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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Bild och bildskapande har under historiens gång alltid varit en del inom 
barnverksamheten, men innehåll och upplägg har förändrats över tid. Bildskapandet har gått 
från styrt till fritt skapande och i dagens förskola ingår bildskapandet i den pedagogiska 
verksamheten där barnen både får möjligheten att skapa fritt men också under lärarens 
vägledning. Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö98/10 (Skolverket, 2011), är förskolans 
uppdrag att ge barnen möjligheten att lära sig använda de estetiska uttrycksformerna bland vilka 
bilden är en viktig uttrycksform. Studien belyser och problematiserar lärarens förhållningssätt 
i organiserade bildaktiviteter och vill därmed bidra till en djupare förståelse för lärarens viktiga 
roll i barnens bildskapande. 
             
Syfte: Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt förskollärarens förhållningssätt och 
handlingar kommer till uttryck i organiserade bildskapande aktiviteter. 
                     
Metod: Studien är av kvalitativ art där observationer har genomförts på fem olika förskolor vid 
nio tillfällen sammanlagt. Vid dessa observationer fördes fältanteckningar som i direkt 
anslutning till observationerna sammanställdes och renskrevs. Dessa observationer har 
kompletterats med informella samtal med lärarna samt fotografering av bland annat barnens 
bilder. 
 
Resultat: Resultatet visar att bildskapandet i förskolan har olika betydelser. Bildskapande 
innebär både en process- och produktorienterad aktivitet samt ett stöd i barnens språkutveckling 
och matematiska färdigheter. Lärarens roll i bildskapandet är att vara organisatör av aktiviteten 
där läraren ofta finns i bakgrunden och passar upp barnen. Lärarens roll är även att vara 
kunskapsutvecklare genom att rikta barnens uppmärksamhet mot aktivitetens innehåll genom 
metasamtal med barnen.  
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Inledning 
 
Ett av förskolans uppdrag är att ge barnen möjligheten att utvecklas i sin förmåga att använda 
olika estetiska uttrycksformer som ett sätt att uttrycka sina känslor, tankar och kunskaper. Detta 
beskrivs i Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10 på följande sätt “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” (Skolverket, 2011, s.10). Här har läraren en viktig roll i att erbjuda barnen dessa 
möjligheter, men hur görs detta i praktiken? 
 
Denna studie handlar om det estetiska området bild som undersöks genom observationer av 
lärarens handlingar och de bildskapande aktiviteterna. Våra tidigare erfarenheter är att 
bildskapandet på förskolan ofta sker på barnens eget initiativ eller lämnas helt åt barnen själva. 
Marie Bendroth Karlsson (1996) som studerat den pedagogiska processen i bildskapandet både 
i förskolan och skolan beskriver en problematik i att de flesta skapandeaktiviteter på förskolan 
inte är organiserade av lärare utan är fritt skapande där barnen själva styr. Detta resulterar i att 
barnen möter och får begränsade kunskaper om bild under sin förskoletid i synnerhet om de 
själva inte är intresserade. Genom att verksamheten erbjuder bildaktiviteter där läraren finns 
med och vägleder barnen, skapas också förutsättningar för barnens framtida möjligheter att 
både uppleva och uttrycka sig genom bilden.  

 
Förhoppningen är att genom denna studie belysa lärarens pedagogiska roll och uppdrag när det 
gäller barnens bildskapande i förskolan samt att undersöka på vilket sätt läraren kan utveckla 
sin roll i bildskapandet.  
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att undersöka på vilket sätt förskollärarens förhållningssätt och handlingar kommer till 
uttryck i organiserade bildskapande aktiviteter. 
 

Frågeställningar 
 

• Vad innebär bildskapande i förskolan? 
• Vilken roll har lärarna och på vilket sätt arbetar lärarna med bildskapande i förskolan? 
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Forskningsöversikt  
 
Kring begreppet bildskapande råder det många olika föreställningar och tankar, nedan förklaras 
begreppet utifrån olika forskares syn på bildskapande. Inledningsvis presenteras ett stycke om 
olika aspekter av bildskapande som börjar med bildskapandet ur ett historiskt perspektiv, detta 
presenteras för att ge en djupare förståelse för hur bildskapandet utvecklats och vad som 
påverkat dagens syn på bildskapande men är inget som studeras djupare i studien. Detta följs 
av en presentation av begreppet estetik där bildskapande är en del. Sedan följer ett stycke om 
bildskapande i förskolan som belyser olika sätt att se på och arbeta med bildskapande. 
Avslutningsvis beskrivs lärarens olika roller i de bildskapande aktiviteterna i förskolan.  
 

