas.  
[---]= Citatet är en del av ett längre resonemang. Meningar som inte har betydelse för 

just detta sammanhang har utelämnats.  
 
Intressant för resultatet är vilka åldrar det finns på avdelningarna där förskollärarna 
arbetar samt hur många tvååringar de har. Detta framgår i tabell 2. I denna återfinns 
även information om hur många av pedagogerna, på de intervjuades avdelningar, som 
är utbildade förskollärare.  
 
Tabell 2. Översikt över barn och pedagoger på de intervjuades förskoleavdelningar. 
 

 
 
4.1. Vad är bildskapande i förskolan? 
 
Vid intervjuernas start ville vi först veta vad bildskapande i förskolan innefattar för 
förskollärarna. Flera av de intervjuade svarade först med exempel som att rita och 
måla. Efter det varierade svaren och en del visade på ett varierat innehåll i begreppet 
bildskapande. Andra uppvisade en ganska snäv syn på bildskapande, exempelvis att 
materialet bara inbjöd till tvådimensionellt skapande och endast kunde ske inomhus. 

Fingerat 
Namn 

Åldrar på 
avdelningen
/Antal barn 

Antal 2-
åringar 

Antal 
pedagoger/varav 
förskollärare 

Åsa 1-3 år/ 
14st 

11st  4st/  
2st  

Maud 1-5 år/ 
19st 

4st 4st/ 
2st 

Birgitta 1-2 år/ 
14st 

6st 3st/ 
2st 

Pernilla 1-5 år/ 
17st 

6st 4st/ 
4st 

Vera 1-3 år/ 
16st 

16st 4st/ 
3st 

Eva 1-2 år/ 
15st 

7st 4st/ 
3st 

Siv 1-3 år/ 
16st 

4st 3st/ 
2st 

Malin 1-5 år/ 
19st  

5st 4st/ 
1st 
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Därför ser vi att dessa har en begränsad syn på begreppet bildskapande. Fem av åtta 
förskollärare beskrev ett varierat innehåll. Exempelvis tog de in bygg- och 
konstruktionslek och utomhusaktiviteter. Vi ser därför att dessa har en vidgad syn på 
begreppet bildskapande.  
 

JN: Vi börjar med att fråga vad bildskapande i förskolan är för dig? 
Åsa: Det är nog mycket att måla och rita tror jag. Det första jag tänker på är ju det.  
JN: Finns det något mer som hör till det här? 
Åsa: Det är ju att klistra och limma, och använda sånt också. Sen går det ju att måla på 
många olika sätt. 
JN: Vart ser du att bildskapande sker i förskolan? 
[---] 
Åsa: Det sker ju vid bord eller stafflin. Vid alla bord vi har kan det ju ske på. 
JN: Så det är framförallt inomhus du tänker? 
Åsa: Ja, sommaren är ju kort här. 
[---] 
Åsa: Vi brukar ju ta ut stafflin och färg ibland, men det blir ju… då stänger vi ju. (skratt) 
 
 
Birgitta: Då tänker jag bildskapande, det är ju allting man skapar i bild alltså. Så om det 
då är måla, måla med olika tekniker, det kan ju vara klistra, grejer som man klistrar fast. 
[…] Eller att man pratar om bilder. 

 
Förskolläraren Åsa anger att bildskapande innefattar målning och ritande. Först vid 
uppmaning om att utveckla kommer klistra och limma. Beskrivningen är begränsad 
till att bildskapandet endast sker inomhus. Om aktiviteten flyttas ut ändrar den inte 
karaktär utan det handlar fortfarande om att måla eller rita. Vidare anger 
förskolläraren att årstiden begränsar möjlighet till bildskapande utomhus. Birgitta 
anger att bildskapande innefattar målning med olika tekniker och även att klistra fast 
saker. Vidare berättade hon om att samtal kring bilder ingår i bildskapandet. Båda 
citaten handlar om tvådimensionellt skapande och innefattar endast material som går 
att rita, måla eller limma med. Därför ser vi att detta visar en begränsad syn på 
bildskapande. Liknande syn återfinns även hos en tredje förskollärare vi intervjuat. 
Andra informanter kan se fler aspekter i bildskapandet men som fortfarande räknas 
till inomhusaktiviteter. 
 

Pernilla: De ska få skapa, måla, rita, kladda, hålla på med deg, med pennor, kritor, färg, 
form. Ja, det är bildskapande för mig. […] det behöver inte bara vara kritor och pennor och 
måla utan det kan ju till exempel vara deg och det kan vara pärlor… 
 
Maud: Så har vi en bygghörna. Det är ju också ett skapande i sig tycker jag. Och liksom att 
de får, bygger olika saker 3D och så vidare.  

 
Förskolläraren Pernilla beskriver bildskapandet med både målning och ritande. Men 
hon tar även in andra aspekter som kladda, formgivning och material som deg och 
pärlor. Därmed inkluderas även tredimensionella material i synen på bildskapandet. 
Även förskolläraren Maud inkluderar tredimensionellt skapande i beskrivningen. Hon 
sätter ord på att byggandet i förskolan är ett tredimensionellt bildskapande.  
 
Tre av förskollärarna beskriver hur barnen kan ägna sig åt bildskapande utomhus. 
Detta är en aspekt de andra förskollärarna inte tar upp.   
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Eva: Det första man tänker på är ju måla eller rita. Ja, sånna saker. Men bildskapande är ju 
för mig som mer än det. Det är ju klippa, klistra, konstruera. Bildskapande kan ju också 
vara… […] Barn skapar ju hela tiden när de leker, men just bildskapande… men alltså 
tredimensionellt skapande det sker ju i sandlådan också tänker jag. 
 
Maud: […] Jag kan väl även tycka att ute liksom när de håller på i sandlådan och håller på 
och gräver gropar eller vad de gör. Eller bygger sandkakor, och så blir det som ett litet 
system att man som kan ha… De som tycker mycket om att de rasar att de bygger och sen 
så rasar det. 3D! 

 
Malin: […] till exempel på vår gård är att vi har penslar och då doppar de dem bara i vatten 
och så går de och målar hustak till exempel eller på lekställen och så. Och det är ju ett 
bildskapande tycker jag. De ser vad det blir för bild och så kan de göra om det och så.  

 
Eva beskriver hur tredimensionellt skapande kan ske utomhus likväl som inomhus. 
Maud ger exempel på bildskapande utomhus då barnen bygger och gräver i 
sandlådan. Malin förklarar att barnen har möjlighet att måla med pensel och vatten på 
olika ställen utomhus. Skillnaden på dessa citat är att Eva och Maud tänker 
tredimensionellt skapande och Malins uttalande handlar mer om tvådimensionellt 
bildskapande. Ett varierande bildskapande både inomhus och utomhus framkommer 
ur en beskrivning som förskolläraren Vera ger.  
 

Vera: Att rita, måla, men även tekniskt alltså. Bildskapande i med att fota tillsammans med 
barnen. […] skapa i naturmaterial. Utomhus kan man skapa bild. Ja, den är oändlig listan 
vad bildskapande är. 
CS: Har du något exempel på vad man ska skapa utomhus? 
Vera: Rita i sanden, eller göra naturväv. […] Vi har gjort, vävt emellan träden, gjort med 
linor. Det är ett bildskapande. Löv, bara lägga… att skapa med sten och löv. Ja, det finns ju 
hur mycket som helst att göra ute också. 
CS: Har du något fler exempel inomhus? 
Vera: Inne, ja, vi ska, vi skapar… både att skapa både enskilt och tillsammans. Att bilden är 
inte bara ens egen utan att det kan också vara något man gjort tillsammans. Ja… 
självutvecklingen… alltså progressionen i bilden är ju också en del i bildskapandet. Och att 
ha dem dokumenterade, att visa och på olika sätt. […] Det är ju en reflektion tillbaka att få 
se det man har skapat. 

 
Utöver sandlådan tänker sig Vera att vävning mellan träd och utplacering av stenar 
och löv ger ett bildskapande. Utöver detta inkluderar hon även fotografering, 
reflektion och att skapa tillsammans med andra.  
 

Malin: […] jo jag ska ju säga också att ipaden har jag tänkt på i det här med bildskapande 
för då har vi någon app som är i princip att man använder för att måla.  
 
Birgitta: Ja det kan ju vara till exempel en overhead om man använder det. Nu har vi inte 
haft det på min avdelning men om man tänker större barn. Där kan man ju jobba med bilder 
så.  
 

I dessa beskrivningar framgår att man använder olika tekniska hjälpmedel i 
bildskapande på förskolan. Dessa aspekter ingår inte i den litteratur vi har funnit för 
att definiera bildskapande. Förskollärarna här beskriver ett bredare innehåll i 
bildskapande än vad de vanligaste definitionerna i litteratur innehåller.  
 
Granberg (2001) menar att i förskolor som arbetar med yngre barn är tvådimensionellt 
skapande oftast dominerande. Vidare skriver hon att pedagoger i första hand tänker på 
material som associeras med måleri. Färre än hälften av de tillfrågade, i denna studie, 
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uppvisade en sådan syn på bildskapande i förskolan. Resterande kunde beskriva ett 
mer varierat innehåll. Vidare säger Granberg (2001) att de vanligaste tredimensionella 
materialen är playdoh, lera och trolldeg. Majoriteten av förskollärarna vi intervjuat 
nämner att någon form av deg eller lera används i bildskapandet. Endast en av de 
intervjuade beskriver bildskapande helt utifrån måleri och teckning. Det är inte lika 
vanligt att förskollärarna nämner material som klossar eller lego. I Tragetons 
indelning av olika material är byggklossar en särskild kategori inom konstruktiva 
material (Trageton i Carlsen & Samuelsen, 1991). Även sand ses som en egen 
kategori. I våra intervjuer ser vi att det är något vanligare att förskollärare inkluderar 
sand som bildskapande material. Hälften av de intervjuade nämner att bildskapande 
kan ske utomhus. Granberg (2001) skriver att de allmänna råden för förskolan från 
1987 anger att skapande aktiviteter ska ske både inomhus och utomhus. Braxell 
(2010) skriver att snö är ett användbart material för bildskapande utomhus. Ingen av 
våra intervjuade nämner detta. En av pedagogerna nämner att barnen kan rita med 
vatten utomhus.  
 
Sammanfattning 
Det första de intervjuade förskollärarna nämner är att bildskapande handlar om att 
måla eller rita. Efter det nämner några av de intervjuade olika typer av 
tredimensionellt bildskapande. Fem av åtta förskollärare inkluderar 
utomhusaktiviteter och/eller bygg- och konstruktionslek. Bygg- och konstruktion kan 
exempelvis vara bildskapande med hjälp av lego. Exempel på bildskapande utomhus 
är bygga med sand, väva mellan träd eller måla med vatten och pensel.  
 
4.2. Tid för spontant skapande  
 
Nästan alla intervjuade uppger att tvååringar har tid för spontant skapande eller annan 
fri aktivitet under nästan hela dagen på förskolan. Dock inte när barnen äter eller 
sover. Ett exempel på detta återfinns i nedanstående beskrivning.  
 

JN […] Vilka tider har ni övrigt för spontan tid? 
Maud: Ja det är ju från morgon fram till frukost om de kommer. Åtta är det frukost, 
kommer de innan är det ju spontant. Då får de ju, vad ska man säga, leka eller göra vad de 
vill. […] Men fram till åtta, sen efter det går vi ut då som idag till exempel på en måndag så 
är vi ute. Då är det också fri lek där ute. […] men när vi kommer in då så är det samling, 
sen är det lunch och sen sover de. […] mellan ett och två är det ju också fri fram till mellis 
vid två. Och sen så är det ju, halv tre kan man säga är det ju också fritt oftast ute då. 

 
Om denna spontana tid kan användas för skapande enligt förskollärarna varierar. 
Detta beror på om förskollärarna räknar in uteleken som bildskapande. 
 

Malin: […] tid för fri lek om man tänker till bildskapande och att det kan kännas så lite 
först när jag tänkte igenom. Ja, men de sover ju så har de bara kanske ingen tid alls för 
bildskapande under en hel dag. Men då tänkte jag på det, på förmiddagarna när man är ute, 
om man kan se det som ett bildskapande också. Och då valde jag att tänka på det och då ute 
har de ju väldigt mycket fri lek och ett bildskapande där…  
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I detta uttalande beskrivs hur synen på uteleken blir avgörande för hur mycket tid 
förskollärarna tänker att barnen har till bildskapande. Om pedagogens syn på 
bildskapande innebär att aktiviteten endast kan ske inomhus innebär det också att 
tiden för bildskapande för de yngre barnen ses som begränsad.  
 

Birgitta: Det är ju förmiddag om man tänker att någon grupp är inne eller när de vaknar. För de 
sover ju då kanske till kvart över, kanske halv två. Så fram till mellanmål kan man väl säga.  

 
Detta exempel visar att förskolläraren kan ge tid för spontant bildskapande genom att 
låta en grupp barn stanna inomhus när de andra barnen går ut. Andra förskollärare 
beskriver att planerade aktiviteter i mindre grupper kan mynna ut i ett spontant 
bildskapande.  
 

JN: Under de grupperna är det då planerad tid eller är det mer spontan tid för tvååringarna? 
Maud: Det är ju först en planerad. Men vi håller ju inte på en och en halv timme. Med den 
planerade aktiviteten. Så att det blir ju sen efteråt blir det säkert […] 45 minuter ändå i alla 
fall där de får härja fritt om man säger så. 

 
Förskolläraren beskriver att grupperna har längre tid till förfogande än vad den 
planerade aktiviteten kräver. Genom detta ges barnen i gruppen tid till fri lek. I citatet 
framgår inte vad denna tid används till. En annan förskollärare anger en liknande 
beskrivning, men framhåller också att barnen kan fortsätta använda bildskapande 
materialet som använts i den planerade aktiviteten. På så sätt får barnen en möjlighet 
till spontant bildskapande om de väljer det.  
 
Änggård (2006) skriver att hur aktiviteterna är planerade och hur mycket tid barnen 
får använda fritt är två betydande faktorer för vilket bildskapande barnen kan göra. 
Braxell (2010) menar att huruvida barnen i förskolan ges tid till bildskapande är 
avgörande för om verksamheten ska leva upp till målen i läroplanen. Lillemyr (2002) 
menar att i förskolan är det vanligt med en växelverkan mellan vuxenorganiserade 
och barnstyrda aktiviteter. Det är viktigt att barnen får möta båda strukturerat och fritt 
lärande. Öhman (2011) menar att om barn får göra egna val ger det dem en känsla av 
kontroll och makt. Om dem själva kan välja vad de vill upptäcka och undersöka ger 
det barnen en intellektuell utveckling. Nästan alla de intervjuade anger att barn i 
tvåårsåldern har mycket tid till spontana aktiviteter.  
 
Sammanfattning 
Nästan alla de intervjuade anger att tvååringar har tid för spontana aktiviteter större 
delen av tiden på förskolan. Undantaget är tiden barnen sover. Huruvida pedagogerna 
ser att den spontana tiden kan användas för bildskapande beror på hur pedagogerna 
definierar vad som är bildskapande. Om pedagoger tänker att aktiviteter som 
byggande i sandlådan är en typ av bildskapande anger de också att barnen har mycket 
tid till bildskapande. 
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4.3. Variation i material  
 
4.3.1. Tvååringars behov av bildskapande och tillhörande material 
 
Vilket material som erbjuds barnen i tvåårsåldern har i intervjuerna varierat mycket. 
En del av förskollärarna beskriver hur tvååringar inte nyttjar så mycket skapande 
material då de endast kan koncentrera sig kortare stunder innan de distraheras av 
någonting annat. Andra pedagoger beskriver hur vissa material kan fånga barnen 
längre stunder.  
 

Maud: Alltså i utvecklingsfasen en tvååring, alltså det är ju mer springa runt, några 
sekunder där, och så försvinner man försvinner man för då ser man något annat intressant 
där. Alltså de har ju inte den här, vad ska man säga, lugnet och kunna sitta och skapa om 
man nu jämför med barn i högre ålder. 
 