Bildskapande  
 
Bildskapande ur ett historiskt perspektiv- från det styrda till det fria skapandet 
 
Bendroth Karlsson (1996) har i sin avhandling gjort en bildpedagogisk tillbakablick som 
beskriver bildens betydelse i barnverksamheter genom historien. Under 1800-talets slut och 
1900-talets början var den tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852) den främsta 
inspiratören inom pedagogisk verksamhet i Sverige. Fröbel utformade 20 stycken lekgåvor1 
som ett pedagogiskt hjälpmedel för barnen, exempelvis var den tionde lekgåvan papper och 
penna. Under 1900-talet utvecklades barnträdgårdar i Sverige, dessa är inspirerade av Fröbels 
pedagogik. Systrarna och förskolepionjärerna Ellen Moberg (1874-1955) och Maria Moberg 
(1877-1948) var de som främst ledde utbildningen av barnträdgårsdslärarinnorna. Arbetet i 
barnträdgårdarna inspirerades till stor del av Fröbel och hans utformade lekgåvor användes i 
arbetet. Barnen i barnträdgårdarna styrdes i sitt bildskapande då de bland annat fick följa 
lärarnas detaljerade instruktioner kring hur de skulle rita, vilket Bendroth Karlsson menar kunde 
resulterat i att det inte fanns mycket utrymme för barnens personliga uttryck i den färdiga 
produkten.  
 
Under 1930-talet växte kritiken mot Fröbelpedagiken som bland annat ansågs vara för 
auktoritär. Detta leder till att en ideologisk vändning sker där barnpsykologin får en allt större 
plats i den svenska barnverksamheten och dess lärarutbildning. Barnen skulle i större 
utsträckning få lära genom att uppleva och göra och bildskapandet utvecklas från och med den 
tid som mer fritt utan mallar och instruktioner som barnen ska följa.  
 
Under 1950-talet blev barnens fria skapande en allt större del i bildskapandet. Detta kom från 
konstteoretikern Herbert Read (1893-1968) som myntade begreppet “Fritt skapande” inom 
barnveksamheten. Read kritiserade vår kulturs ensidiga kunskapstradition och menade att 
intellektet prioriterades framför barnens känslomässiga och personlighetsutvecklande sidor. 
Han hävdar att barn ska skapa utan vuxnas medverkan då barnens naturliga skapande och dess 
spontana uttryck ska komma fram. Reads idéer om barns estetiska fostran kom att påverka 
förskolans olika styrdokument samt synen på bildpedagogiken i förskolan.  
 
År 1981 presenterades Reggio Emilia pedagogiken i Sverige för första gången. Pedagogiken 
har fått sitt namn från den norditalienska staden Reggio Emilia där pedagogiken först 
utvecklades. Pedagogiken fick successivt inflytande i svensk förskoleverksamhet samt i 

1 De övriga lekgåvorna är: boll, 5 kuber med olika klossar, lägglappar, trästickor, hela och halva metallringar, 
sticknål och stickmatta, nål och garn, sax och papper, flätmatta, flätnål och flätremsor, flätspån, ledade käppar, 
pappersremsor och papperssnören, vikpapper, ärtor eller vax och trästickor samt lera och vax.    
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bildskapandet i förskolan. Bildspråket är det språk som främst lyfts fram inom Reggio Emilia 
och pedagogiken har bland annat blivit känd för sitt sätt att dokumentera. Varför man valt bilden 
och andra konstnärliga metoder som fokus inom Reggio Emilia motiveras följande av 
pedagogikens grundare Loris Malaguzzi: “vår begreppsbildning grundar sig av tradition på 
ordet- det talade, men det är genom det ickeverbala, genom våra handlingar, våra sinnen, vi 
förkovras i det verbala” (Bendroth Karlsson, 1996. s.33). Det verbala språket är av betydelse 
men det är inte det enda sättet att uttrycka sig på. Grunden inom Reggio Emilia är att lärarna 
ska stimulera barnen till kreativitet och ge barnen redskap som möjliggör att barnen kan välja 
mellan olika sätt att lösa ett problem, syftet är inte att skapa barnkonstnärer utan att ge barnen 
redskapen att själva välja mellan olika typer av lösningar. Läraren har en viktig och aktiv roll 
inom Reggio Emilia pedagogiken och ska finnas tillgängliga för att ge barnen uppgifter och 
möta upp med frågor som utmanar barnen vidare i processen.   
 
Inom Reggio Emilia har varje förskola en anställd ateljerista, vilket är en konstnärligt utbildad 
person (Bendroth Karlsson, 1996). Rollen som ateljerista innebär att vara navet i verksamheten, 
den som kopplar ihop bildskapandet med övriga verksamheten. Det innebär även att vara den 
som utbildar barnen i olika material och tekniker samt att vara den som inspirerar arbetslaget i 
sitt bildskapande. Stina Braxell (2010) arbetar som ateljerista och belyser vikten av att lärarna 
känner sig trygga i sin roll som bildskapare samt känner sig trygga med materialet de ska 
använda tillsammans med barnen. Här har ateljeristan en roll i att hjälpa lärarna genom att 
ateljeristan leder bildaktiviteter med barnen där läraren är delaktig och dokumenterar. På så sätt 
får läraren se hur materialet kan användas samt hur ateljeristan förhåller sig både till barnen och 
deras skapande, för att på sikt själv kunna utveckla sina kunskaper och sitt förhållningssätt.  
 
Estetik och bildskapande  
 
Begreppet estetik kommer ursprungligen från grekiskan och betyder “den kunskap man får via 
sina sinnen”, estetiken förknippas ofta med vackra ting eller “det sköna”. Brit Paulsen (1996) 
har sin bakgrund inom konstpedagogiken och vill  förmedla en teoretisk grund som gör det 
möjligt för studenter och lärare att använda sig av de estetiska ämnena i sitt pedagogiska arbete. 
Paulsen beskriver hur estetiken förr var en motpol till den kunskap som kom till via tanke och 
förnuft, alltså något som behövde upplevas med kroppen. För att barnen ska få en insikt behöver 
de använda hela sig, de måste få använda hela sin kropp och alla sina sinnen vilket gör de 
estetiska ämnena viktiga. Estetisk fostran menar Paulsen är en process där läraren skapar 
förutsättningar för rika upplevelser som ger barnen känslor, tankar och möjligheter att testa 
olika uttrycksmedel. En hel process som ger barnen möjligheten att nå en ny insikt om, samt 
möjlighet till att ge sina egna reaktioner på omvärlden. 
 
Paulsen (1996) beskriver att det oftast finns sociala- eller språkliga mål bakom estetiska 
aktiviteter istället för estetiska mål. Det är sällan barnen exempelvis får lära sig en sång för att 
melodin är fin, oftast handlar det om tidsfördriv eller att det ska läras inför en högtid, som 
exempelvis jul- eller luciasånger. Paulsen ser en problematik i att estetiken och de estetiska 
målen behöver förklaras och försvaras, det är inte nog att lära de estetiska för estetikens skull.  
Ingrid Pramling Samuelsson, Maj Asplund Carlsson, Bengt Olsson, Niklas Pramling och 
Cecilia Wallerstedt (2008) har genom sitt forskningsprojekt undersökt hur barns estetiska 
förmågor utvecklas i förskolan och skolan och har för avsikt att göra estetiken och barns 
kunnande om det estetiska till ett mål i sig. De beskriver hur estetiken ofta ses som en hjälp åt 
de “nyttiga” ämnena samt som en lustfylld och avkopplande aktivitet där målet är något helt 
annat än att utveckla estetiskt kunnande. Estetiken behöver bli lärandeobjektet, inte ett 
hjälpmedel för att lära något annat. Pramling Samuelsson m.fl. menar att läraren behöver hjälpa 
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barnen att utveckla ett inomestetiskt kunnande. Det handlar om att hjälpa barnen till en kunskap 
i och om exempelvis bild. Barnen behöver utveckla både en kunskap om vad bild är samt 
tillägna sig redskap de kan använda för att uttrycka sig genom bild.  
 