Malin: Och där om man tänker i tvåårsåldern så är det ju, det är ju väldigt, vi har väldigt 
stor bredd på våra tvååringar vissa kan sitta koncentrerat jätte länge och utforska en 
tuschpenna och olika färger och sätta tillbaka korkar och så. Och vissa fixar inte det alls just 
nu.  
 
Åsa: Exempel de satt i våras med mosaik, sånna där små mosaikstenar och la…[…] så 
några satt och fyllde hela den där plattan på en gång fast de bara var två och ett halvt, tre år. 

 
De olika uttalandena beskriver att tvååringar i vissa fall kan utforska både vanligare 
material och mer ovanligare material som exempelvis mosaik. Om barnen ges denna 
möjlighet finns förutsättningar för att de kan arbeta koncentrerat och länge. En annan 
vanlig beskrivning ur de intervjuer vi gjort, visar på att de äldre barnen ges större 
variation i materialet än de yngre barnen.  
  

Birgitta: Materialet som man tänker med de stora (syftar på de äldre barnen)… Jag menar, 
du kan ju ha så mycket material där alltså. 
 
Åsa: Man kan ju inte ha framme allt. För mycket material fyller ingen funktion för en 
tvååring… 

 
Malin: Men vi har inte stängt på våran avdelning utan de (syftar på tvååringarna) har 
egentligen samma tillgång som alla.  

 
Beskrivningarna av Åsa anger bland annat att för mycket material inte är nödvändigt 
för tvååringar. Flera förskollärare ger en beskrivning av att det inte finns så mycket 
material inne på avdelningen som är tillgängligt för barnen, därför att det då blir 
rörigt. I beskrivningen nedan återfinns en annan anledning till det begränsade utbudet, 
nämligen att förskollärarna haft fokus på andra aspekter i verksamheten.  
 

Eva: Eftersom vi då är en avdelning med ganska många nyinskolade barn som är ett år… 
Som inte varit på förskolan tidigare, så har vi ägnat väldigt mycket tid åt att liksom det här 
med att få ihop gruppen och göra dem trygga. Vi har jobbat mycket med det här […] hur 
man är tillsammans och… så vi har inte gjort så mycket mer än att varit mycket på 
avdelningen. Så det har varit papper, kritor och pennor. […] nästa termin då kommer vi 
liksom att vända oss lite mer utåt och sen kommer vi att använda oss av ateljén också.  

 
Eva beskriver att orsaken till det begränsade utbudet är att fokus legat på trygghet då 
många barn på avdelningen är nya på förskolan. På denna avdelning vistas barnen 
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bara ett år innan de byter avdelning. Det är också deras första år på förskolan. Därför 
erbjuder pedagogerna enklare material som papper, kritor och pennor.  
 
Braxell (2010) skriver att en underskattning av de yngsta barnens kompetenser gör att 
pedagogerna inte låter dem arbeta med material som exempelvis lera, skrot eller trä. 
Hon betonar vidare att ju tidigare barn kommer i kontakt med olika material desto 
mer möjligheter ges de till att utveckla sitt bildskapande. Granberg (2001) menar att 
det är viktigt för små barns utveckling att få arbeta med taktila material som deg, lera 
och modellera. Under de intervjuer vi gjort har det framgått att deg ofta finns 
tillgängligt för tvååringars bildskapande. Dock har vi inte fått några exempel på att 
barnen får använda skrot eller trä.  
 
Sammanfattning 
Flera av de intervjuade anger att tvååringar inte behöver så mycket variation i 
material. De har inte den koncentration som krävs för att sitta stilla och skapa. Andra 
anger att tvååringar visst har den koncentrationen om materialet är nog intressant för 
dem. En av de intervjuade beskriver att avsaknad av variation i material beror på att 
fokus har legat på trygghet och omsorg då majoriteten av barnen på avdelningen är ett 
år och helt nya på förskolan. 
 
4.3.2. Ett rikt utbud av material? 
 
Utifrån de svar vi fått kan vi se att de vanligaste materialen som alltid finns 
tillgängliga för tvååringar är pennor, papper, kritor och playdohdeg. I vissa fall är 
andra material också tillgängliga men inställda i skåp som barnen måste öppna för att 
se. Klossar och lego är också material som nämns som tillgängligt för tvååringar. En 
förskollärare anger också tyger, rör och lock för bildskapande i bygg- och 
konstruktionslek. En annan nämner stämplar.  
 

Maud: […] inom bygg är det lego, ju, också har vi klossar, lite tyger […] Rör har vi som 
man kan och sen så har vi lock som man kan bygga högt med de här rören… 
 
Pernilla: Stämplar. Stämplar ut saker som de sen kan limma fast det på pappret och sånt 
finns också framme. Så att de kan ta, fast det är ju inte så att… ja, man måste öppna ett skåp 
men där når man.  

 
Båda dessa citat visar på att material som används för bildskapande kan vara annat än 
papper och pennor. De fem av förskollärarna som beskrivet ett varierat innehåll i 
bildskapande anger också en stor variation i tillgängligt material för tvååringar. Alla 
har dock inte materialet tillgängligt för spontant bildskapande.  
  

Malin: […] papper, både lösa papper och barnen har var sin egen ritbok som är personliga, 
för att spara papper. Sen har vi olika färger på papper, vi har kritor, pennor som är utan 
kork och även ett pysselskåp som vi har, som vi då fyller upp med bilder så att de ser och 
det räknar jag in i det också. Kottar och förbrukningsmaterial, silkespapper, små träpinnar, 
glasspinnar, toarullar, där finns det en mängd. Men sen har vi ju även material som de 
måste fråga efter också.  
 
Åsa: […] man får ju ha den mängd man tycker är lagom då som pedagog så får man ju byta 
ut det på rätt nivå så att säga.  
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Siv: Ingenting som finns, som är spontant. […] Alltså inget som dem kan plocka fram själv. 
Men är det så att… nej, inte att de ber att få göra det men vill vi göra saker så finns det ju 
mycket material.  

 
Malin beskriver en stor variation av material som är nåbara för barnen själva 
dessutom säger hon att ytterligare material finns att tillgå, men inte spontant. Siv 
säger också att det finns en stor mängd bildskapande material men inget som barnen 
får använda spontant. Åsa beskriver att vissa typer av material finns för barnens 
spontana skapande och att pedagogerna byter ut detta med jämna mellanrum.  
 
Braxell (2010) beskriver att de vanligaste materialen inom bild i förskolan är blyerts, 
vaxkritor, vita papper, tuschpennor, tejp, limstift och saxar. Nästan alla dessa material 
nämns av de intervjuade förskollärarna. Dock är det endast kritor och papper som 
finns tillgängligt för spontan aktivitet. Tuschpennor anges som ett material tvååringar 
har svårt att använda och därför används detta i begränsad utsträckning.  

 
Åsa: De vill ju ha tuschpennor för då syns det, men samtidigt stoppar de pennorna i munnen 
och det blir ju tuschpennor på kläderna och på händerna och överallt. Så det är en 
avvägning då att låta ettåringar ha tuschpennor. För om de bara ritar på händerna och 
kläderna då är det ju… då får man ju ta bort dem. 

 
I Åsas beskrivning ses tusch som ett svårhanterligt material, men först och främst för 
ettåringar då de också finns på samma avdelning som tvååringarna. Ingen av de 
intervjuade anger tusch som ett tillgängligt material för spontan bildskapandeaktivitet. 
Lim är ett annat material som nämns att tvååringarna får använda, men inte spontant 
under den fria leken. Ofta återkommer svårigheter som att barnen äter limmet eller på 
annat sätt hanterar det fel. 

 
Birgitta: Och när man är liten så blir det ju kanske inte att man limmar… Oftast så limmar 
de ju på den sida de ska ha ner. […] Det är ganska svårt för dem. Det är klart att om man 
tänker lim. Ja, limstift. Fast det blir ju inte lika roligt. Det blir ju många gånger inte så bra 
heller. 
 
Åsa: Men jag tror att limma är lite svårt. Det är sånt där som kommer. Man måste få in det 
här, att man inte bara äter limmet, och det är ju lite grann det där vad det är för ålder på dem 
och hur van de är att jobba med sånt här. 