Estetiken och bildskapandets lekdimension 
 
Estetiken har många karakteristiska drag som liknar leken, bland annat att de båda är styrda av 
personen själv och på så sätt ses som spontan (Paulsen, 1996). I estetiska aktiviteter där barnen 
själva uttrycker sig genom olika medier, som exempelvis bild, drama eller musik, är det tydligt 
att leken är en del i de estetiska, leken är själva grunden för uttrycket. En lekfullhet behövs för 
att ett äkta uttryck ska förmedlas från barnen. För att nå detta behöver barnen dock bekanta sig 
och känna sig trygga med mediet så att det sänder impulser till barnen om vad man vill skapa. 
Dock menar Paulsen att det oftast bara kommer till stadiet där barnen får bekanta sig med 
mediet, barnen får inte möjligheten att utveckla en inomestetisk kunskap utan när de väl lärt sig 
behärska ett medie fortsätter läraren vidare med nästa då det ses som viktigt att få möta många 
olika. Detta leder till att barnen inte får chansen att uttrycka något väsentligt, de får en viss 
kunskap om vad mediet är, men får inte de redskap de behöver för att själva kunna använda och 
uttrycka sig genom detta medie. Barnen behöver tidigt få de estetiska behoven tillfredsställda 
för att kunna utvecklas och uppfatta sig själva som någon som kan skapa. Att barnen får med 
sig en tro på sig själv och sina uttrycksmöjligheter, samt en känsla av att det jag uttrycker är 
viktigt, är grundläggande för inställningen till sitt eget uttryck senare i livet.  
 
Då bildskapande är en del av estetiken resulterar det i att även bildskapandet kan kopplas 
samman med leken. Flera forskare liknar bildskapandet med leken då bildskapandet liksom 
leken är ett sätt att bearbeta och uttrycka sig. Eva Änggård (2005) har gjort en etnografisk studie 
där hon studerat barnen och hur de skapar mening och agerar i bildaktiviteter i det vardagliga 
livet på förskolan. Änggård menar att bildskapande är en social aktivitet och barnen får genom 
bildskapandet möjligheten att använda sin fantasi och ge utlopp för sina känslor, precis som de 
gör i leken. Bildskapandet är ofta en del av eller övergår till lek och här skapas även redskap 
som barnen sedan använder i leken. Även Bendroth Karlsson (1996) beskriver ett nära samband 
mellan skapande och lek och menar att det krävs en lekfull atmosfär för att en kreativ process 
ska vara möjlig. När barnen leker och testar olika saker möter de nya och oväntade situationer 
som kan vara svåra för barnen att greppa, men genom tidigare erfarenheter kan de leka sig fram 
till en ny förståelse.  
 
Bildskapandets betydelse 
 
Bildskapande är av tradition en viktig del i förskolans verksamhet och att bildskapande är något 
meningsfullt är de flesta överens om. Dock vet vi väldigt lite om varför det är meningsfullt 
menar Heather Malin (2013) som undersökt meningen bakom barnens bildskapande genom att 
fråga barnen själva varför de skapar bilder. Svaren hon fick är att de skapar för att berätta, 
presentera sig själva och händelser de varit med om, skapa relationer, skapa vackra bilder, 
experimentera och fantisera. Karin Aronsson (1997) menar att läraren behöver en viss kunskap 
om barnens liv för att förstå meningen bakom barnens bilder samt att det krävs övning från 
lärarens håll i att tolka barnens bilder. Aronsson vill förmedla nya sätt att se och tolka barnens 
bilder för att sprida kunskap inom området och ge lärare större förutsättningar för att förstå 
meningen bakom bilden. Exempelvis beskriver Aronsson hur man genom bilden kan se barnens 
världsperspektiv, barnen framhäver det som är viktigt i bilden på olika sätt. Barnens 
kommentarer till bilderna är även av stor vikt för att kunna förstå vilket resulterar i att lärarna 
behöver kommunicera med barnen i skapandet. 
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Braxell (2010) vill genom sina erfarenheter inspirera till mer bildskapande på förskolorna då 
hon ser bildskapandet som viktigt. Genom bildskapandet kan barnen förmedla sina känslor för 
sådant som de upplevt och erfarit. Det kan även ses som identitetsutvecklande då det stärker 
tilliten till den egna förmågan, vilket leder till att bildskapandet behöver ses som något viktigt 
i sig och inte något som används för att lära sig andra ämnen. Att stärka tilliten till den egna 
förmågan är också ett av förskolans uppdrag enligt förskolans läroplan. Även Ann Granberg 
(2001) lägger värde i bildskapandet som identitetsutvecklande för barnen och  beskriver hur 
skapande aktiviteter stödjer barns personliga utveckling, stärker deras identitet, ger 
språkträning och motorisk övning. Här har läraren en viktig roll i att ge barnen ett positivt 
bemötande för att öka deras självförtroende och stärka den egna identiteten.  
 
Bildskapandet kan ses både som en process och som en produkt. Processen handlar om att 
fokusera på själva skapandeprocessen och produkten fokuserar på den färdiga produkten. 
Granberg (2001) menar att i arbetet med de yngsta barnen syftar skapandet inte till att få fram 
ett resultat, de är själva processen under skapandets gång som är viktig då det är där barnet gör 
upptäckter och insikter som är betydelsefulla. Även flera andra forskare beskriver att processen 
är den del som har främst betydelse för lärandet samt för barnen själva, men menar att produkten 
också har ett värde i sig och inte får glömmas bort. Braxell (2010) benämner processen som en 
resa med många delmål, exempelvis behovet att uttrycka sig, beslut om material och motiv. 
Barnen skapar utifrån sitt inre och produkten är resultatet av den upplevelse som barnen gjort 
på sin resa, den relation som finns mellan barnet och den skapade bilden har ett värde. Elisabet 
Skoglund (1998) är utbildad bildpedagog och menar att under bildskapande processer är det 
även viktigt att barnen får tid på sig att skapa, de får inte hela tiden bli avbrutna utan måste få 
tid till att kunna vara kreativa och möjlighet till att skapa en värdefull process. 
 
Bildskapande som kommunikation 
 
Bildskapande är ett sätt för barnen att kommunicera och de bilder som barnen skapat blir en 
förlängning av dem själva, bilderna visar på vilka kunskaper barnen har av det 
avbildade  (Braxell, 2010). Skapandet kan också fylla en funktion som bearbetning av en 
händelse barnen varit med om, antingen något svårt och jobbigt eller något glädjefyllt. Att 
bildskapande är ett sätt att kommunicera menar även Nina Scott Frisch (2006) då barnen ofta 
berättar berättelser till sina bilder under tiden som skapandet pågår. Berättelsen visar på vad 
barnen vill lyfta fram ur sin vardag och utan dessa berättelser kan vi inte förstå vad barnen vill 
kommunicera. Även Änggård (2005) lägger värde i att samtala med barnen under 
skapandeprocessen för att skapa en berättelse till bilden, då detta ger läraren en förståelse för 
vad barnen tänkte skapa samt vad barnen upplever i stunden och beskriver hur berättelsen kan 
förändras under skapandets gång. Barnen använder även andra uttryck än den verbala 
berättelsen för att ge mening till bilden, de använder sig av icke-verbala uttryck såsom 
ansiktsuttryck, ljud och gester för att förstärka sin bild (Braxell, 2010).  
 
Johanna Einarsdottir , Sue Dockett och Bob Perry (2009) beskriver också bildskapandet som 
kommunikation men till skillnad från en del andra forskare ser de bildskapande som ett redskap 
för läraren att kommunicera med barnen. De använder bildskapandet i syfte att få fram barnens 
tankar och känslor kring olika situationer på förskolan, exempelvis innan sexåringarna ska börja 
skolan. Genom att kommunicera med hjälp av bilden skapas en avslappnad atmosfär då fokus 
är på bilden och inte på samtalet, vilket blir fallet om situationen styrs upp som en 
intervju/samtal. Barnen får i uppgift att måla hur de känner inför en viss situation vilket innebär 
att barnen själva inte väljer vad som ska målas. Här blir kommunikationen, barnens känslor 
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inför situationen målet istället för bildskapandet. Einarsdottir m.fl. menar att när barnen ritar 
och samtalar om sina tankar skapas en mening, bildskapandet är viktigt i sig men tillsammans 
med samtalet får barnen välja vilka känslor och tankar de vill dela med sig av.  
  
Bildskapande i förskolan 
 
Bildskapande genom olika aktivitetsformer 
 
Bildskapande i förskolan associeras oftast med måleri, tvådimensionella bilder där barnen målar 
med pennor eller kritor på olika typer av papper (Granberg, 2001). Det tredimensionella 
skapandet, som förekommer mer sällan, förekommer oftast i form av  skapande med 
trolldeg,  play-doh eller lera. Att det tredimensionella skapandet ofta inte ses som skapande kan 
bero på att de tidigare setts som konstruktionslek eller bygglek. Pramling Samuelsson m.fl. 
(2008) beskriver att barnen behöver få lära sig olika tekniker och få möta en variation av 
material för att lära sig att skapa och uttrycka sig genom bild. Genom en ökad variation och 
repetition av material och tekniker skapas möjligheter för barnen att tillägna sig inomestetiska 
kunskaper. Att lära sig behärska dessa olika tekniker och material kräver mycket tid men är en 
del av förskolans uppdrag. Att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp 
av olika material och tekniker framgår av läroplanen som en viktig del i förskolan (Skolverket, 
2011). 
 