 
Beskrivningarna ovan anger att lim är svårhanterligt för tvååringar då de inte vet hur 
de ska använda materialet. En annan beskrivning om problem barnen har att hantera 
material gäller saxar och förmågan att kunna klippa. ”Då ska du ju vara fyra år i alla 
fall tror jag innan du fixar att klippa ut. Det blir ju bara att de river.” Förskollärarens 
uttalande handlar om att tvååringar har svårt att klippa annat än rakt. Är det någon 
form eller bild som ska användas väljer barnen att riva istället.  
 
Änggård (2006) skriver att pedagogen ska ge tillgång till ett stimulerande utbud av 
material och arrangera miljön så att den är lämplig för aktiviteter. Flera av de 
förskollärare vi intervjuat beskriver ett stort utbud av material, men miljön är inte 
alltid arrangerad så att detta material görs tillgängligt för barnen. Vår tolkning är att 
miljön därför inte blir lämplig för spontana aktiviteter ur bildskapande synpunkt. 
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Granberg (2001) skriver att barnen måste erbjudas ett rikligt utbud av material av hög 
kvalité. Även de allmänna råden från 1987 av Skolverket, utifrån Granbergs 
beskrivning, anger att materialet ska vara rikt, varierat och anpassat för olika åldrar. 
Braxell (2010) menar att ju tidigare barn kommer i kontakt med olika bildskapande 
material ju större blir deras möjligheter att utvecklas inom bildskapande. Ur 
beskrivningarna från de intervjuade framgår att även om materialet är varierande så 
verkar det inte vara anpassat efter alla åldrar som återfinns i förskolan. I de fall då 
materialet i verksamheten är anpassat efter ålder på barnen verkar variationen bli 
lidande.  
 
Sammanfattning 
De vanligaste materialen för bildskapande, som framgår i våra intervjuer, är pennor, 
papper, kritor och playdohdeg. Material som tusch, lim och saxar ses som svåra för 
tvååringar att hantera. De intervjuade anger i flera fall att det finns en stor variation i 
material. Men detta är inte tillgängligt för barnen, utan undangömt. Därför kan detta 
material inte användas spontant av barnen. Detta gäller inte i alla fall, två av de 
intervjuade uppger en ganska stor variation i material som tvååringarna har tillgång 
till under spontan tid.  
 
4.4. Tillgång till material  
 
4.4.1. Vad är tillgänglighet - Nåbart eller synligt? 
 
Mycket av materialet som de intervjuade förskollärarna berättar om finns undanlagt i 
skåp, på höga hyllor eller i en ateljé. När vi frågar upp om tillgängligheten barnen har 
till material svarar de intervjuade hur de önskar att de hade det på förskolan. Detta ger 
en bild av hur det ser ut idag och vad som är idealet.  
 

Siv: tillgänglighet för mig det är att barnen ska kunna gå här från avdelningen och gå in dit 
och ta det de vill ha och måla. Veta att jag ska sätta på mig en tröja, eller ja, vi har ju tröjor 
eller förkläden. Och jag ska kunna ta fram färger och jag ska kunna göra min teckning och 
att det ska fungera. Att man ska finnas som vuxen i bakgrunden men att barnen vet hur man 
gör där inne helt enkelt.  

 
Eva: Vi har tänkt att vi ska ha det på en hylla så pass lågt att barnen ser pennor, kritor och 
papper och sånt som man kan använda till skapandet. Kanske olika papper och klister och 
sånt där. Men inte i den höjden att de själva kan ta ner det. […] Utan vi tänker så att det ska 
vara i väl synlig höjd för barnen så att de kan visa när de vill använda det här. Inte så att de 
själva kan plocka ner det, utan det får vi göra.  
 
Maud: Alltså vi vill ju ge alla barn de bästa möjligheterna liksom för att då kunna utvecklas 
och speciellt liksom göra deras egna val […] så att det inte blir liksom att de måste peka 
eller säga för då försvinner lite den här spontaniteten i det hela också. 

 
Flera av de intervjuade vill att tvååringarna ska ha möjlighet att hämta exempelvis 
färger, förkläden och papper själva utan att be någon vuxen om hjälp. Mindre vanligt 
är en beskrivning av tillgänglighet som att barnen skulle kunna se materialet, men be 
en vuxen plocka fram det. Det framkommer oftare att förskollärarna önskar en miljö 
där barnen själva kan nå materialet. 
 



	 31	

Beskrivningen som förskollärarna ger kring hur det ser ut i dagsläget är att det är 
vanligare att barnen måste be om hjälp när de vill använda material än att de kan ta 
det själva. Pedagogerna beskriver detta som en form av tillgänglighet.  
 

Åsa: Det finns ju tillgängligt på det sättet att de ser det och de går ju och sliter i en och 
säger eller visar på nått sorts tecken vad de vill. 

 
Nordin Hultman (2004) skriver att det finns mycket material för skapande aktiviteter i 
förskolan men att barnen ofta har liten tillgång till det. Braxell (2010) menar att 
kladdiga material ofta placeras i skåp eller på hyllor högt upp. Denna beskrivning har 
varit återkommande under våra intervjuer. Vanligast är att material har placerats 
oåtkomligt på hyllor. ”[…] hyllorna sitter väldigt högt upp, uppe på väggen.” Nästan 
alla intervjuade som beskriver att de valt att placera material för bildskapande i skåp 
anger att det ändå är tillgängligt för barnen att hämta. En av förskollärarna beskriver 
att det finns mycket material undanstoppat i skåp som barnen inte kommer åt.  
 

Siv: […] Det är toarullar, det är massa såna naturmaterial, och det finns, ja, massa tillbehör 
som du egentligen bara kan plocka fram som jag är van vid att jobba med. Som barnen bara 
kan plocka med och göra väldiga kreationer. Men, det är undanstoppat i skåpet tyvärr.  

 
Vidare beskriver samma förskollärare att barnen måste veta att skåpet finns och vad 
det innehåller eftersom skåpet sitter högt upp. ”Treåringarna ibland, de vet att det 
finns där uppe i skåpet” (pekar på ett överskåp i köket ovanför diskbänken). I denna 
beskrivning framgår också att detta är något som endast treåringarna klarar av då de 
vet att materialet finns där. Braxell (2010) menar att hur pedagogerna väljer att 
placera materialet i förskolan beror delvis på vad de tänker att barnen klarar av. Vilket 
material barnen har fri tillgång till och vilket material pedagogerna styr över visar 
vilken tilltro pedagogerna har till barnens kompetens att bearbeta materialet själva. 
Carlsen och Samuelsen (1991) beskriver att material måste förvaras lättillgängligt och 
placeras på hyllor som ger översikt, gärna i genomskinliga kärl.  
 
Sammanfattning 
Vid frågor om tillgänglighet svarar förskollärarna vi intervjuat bland annat med hur 
de önskar att de hade det. Vanligast var att de ville att barnen skulle kunna hämta 
materialet själva. Mindre vanligt var att barnen skulle kunna se materialet och fråga 
en pedagog om hjälp att ta ner det. I förskollärarnas beskrivning av dagsläget är det 
dock vanligare att tvååringar inte når materialet utan måste be om hjälp. En del av de 
intervjuade beskriver att material är placerat i skåp men på sådan höjd att barnen kan 
öppna skåpet själva och komma åt materialet. 
 
4.4.2. Olika skapandemiljöer - variation i tillgänglighet  
 
Det stora utbudet av olika material på förskolorna beskrivs, i flera intervjuer, ligga i 
en ateljé eller ett skapande rum. Huruvida detta material då är tillgängligt under 
spontan tid och för spontant skapande till tvååringar varierar. En av de intervjuade 
förskollärarna uppger att de har tillgång till ett eget målarrum. En annan nämner 
tillgång till en egen ateljé, en har inte tillgång alls till något sådant och de övriga delar 
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ateljé/-er med en annan eller flera avdelningar på förskolan. Hur mycket och hur 
tillgängligt materialet är i de olika ateljéerna varierar också. 
 