Ulla Löfstedt (2001) är lärarutbildare i ämnet bild och har som syfte med sin avhandling att 
utveckla sin kunskap inom området, för att kunna sprida det vidare till blivande lärare. Löfstedt 
beskriver att förskolan erbjuder barnen tre olika typer av bildaktiviteter, fria aktiviteter, 
planerade ateljéaktiviteter samt temaaktiviteter.  
 

• Bildskapandet i de fria aktiviteterna tenderar att ha en kommunikativ form, här är 
samspelet med andra barn och delaktighet i barngruppen av stor vikt. Vidare förklarar 
Löfstedt att bildskapandet i fria aktiviteter innebär att barnen själva tar initiativ till 
skapandet samt själva väljer det material och tekniker som de använder sig av.  

 
• Planerade ateljéaktiviteter är organiserade av lärare och det är vanligt att fokus ligger 

på att ge barnen erfarenheter av olika material och tekniker som de sedan kan använda 
i sitt fria bildskapande.  

 
• Bilskapandet i temaaktiviterna är främst ett redskap för att kommunicera innehållet i ett 

bestämt tema. I dessa aktiviteter kan läraren använda sig av sina och barnens 
gemensamma upplevelser utifrån temat för att guida och hjälpa barnen framåt i 
skapandet.  

 
Den aktivitet som Bendroth Karlsson (1996) menar förekommer oftast i förskolan är sådana 
som barnen själva initierar och inte aktiviteter som lärarna organiserar, vilket hon ser som ett 
problem då ansvaret för bildskapandet hamnar på barnen själva. Detta innebär att vissa barn 
riskerar att få möta väldigt lite bildskapande under sin förskoletid om de själva inte tar initiativ 
till att skapa.  
 
Änggård (2005) beskriver hur bildskapandet kan ha olika betydelser för barn och dagens lärare 
vilket kan skapa en kulturkrock mellan vuxnas och barns tankar om att skapa bilder. För läraren 
är bildskapande ett individuellt projekt som handlar om barnens utveckling vilket resulterar i 
att barnen inte ska påverkas för mycket utifrån. Att bildskapandet ska vara “fritt” och inte 
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påverkas utifrån är något som länge påverkat svensk förskola, ofta kan mallar och förebilder 
ses som något negativt för barnens skapande ur lärarens ögon. Granberg (2001) har en liknande 
syn angående att mallar är negativt för barnens skapande då hon anser att de hämmar barnens 
fantasi och bromsar de yngsta barnens begynnande skapandeprocesser. Änggård menar dock 
att för barnen handlar bildskapandet främst om att göra och uppleva i stunden. Det handlar om 
att skapa samhörighet med andra barn genom bilden, barnen skapar gärna likadant som de andra 
barnen och bildskapandet blir därför en kollektiv process. Änggård menar även att barnen själva 
värderar mallar och förebilder som något viktigt i sitt skapande, dessa kan vara ett hjälpmedel 
för barnen att lyckas skapa något de inte kan på egen hand. Bendroth Karlsson (1996) beskriver 
hur barnen lär sig att skapa bilder genom att se andras bilder, utvecklingen sker i dialog med 
omgivningen och det är där barnen hämtar inspiration för sitt eget skapande.  
 
Frisch (2006) har uppmärksammat att barnen i bildskapandet använder och erbjuds olika 
hjälpmedel. Ett av dessa hjälpmedel är möjligheten att imitera och kopiera andra barn, de ser 
hur andra målar och använder olika verktyg och imiterar detta, de inspireras av varandra. 
Ytterligare ett hjälpmedel är den dialog som uppstår i bildskapandet som kan leda barnen framåt 
i sitt skapande, både genom instruktioner och tips. Att använda dialoger i skapandesituationer 
är något Pramling Samuelsson m.fl. (2008) beskriver som viktigt, detta benämner de som 
metasamtal. Metasamtal handlar om att hjälpa barnen vidare i processen genom att få barnen 
att själva reflektera om vad och varför de gör som de gör, läraren hjälper barnen att göra det 
osynliga synligt, det barnen inte ser på egen hand. Pramling Samuelsson m.fl. beskriver dock 
att metasamtalet ofta saknas i den estetiska verksamheten där det istället är genomförandet som 
är det viktiga, vad barn gör och inte hur.  
 