Vera: […] sen har vi en ateljé där man går in och är och målar. Så den finns ju tillgänglig 
med. Då är det ju i små grupper. […] där vi har valt material för de yngre, som passar för 
ett till treårsgruppen. Och sen har vi en ateljé för de äldre mellan tre och fem. Och den… 
Där kan man se stor skillnad i utbudet.  

 
Maud: […] när de kommer till dörren till ateljén så blir det oftast liksom bara STOPP 
(håller upp handen som stopptecken), här får ni inte vara. För det är så mycket ajaj-saker. 
Så någonstans så är det liksom inbyggt även i de här tvååringarna att liksom att man bara 
får gå in dit när man har en vuxen med sig. Annars blir man utjagad därifrån av de äldre 
barnen då.  

 
Siv: […] även om målarrummet finns där och de vet vad som finns så är det ju inte 
tillgängligt. Och dörren till målarrummet är ju alltid stängd.  

 
I Veras beskrivning finns ateljén tillgänglig för de yngre barnen, men endast i mindre 
grupper därför blir det en begränsning. Samtidigt kan barnen vara där under spontan 
tid om det fortfarande finns plats. Maud beskriver att ateljén som finns på 
avdelningen är tillgänglig men att de äldre barnen begränsar de yngre. Det är för 
mycket saker där som de yngre barnen inte får ha för de äldre. Beskrivningen som Siv 
ger visar på en begränsning som pedagogerna gör genom att hålla dörren stängd, 
vilket förhindrar tillgång till målarrummet.  
 
Braxell (2010) skriver att pedagoger kan skapa förutsättningar för att alla material kan 
stå tillgängliga genom att låta barnen klottra och utforska, samt vägleda dem i 
hantering av verktyg. Hon beskriver även att pedagoger i förskolor i Reggio Emilia, 
som ligger i Italien, väljer att placera material i barnens höjd, både synliga och 
tillgängliga. Braxells erfarenhet av att arbeta på liknande sätt i svenska förskolor är att 
de flesta barn kan hantera material om vi vuxna ger dem redskapen till detta. Flera av 
de intervjuade förskollärarna anger att tillgängligt material måste erbjudas stegvis.  
”[…] vi försöker tänka på vilken nivå just då där att det ska ju stegras, utmaningarna 
ska dessutom stegras efter åldern.” Andra svar indikerar en invänjning i tillgänglighet 
för barnen baserat på att de inte haft tillgången tilldant material hemmavid. 
 

Vera: Ja, det är ju den här succesiva… från ettåring till tvååring till… att progressionen… 
att hela tiden få vänja sig med att det finns tillgängligt. Det blir ju stor skillnad hemma och 
förskolan. Att man kanske inte alltid har allting framme så att man får succesivt plocka 
fram material. Att nu är det i liten skala, men om man kommer upp på 
storbarnsavdelningens ateljé där finns det mängder av material. Så att man får vänja sig vid 
att… ögonen får vänja sig med att det är den här lilla ateljén med lite mindre material, men 
att det ska vara tillgängligt.  
 

Mångfald i material är inte alltid det viktigaste (Granberg, 2001). Får barnen 
möjlighet att fördjupa sig i ett och samma material lär de känna materialet och 
verktygen bättre. Braxell (2010) menar att om vi låter barnen utforska samt 
vägleder dem i teknik och skötsel av verktyg, så ger vi förutsättningar till att alla 
material tillslut kan stå tillgängliga i ateljén. Ett tillåtande arbetssätt kring 
bildskapande och tillgänglighet är användbart även inne på avdelningen. Detta 
återfinns i de intervjuades svar. ”[…] att man då utformar en skapande miljö som 
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ska fungera istället för bara att det ska bli nej, nej, nej hela tiden […].” Fokus 
ligger här på en fungerande miljö snarare än höjden materialet placeras på. 
Sakerna bör placeras så att pedagogerna inte måste begränsa barnen genom 
tillsägningar. En annan aspekt för tillgänglighet av material beskrivs av en av de 
intervjuade förskollärarna, som tar upp betydelsen av introduktion för barnen.  
 

Birgitta: Jag tänker också att vi är ganska dåliga på att introducera. Man tänker bara grejer 
överallt. Det är ju bara idag mycket som far i kring. Och då tänker jag att det är mycket en 
brist hos oss att vi inte introducerar det tillräckligt bra. Som vilka regler som gäller och hur 
de ska handskas med det. 

 
Birgitta pratar under intervjun om att det kan finnas en brist hos pedagoger i förskolan 
att kunna förbereda barnen kring olika typer av material. Om miljön hanteras på ett 
sådant sätt att material mest sprids ut så finns det flera faktorer som orsakar detta. Det 
handlar inte om barnets egenskaper utan hur pedagoger introducerar miljön för 
barnen, enligt Birgitta. Flera utav de intervjuade beskriver hur tvååringar lätt skapar 
oordning om de får tillgång till bildskapande material. Hälften säger att barnen häller 
ut materialet eller ritar på ställen som inte är lämpliga.  
 

Eva: Eftersom barn i den här åldern de plockar ju bara ner saker och sen slängs det runt 
eller så använder de det till sånt som man kanske, kanske inte är så lyckat.  
 
Pernilla: […] de ser att det är något som de vill ha på hyllan men de kanske inte når. Jaha 
du vill ha de här stora pärlorna och lägga på en pärlplatta. Men man kanske inte vill ha det 
nere för då är det såhär (visar med händerna att man häller ut något). Alltså att det inte går 
att, inte ha, för vissa barn då skulle he ut allting på golvet på en gång.  
 
Pernilla: Pennor gör ingenting om de ramlar, papper gör ingenting om de ramlar, kritor gör 
ingenting. Det står ju naturligtvis framme så. 

 
Båda förskollärarna ovan anger att tillgänglighet är svårt för tvååringar då de ofta 
häller ut material om de får chansen. I ett exempel handlar det om pärlor som vid 
uthällning skapar oreda. Även fler förskollärare anger att det blir mycket att städa om 
tvååringar får för mycket tillgänglighet till material. Förskolläraren Pernilla som ser 
detta problem kring exempelvis pärlor anger dock att det finns många material som 
det inte gör någonting ifall de åker ut på golvet.  
 
Material som förvaras otillgängligt är material som gör det svårt att hålla rent eller 
skapar oordning (Nordin Hultman, 2004). Braxell (2010) skriver att det finns en 
förutfattad syn hos pedagoger att små barn slösar på material och stoppar det i 
munnen vilket gör att det är onödigt att låta dem skapa innan de blir äldre. Carlsen 
och Samuelsen (1991) menar att pedagoger bör fråga sig vart gränsen mellan petighet 
och ordning går. Det är viktigt att den fysiska miljön är välanpassad för de små 
barnen när pedagoger ska förhålla sig till de små barnens lärande (Lillemyr, 2002).  
 
Sammanfattning 
Större delen av materialutbudet beskrivs, i flera intervjuer, vara placerat i en ateljé 
eller dylikt. Tillgängligheten av materialet i dessa ateljéer varierar. Några av de 
intervjuade anger att ateljén är tillgänglig för de yngre barnen. Andra beskriver att 
tvååringar inte kan nyttja detta rum för att det antingen är stängt, endast får nyttjats av 
några i taget eller beslagtas av de äldre barnen på avdelningen. För att material ska 
kunna stå tillgängligt nämner en av de intervjuade betydelsen av att introducera 
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miljön för barnen. I de fall där vissa material förvaras oåtkomligt för barnen handlar 
det om material som pärlor eller färger. Flera utav de intervjuade förskollärarna 
nämner att orsaken till att materialet förvaras otillgängligt för yngre barn är att dessa 
mest kastar runt material eller skapar oreda.  
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5. Diskussion  
 
Syftet med denna studie var att få kunskap om förskollärares uppfattningar kring 
tvååringars möjligheter att skapa med bild, speciellt under den tid i förskolan som 
barnen har utrymme för spontana aktiviteter. För att ta reda på detta har 
frågeställningarna handlat om; hur förskollärare ser på bildskapande i förskolan, hur 
de resonerar kring tid för spontant skapande (för tvååringar) och hur de beskriver 
tillgänglighet och variation i material som de yngre barnen erbjuds för spontant 
bildskapande. Alla dessa frågeställningar har blivit väl belysta under intervjuernas 
gång. Det som blivit tydligt är att förskollärarna vi intervjuat har olika definitioner av 
bildskapande i förskolan. Detta i sin tur påverkar hur mycket tid för spontant 
skapande förskollärarna tänker att barnen har. Även hur stor variationen i material är 
samt hur tillgängligt materialet förvaras, beror på förskollärarnas definition.  
 
5.1. Förskollärarnas definition av bildskapande  
 
Utav de intervjuade förskollärarna är det ingen som använder exakt samma definition 
av bildskapande i förskolan. Definitionerna av bildskapande har varit väldigt 
varierade. Några av de intervjuades beskrivningar handlar mestadels om 
tvådimensionellt skapande som målning och teckning, vilket sker inomhus, oftast vid 
bord. Resten av de intervjuade inkluderar exempelvis utomhusaktiviteter, vävning, 
fotografi, kollage samt att bildskapande sker både enskilt och i grupp. Enligt vår 
tolkning har vi sedan kategoriserat dessa i begränsade respektive vidgade 
beskrivningar av bildskapande. Granberg (2001) anger att de allmänna råden för 
förskolan från 1987 tar upp att skapande aktiviteter ska ske både inne och ute. Vår 
tanke är att förskollärare missar det bildskapande som sker utomhus om förskolläraren 
inte är medveten om att detta kan vara bildskapande. Det blir då en omöjlighet för 
förskollärarna att stödja, utmana och utveckla dessa aktiviteter.  
 
Vi tänker att den individuella definitionen förskollärarna har kan bero på deras 
intresse för området eller inspiration de har fått utifrån. Att begreppet innefattar ordet 
bild tror vi orsakar en koppling till skolans olika estetiska ämnen. I skolan är bild ett 
eget ämne utan koppling till exempelvis naturkunskap, textil, trä, musik m.m. Om de 
intervjuade kopplar skapande i förskolan till skolans ämnen, blir det en naturlig följd 
att material som trä och textil inte räknas in. En intressant tanke är att fundera kring 
vad som händer om man gör om begreppet. Ifall vi skulle frågat förskollärarna vilka 
möjligheter tvååringarna har att skapa bilder istället för att använda begreppet 
bildskapande, vad skulle detta ha medfört? Kanske hade fler av de intervjuade angett 
en mer vidgad syn på hur barn kan, på olika sätt, skapa bilder i förskolans 
verksamhet.  
 
Som nämnts tidigare är indelningen i begränsad respektive vidgad beskrivning av 
bildskapande vår egen tolkning och analys. Samtidigt vill vi poängtera att vi inte 
tänker att denna beskrivning måste vara en definitiv uppfattning hos respektive 
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förskollärare. Vi tänker att hur en förskollärare beskriver bildskapande kan vara 
kontextbundet. Vilken ålder det är på barnen kan till exempel vara en faktor, som 
bidrar till hur förskolläraren tänker kring bildskapande. En annan faktor kan vara 
förskolans ekonomi, viket avgör vilket material som köps in till verksamheten. Även 
vilken årstid det är kan ha inflytande på hur förskollärare beskriver bildskapande. Hur 
vi ställt våra intervjufrågor är också av stor betydelse. Hade vi ställt mer specifika 
frågor om utomhusaktiviteter, som exempelvis om bildskapande ute i skogen, hade vi 
förmodligen fått en helt annan beskrivning.  
 
5.2. Tid för spontant bildskapande och fri lek 
 
Samtliga förskollärare vi har intervjuat anger att tvååringar har väldigt mycket fri lek 
under en dag på förskolan. Nästan all tid de yngre barnen är vakna ses som spontan 
tid. Men begränsningar i möjlighet till bildskapande under denna tid är tydlig. Vi får 
uppfattningen av att i flera fall är bildskapande något som främst ska ske under 
planerade aktiviteter för tvååringar. Några av de intervjuade förskollärarna anger dock 
att tvååringarna alltid kan välja att spontant skapa i bild, undantaget den tid de måste 
äta eller sova på. 
 
Var pedagogerna tänker att bildskapandet sker är av stor betydelse. Tänker 
förskolläraren att bildskapande sker ute anger de också mycket mer tid barnen kan 
använda till spontant bildskapande. Detta är väldigt tydligt i följande citat från 
resultatet.  
 

Malin: […] tid för fri lek om man tänker till bildskapande och att det kan kännas så lite 
först när jag tänkte igenom. […] Men då tänkte jag på det, på förmiddagarna när man är 
ute, om man kan se det som ett bildskapande också. Och då valde jag att tänka på det och 
då ute har de ju väldigt mycket fri lek och ett bildskapande där…  

 
Ovanstående citat visar på hur de olika tankesätten också påverkar hur pedagoger 
tänker kring spontan tid. Detta framgår även av fler av de intervjuade fast inte lika 
tydligt. Vi tänker att pedagogernas olika tankesätt inte påverkar huruvida barnen 
ägnar sig åt bildskapande utomhus, men vilka möjligheter pedagogerna har att 
dokumentera och utveckla dessa situationer. Vidare resonerade vi att denna 
medvetenhet hos pedagoger gör att de uppfattar bildskapande som något väldigt 
vanligt hos de yngre barnen, om barnen spenderar mycket tid i sandlådan.  
 
5.3. Variation i material  
 
Något som har blivit tydligt i vårt resultat är att förskollärarna resonerar olika kring 
vilket behov tvååringar har av bildskapande. I en del beskrivningar framkommer att 
tvååringar inte nyttjar så mycket material. De har ett stort behov av att röra på sig och 
svårt att sitta stilla och koncentrera sig. Andra beskrivningar anger att vissa material 
har en förmåga att fånga barnen så att de koncentrerat kan arbeta med bildskapande. 
Vi tänker att det är förskollärarens uppgift att finna sådant material som fungerar bra 
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även för de yngre barnen. Braxell (2010) menar att ju tidigare barn kommer i kontakt 
med olika bildskapande material desto större blir deras möjligheter att utveckla sitt 
skapande. Eftersom en del av de intervjuade kan beskriva material som fungerar väl 
menar vi att alla förskolor bör kunna erbjuda tvååringar olika typer av bildskapande 
material.  
 
När det gäller bildskapande utomhus anger de intervjuade förskollärarna material som 
sand, vatten, löv samt material som pedagogerna tagit med ut. Värt att poängtera är att 
vår studie genomfördes under hösten då detta material finns i överflöd. Braxell (2010) 
skriver att snö är ett användbart material för bildskapande utomhus. Intervjuerna 
skedde när detta inte fanns. Hade vi genomfört intervjuerna under en period då snö 
funnits tillgängligt hade kanske en annan typ av bildskapande utomhus beskrivits. 
Sannolikt gäller även detta andra material som endast återfinns vissa tider på året. Vi 
tänker att om studien genomförts på våren eller sommaren hade kanske blommor, gräs 
eller andra växter utgjort ett naturligt inslag i bildskapandematerial.   
 
I resultatet framgår i flera fall att förskolor har mycket material för bildskapande men 
som inte är tillgängligt för barnen. Variationen i material på förskolorna är stor men 
mycket av materialet göms undan och glömts bort. Detta stämmer väl överens med 
det Nordin Hultman (2004) skriver om variation i material på förskolor. I hennes 
sammanställning framgår att material för skapande aktiviteter i olika former finns i 
stor variation på förskolorna. Hon skriver dock att materialet ofta placeras högt upp 
eller på annat sätt utom räckhåll för barnen.  
 