Lärarens roll i bildskapandet 
 
Läraren som organisatör och förmedlare av material 
 
Att det finns en variation av material tillgängligt är givetvis en förutsättning för skapande men 
lärarens förhållningssätt till bildskapandet och till materialet som finns är det som ytterst 
påverkar vilka möjligheter barnen får för att utveckla sin skapandeförmåga. En lärare som är 
positivt inställd till bildskapande samt introducerar material och inspirerar barnen till att skapa 
erbjuder barnen större möjligheter till att utveckla sitt skapande. Det är även av vikt att samma 
material och tekniker förekommer vid flera och olika tillfällen för att barnen ska få möjligheten 
att skapa och utveckla sin egen kunskap kring dessa. För att barnen ska kunna utveckla en 
kunskap och urskilja något specifikt så behöver de en variation. Genom att få en variation av 
olika tekniker och material samt lära sig behärska dessa ges de möjligheter till att urskilja vilka 
material eller tekniker som passar deras skapande och vad de vill uttrycka. 
 
Löfstedt (2001) påpekar vikten av att introducera nya tekniker och material för barnen men 
lägger också vikt vid att dessa behöver få ett användningsområde presenterat till sig, annars kan 
det hämma barnen i vidare användning av materialet.  Även Kari Carlsen (2015) belyser vikten 
av att som lärare introducera nya material och tekniker för barnen men menar även att barnen 
själva behöver få tid till att utforska dessa, för att skapa sin egen förståelse och känsla för 
materialet samt hur det kan användas. Carlsen ser en möjlig problematik i att läraren i sin iver 
att introducera och presentera ett material ställer sig i vägen för barnens eget utforskande vilket 
kan leda till att barnens intresse avtar.  
 
Skoglund (1998) redogör för ett antal frågor som ofta ställs gällande barns bildskapande. 
Hennes utgångspunkt är att barn och vuxna arbetar tillsammans, de yngsta barnen ska inte 
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lämnas ensamma med material de inte vet hur de ska använda. Lärarens viktigaste roll är enligt 
Skoglund att öppna dörrarna till måleriets värld så att barnen hittar intresset för bildskapandet, 
att introducera material och tekniker så att skaparlusten aktiveras, att stödja barnen i lust och 
mod att måla samt att lyssna och se barnens bilder. För att kunna vägleda barnen behöver läraren 
själv ha ett intresse för det som ska läras ut, det är inte viktigast vad läraren gör utan hur läraren 
gör. Barnen märker av om läraren inte är intresserad eller engagerad vilket sänder ut fel signaler 
till barnen, lust är en förutsättning för kreativitet. Detta understryker även Braxell (2010) som 
viktigt, att läraren känner sig trygg med materialet samt har en kunskap i hur materialet används 
för att på så sätt kunna föra vidare denna kunskap till barnen. 
 
Läraren som kunskapsförmedlare 
 
Inom bildpedagogiken underskattas ofta pedagogens roll, många ser bildskapandet som något 
personligt som inte får påverkas utifrån. Att ha en kunnig person närvarande för att stötta och 
hjälpa barnen framåt i sitt skapande är viktigt, en som vägleder barnen i sitt skapande utan att 
ta över (Aronsson, 1997). Läraren behöver finnas med och styra skapandet utan att detaljstyra 
i skapandet. Detta kan lärarna göra genom att medvetet rikta barnens uppmärksamhet mot det 
läraren vill att barnen ska erfara. Att rikta barnens uppmärksamhet förklarar Pramling 
Samuelsson m.fl. (2008) handlar om att med olika medel ge barnen förutsättningen att rikta sin 
uppmärksamhet mot något specifikt. De ska rikta barnen åt rätt håll men låta vägen dit styras 
av barnen själva. Braxell (2010) nämner att det även är viktigt att som lärare vara medveten om 
att många händelser omedvetet kan rikta barnens uppmärksamhet. Det kan räcka med ett ord 
eller en rörelse för att rikta barnens intresse eller att läraren uppmärksammar eller inte 
uppmärksammar det som barnen skapat.  
 