5.4. Tillgång till material  
 
Vid första frågan om tillgänglighet till material beskriver de intervjuade 
förskollärarna hur de önskar att barnen hade det. Denna beskrivning skiljer sig ganska 
mycket från hur de beskriver att tillgängligheten är idag. Många av de intervjuade 
anger att barnen måste fråga efter hjälp för att ta ner material, medan de uttrycker en 
önskan att barnen skulle ha möjlighet att hämta det själva. Vi tänker oss att detta kan 
ha att göra med ett teoretiskt ideal om hur förskollärare ska tänka. Flera förskollärare 
anger dock svårigheter med att ha materialet tillgängligt för tvååringar. Ett problem 
som beskrivs är att tvååringar häller ut och sprider runt material. Samtidigt beskriver 
en annan av våra informanter att det finns material som får hällas ut, utan att det gör 
något. Vi tycker att detta visar på olika förhållningssätt hos förskollärarna. Carlsen 
och Samuelsen (1991) skriver att pedagoger bör fråga sig var de drar gränsen mellan 
petighet och ordning. Vi tänker att förlängningen av detta är att man som pedagog bör 
fråga sig huruvida miljön är till för barnen eller de vuxna. Varför är det ett problem att 
barnen skapar oordning? Finns det material som barnen får hälla ut utan att det gör 
något? Är det städningen av materialet som utgör ett problem? Vems är i så fall detta 
problem, barnen eller pedagogernas? Kan pedagoger välja att ha olika inställning till 
själva städningen? Vi tänker att städning kan innebära ett lärande i sig för barnen.  
 



	 38	

En av de intervjuade anger betydelsen av introduktion för att material ska kunna stå 
tillgängligt för alla barn. Hon beskriver också att detta är en brist hos pedagoger. Vi 
tänker att detta kan vara en bidragande faktor hos de förskollärare som inte har 
materialet tillgängligt för de yngre barnen. De vet inte hur de ska introducera det. En 
annan förskollärare beskriver hur pedagoger stegrar tillgång till material för 
tvååringar. Materialet finns tillgängligt i en liten mängd från början sedan utökas 
utbudet succesivt. Detta tänker vi gör att introduktionen till material blir enklare att 
genomföra eftersom det sker stegvis. Braxell (2010) skriver att om barnen får utforska 
och klottra med olika material samt att de vuxna vägleder dem i hantering av material 
och verktyg skapas förutsättningarna för att placera material tillgängligt. En ramfaktor 
som kan ha betydelse för hur förskollärare resonerar kring tvååringars tillgång till 
bildskapande material är hur många tvååringar det finns på avdelningen. Eftersom 
barnen inte har någon erfarenhet av att hantera bildskapande material tänker vi att det 
blir svårt för pedagogerna att hinna hjälpa barnen och introducera material på en 
avdelning med bara ett- och tvååringar som exempel. Detta är inte lika svårt på en 
åldersblandad avdelning där färre av barnen är små. Utifrån det begränsade urvalet för 
denna studie kan vi dock inte dra några slutsatser om detta stämmer. Detta måste i så 
fall utredas i en större studie.   
 
5.5. Barnsyn 
 
I vår analys av resultatet blev det tydligt att de olika förskollärarna har olika 
uppfattningar kring tvååringars kompetens. Braxell (2010) skriver att traditioner och 
utvecklingspsykologisk grund i förskolan kan medför att pedagoger kategoriserar barn 
i olika grupper. Dessa kategoriseringar kan hindra pedagogerna från att se 
kompetenser hos varje enskilt barn. Johansson (2011) menar att en strategi baserat på 
barnsyn är att pedagoger väljer att avvakta barns mognad. Flera gånger i våra 
intervjuer har citat om barns ålder och begränsad förmåga lyfts fram. Ett exempel är 
en förskollärare som uttrycker: ”Då ska du ju vara fyra år i alla fall tror jag innan du 
fixar att klippa ut. Det blir ju bara att de river.” Beskrivningen anger att tvååringar 
väljer att riva för att det inte kan hantera saxen. En annan av våra informanter anger i 
motvikt till detta: ”… vi har väldigt stor bredd på våra tvååringar vissa kan sitta 
koncentrerat jätte länge och utforska en tuschpenna och olika färger och sätta tillbaka 
korkar och så. Och vissa fixar inte det alls just nu.” Här lyfts barnens olikheter oavsett 
ålder fram. Vi tänker oss att hur pedagogerna tänker kring tvååringarnas kompetenser 
har inverkan på både tillgängligheten och variationen i material barnen erbjuds.  
 
5.6. Metoddiskussion 
 
Vårt val av kvalitativ intervju som metod har gett omfattande resultat om 
förskollärarnas uppfattningar kring bildskapande i förskolan. Johansson och Svedner 
(2010) beskriver hur syftet med denna är att få uttömmande svar från de deltagande. 
Detta har vi i vår studie fått från de flesta deltagare. Att vi har haft en delvis 
strukturerad intervjuguide gav oss möjlighet att anpassa följdfrågorna under 
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intervjuernas gång. Detta har dock bidragit till att någon enstaka följdfråga som hade 
varit användbar har blivit bortglömd. Vi tänker att resultatet inte har påverkats 
nämnbart utav detta då vi fått mycket information från övriga deltagare, på just dessa 
frågor.  
 
Inför intervjuerna skickade vi ut våra intervjufrågor tillsammans med kortare 
information om denna studie. Några har inte fått denna information eller hunnit läsa 
den. Fem av de intervjuade hade hunnit förbereda sig genom att titta på frågorna. 
Utifrån de svar vi har fått har vi inte märkt att detta har påverkat resultatet. En av de 
som hunnit förbereda sig har inte vetat vad denne ska svara på vissa frågor. En annan 
som inte fått utskicket, utan endast visste det valda syftet med studien, har kunnat 
svara och beskriva ingående på varje fråga. Sannolikt är att det snarare är 
pedagogernas intresse eller hur väl de är pålästa och insatta i bildskapande som 
område i förskolan som varit avgörande för hur de svarat.  
 
Kvale och Brinkmann (2009) skriver att resultatet av en kvalitativ intervju konstrueras 
mellan den frågande och den svarande. Löfdahl Hjalmarsson och Franzen (2014) 
påpekar att den som intervjuar bidrar till forskningen med kroppsspråk och annan 
kommunikation. Därför är den som intervjuar en del av studien. I vår studie har tre av 
förskollärarna varit kända av oss sedan tidigare, två av dessa har vi haft en personlig 
koppling till. Vår uppfattning är att detta inte haft någon stor inverkan på resultatet. 
Möjligen har det bidragit till en avslappnad stämning under intervjutillfällena.  
 
Redan i inledningen av arbetet valde vi att avgränsa oss till att enbart fråga upp om 
tvååringars bildskapande i förskolan. Detta gjorde vi för att ettåringar är helt nya på 
förskolan. Vår tanke var att fokus, kring ettåringar, därför ligger på inskolning, 
trygghet och omsorg. En av förskollärarna vi har intervjuat arbetar på en avdelning 
där främst ettåringar går. I hennes beskrivning framgår att den begränsning som finns 
i material för bildskapande kommer sig av att pedagogerna prioriterar trygghet i 
gruppen och mellan barn och pedagoger.  
 
5.7. Vidare forskning  
 
Denna studie har gjorts inom loppet av tio veckor och har därför begränsat antal 
informanter. Detta gör det svårt att dra några slutsatser. Det vi har visat på är 
tendenser som är återkommande i förskollärares uppfattningar om bildskapande. Vi 
har även kunnat visa på en variation och skillnader i de olika förskollärarnas 
uppfattningar. Vad som skulle vara intressant att studera vidare är vilken inverkan de 
enskilda förskollärarnas intressen har, på vilka möjligheter till olika aktiviteter som 
tvååringarna erbjuds. Ett annat område att studera vidare är hur tvååringar kan ges 
inflytande när det gäller utformningen av förskolans miljöer. Detta för att deras 
inflytande skulle kunna ha den verkan att andra typer av material, både för 
bildskapande och andra områden, skulle placeras mer tillgängligt. Att barnsyn är 
något som starkt påverkar förskollärares uppfattningar om bildskapande för tvååringar 
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är vi övertygade om. Dock skulle en studie som fokuserar på detta kunna ge nya 
kunskaper om vilken påverkan detta har. I denna studie har det blivit tydligt att endast 
en del av de intervjuade förskollärarna tänker att bildskapande kan ske utomhus. De 
pedagoger som inte ser den möjligheten missar sannolikt viktiga tillfällen då barn 
väljer att skapa. En studie som fokuserar på enbart förskolebarns bildskapande 
utomhus skulle kunna vara till stöd för yrkesverksamma förskollärare. 
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Bilagor  
Bilaga 1 

 
Inför intervju  
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att utreda förskollärares uppfattningar om tvååringars 
möjligheter att skapa spontant i förskolan, med fokus på bildskapande.  
 
Hur ser förskollärare på bildskapande i förskolan? 
 
Hur beskriver förskollärare vilka typer av material som erbjuds de yngre 
barnen i sitt spontana bildskapande?  
 
Hur resonerar förskollärare kring tid för spontant skapande och tillgänglighet 
av bildskapandematerial som de yngre barnen har?  
 
Intervju 
 
Intervjun består av nio huvudfrågor samt ett antal följdfrågor som berör samma ämne. 
Beräknad tid ca 30-45 min.  
Vi är en till två studenter närvarande under intervjun.  
Intervjun kommer att spelas in med surfplatta och telefon (endast ljudspår) och 
eventuellt antecknar vi några stödanteckningar.  
  
• Intervjuerna ska ligga till grund för ett examensarbete på 15 hp som ingår i vår 

utbildning till förskollärare. Uppsatsen kommer att publiceras i DIVA som är en 
databas för examensarbeten. Ifall om deltagarna är intresserade kommer vi 
skicka uppsatsen till dem via mejl.  

• Även om personerna frivilligt valt att delta i intervjuerna så kan dessa när som 
helst välja att avbryta intervjuerna. Personerna kan också välja att inte svara på 
frågor som på något sätt känns obekväm. Det är då bra om de intervjuade säger 
det. 

• De intervjuade kommer att få vara anonyma. Det som kommer att framgå i 
rapporten är att de intervjuade är yrkesverksamma förskollärare som arbetar 
med tvååringar i olika områden i Umeå.  

• Det är ingen fara om det blir pauser detta ska inte behöva kännas pinsamt. Det 
kan vara för att vi vill ge dig utrymme att få fundera eller att vi behöver fundera 
på följdfrågor. Hoppas det känns okej. 
 

Med vänlig hälsning/ Jennie Näslund och Caroline Stattin  
 
Uppvärmningsfrågor 
 
När tog du förskollärarexamen? 
Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
Vilka åldrar finns på avdelningen du arbetar på? 
Vilken tanke ligger till grund för er åldersindelning? 
Hur många barn är det i barngruppen?  
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Hur många barn är två år? 
Hur många pedagoger arbetar på avdelningen? Vilken omfattning? Hur många har 
förskollärarutbildning?  
 
Huvudfrågor 
 

1. Vad är bildskapande i förskolan för dig? 
 

2. Vilket material för bildskapande finns på avdelningen?  
Kan du beskriva vilken variation som finns i detta material? 
 

 
3. Berätta vilket material för bildskapande barn i tvåårsåldern har tillgång 

till? 
 

4. Har ni tillgång till gemensam ateljé och/eller ateljérista? 
Hur tänker du att detta påverkar tvååringars bildskapande? 
 

5. Vilka typer av material och verktyg får tvååringar använda spontant 
under tid för fri lek? 
När har tvååringar tid för fri lek? 

 
6. Var är materialet förvarat? 

Var är materialet när det inte används? 
Var är materialet när det får användas fritt? 
 

7. Hur tänker ni kring placering av material för bildskapande?  
 

8. Kan du beskriva hur ni resonerar kring tillgänglighet av material i 
relation till ålder på barnen? 
 

9. Vilket inflytande ges tvååringarna vid utformning av skapande miljöer? 
På vilket sätt är tvååringarna delaktiga vid utformning av skapande miljöer? 
När ges tvååringar denna möjlighet? (I vilken del av processen?) 
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 Bilaga 2 
 
Intervjuguide  
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att utreda förskollärares uppfattningar om tvååringars 
möjligheter att skapa spontant i förskolan, med fokus på bildskapande.  
 
Hur ser förskollärare på bildskapande i förskolan? 
 
Hur beskriver förskollärare vilka typer av material som erbjuds de yngre 
barnen i sitt spontana bildskapande?  
 
Hur resonerar förskollärare kring tid för spontant skapande och tillgänglighet 
av bildskapandematerial som de yngre barnen har?  
 
Intervju 
 
Intervjun består av nio huvudfrågor samt ett antal följdfrågor och en avslutningsfråga 
som berör samma ämne.  
Beräknad tid max 30 min.  
Vi är två studenter närvarande under intervjun. En av oss intervjuar och den andra 
sköter teknik och antecknar, men kan också komma med enstaka följdfrågor. Val av 
lokal är ett ostört rum på de förskolor där de intervjuade arbetar. 
Tid för intervjuerna kommer att anpassas så att det passar förskollärarnas arbetstider. 
Vi avser att spela in intervjun med surfplatta och telefon (endast ljudspår) och 
anteckna några stödanteckningar på papper. 
  
Innan intervjun så informerar vi deltagarna om att: 
• Intervjuerna ska ligga till grund för ett examensarbete på 15 hp som ingår i vår 

utbildning till förskollärare. Uppsatsen kommer att publiceras i DIVA som är en 
databas för examensarbeten. Ifall om deltagarna är intresserade kommer vi 
skicka uppsatsen till dem via mejl.  

• Även om personerna frivilligt valt att delta i intervjuerna så kan dessa när som 
helst välja att avbryta intervjuerna. Personerna kan också välja att inte svara på 
frågor som på något sätt känns obekväm. Det är då bra om de intervjuade säger 
det. 

• De intervjuade kommer att få vara anonyma. Det som kommer att framgå i 
rapporten är att de intervjuade är yrkesverksamma förskollärare som arbetar 
med tvååringar i olika områden i Umeå.  

• Under tiden intervjun pågår så spelar vi in ljud via iPad men kommer också att 
anteckna några stödord. Det är ingen fara om det blir pauser detta ska inte 
behöva kännas pinsamt. Det kan vara för att vi vill ge personen utrymme att få 
fundera eller att vi behöver fundera på följdfrågor. Hoppas att det känns okej för 
den som ska intervjuas. 
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Uppvärmningsfrågor 
 
När tog du förskollärarexamen? 
Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
Vilka åldrar finns på avdelningen du arbetar på? 
Vilken tanke ligger till grund för er åldersindelning? 
Hur många barn är det i barngruppen?  
Hur många barn är två år? 
Hur många pedagoger arbetar på avdelningen? Vilken omfattning? Hur många har 
förskollärarutbildning?  
 
Huvudfrågor 
 
Alla följande frågor om exempelvis material utgår ifrån din syn på vad bildskapande 
är. Det finns många olika tankar om vad som ingår i bildskapande i förskolan. Därför 
vill vi veta… 
 

10. Vad är bildskapande i förskolan för dig? 
Utveckla! 
Finns det något mer? 

 
11. Vilket material för bildskapande finns på avdelningen?  

Kan du beskriva vilken variation som finns i detta material? 
Kan du ge något exempel? 
Berätta mer om urvalet! 

 
12. Berätta vilket material för bildskapande barn i tvåårsåldern har tillgång 

till? 
Berätta mer! 
Ge några exempel! 

 
13. Har ni tillgång till gemensam ateljé och/eller ateljérista? 

Hur tänker du att detta påverkar tvååringars bildskapande? 
 

14. Vilka typer av material och verktyg får tvååringar använda spontant 
under tid för fri lek? 
Har du några fler exempel? 
När har tvååringar tid för fri lek? 

 
15. Var är materialet förvarat? 

Var är materialet när det inte används? 
Var är materialet när det får användas fritt? 
Berätta mer! 
 

16. Hur tänker ni kring placering av material för bildskapande?  
Kan du vidareutveckla…  
Har du några exempel? 
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17. Kan du beskriva hur ni resonerar kring tillgänglighet av material i 
relation till ålder på barnen? 
Kan du berätta mer? 
Har du några exempel? 
 

18. Vilket inflytande ges tvååringarna vid utformning av skapande miljöer? 
På vilket sätt är tvååringarna delaktiga vid utformning av skapande miljöer? 
När ges tvååringar denna möjlighet? (I vilken del av processen?) 
 

19. Är det något mer du känner att du vill berätta om er skapande 
verksamhet med tvååringarna? 
 
 

 
 
 