Det är också viktigt att vara medveten om sin egen syn på bildskapande då lärarens egna 
erfarenheter kan sätta käppar i hjulet för bildskapandet i förskolan (Braxell, 2010). Vidare 
menar Braxell att en positiv och frigörande skapandemiljö skapas när läraren känner tillit till 
sin egen förmåga, att läraren känner att de har kunskap inom bildskapandet. Mycket av barnens 
framgång i estetiska lärprocesser beror på vilka styrkor och svagheter deras lärare har. Löfstedt 
(2001) framhåller betydelsen i att ha en gemensam pedagogisk inriktning i arbetslaget. Detta 
genom att arbetslaget har samtalat om syfte och mål i olika bildaktiviteter och på så sätt arbetar 
utifrån samma mål. Att ha ett tydligt mål hjälper både barnen och läraren att veta vad de ska 
arbeta mot. Löfstedt är samtidigt medveten om att en gemensam pedagogisk inriktning i 
arbetslaget är något som tar mycket tid och kan vara svårt att få till då personal ofta skiftar.  
 
Det är också viktigt att tänkta på hur man bekräftar barnens bilder, vad man säger till barnen. 
Att använda värderande ord om barnens bilder kan bli negativt då barnen skapar utifrån sitt 
inre, sina känslor och erfarenheter. Braxell (2010) menar att lärarens bemötande påverkar hela 
skapandeklimatet, uttryck som “vad fin” kan få barnen att börja jämföra mellan sina bilder. Det 
finns många sätt att bemöta barnens bilder och ofta vill läraren uppmuntra och säga något som 
gör barnen glada. Lärare som bekräftar barnens bilder genom att säga “vad fin”, sänder signaler 
att bilder kan vara antingen fina eller fula, “vem är den till” signalerar att det är en produkt som 
ska ges bort och  “vad är det för något” signalerar att det bör föreställa något speciellt. Istället 
kan läraren använda uttryck som “vad spännande”, “ vilken härlig bild” eller “hur tänkte du, 
jag blir nyfiken” då detta istället signalerar att barnens verk betyder något och har en 
kommunikativ funktion. Genom att ställa sådana frågor öppnar man även upp för ett metasamtal 
där barnen själva får reflektera över sitt skapande och kunskapande. Bendroth Karlsson (1996) 
beskriver på liknande sätt bildsamtal och menar att dessa samtal ger ett mer fruktbart sätt att 
förhålla sig till det skapade bilderna än då man pratar om bilder som ”fina” eller ”fula”.  
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Läraren som pedagogisk ledare och inspiratör 
 
Bendroth Karlsson (1996) menar att lärarens egen kompetens inom ämnet påverkar och menar 
att en lärare som är kunnig inom bildskapande kan låta barnen själva styra i processen, samtidigt 
som de finns tillgängliga för att vägleda barnen där det behövs. Att vara säker i sitt ämne gör 
att man som lärare kan var öppen för improvisation och barnens egna idéer eller förslag. En 
lärare som känner osäkerhet för bildskapandet riskerar att antingen lämna barnen helt åt sig 
själva i bildskapandet eller att styra skapandet alltför mycket. Ytterligare en faktor som kan 
påverka barnets bildskapande är när läraren tar över barnens skapande. Carlsen (2015) beskriver 
flera exempel där läraren tar över skapandet i det som för barnet kunde blivit en meningsfull 
process. Läraren gör hela eller delar av en process som barnen själva kunde genomfört, 
exempelvis limmar eller klipper åt barnen. Vidare beskriver Carlsen att dessa ”övertagelser” 
oftast sker i situationer där läraren eftersträvar ett specifikt resultat.  
 
Bendroth Karlsson (1996) beskriver hur läraren i en aktivitet kan ha flera olika syften, både 
medvetna och omedvetna. Dessa olika syften som finns i aktiviteten ställs mot varandra och att 
både hantera “fakta”, vad som är rätt och fel och samtidigt få skapa fritt, genom egna uttryck, 
kan skapa en osäkerhet hos barnen för vad som är den egentliga uppgiften. Exempelvis kan 
läraren berätta vad som är målet med aktiviteten men inte hur vägen dit ska ske, för att sedan 
ha en förväntan på ett specifikt resultat. Braxell (2010) menar att kommentarer som syftar till 
att något är fel eller saknas i barnens skapande, exempelvis “hajar kan väl inte flyga?” tar bort 
känslan av att man själv får bestämma och äga sin bild, någon annan bestämmer när bilden är 
klar eller vad som är rätt och fel i bilden. Detta speciellt i det fria skapandet eller situationer där 
läraren uttrycker att barnen får skapa som de vill. Att kommunicera med barnen under 
skapandeprocessen kan antingen hjälpa eller hämma barnen beroende på hur man 
kommunicerar, läraren behöver få barnen att reflektera och fundera över sin process utan att 
värdera det som barnen gör. Löfstedt (2001) beskriver att barn aldrig är hämmade i sitt skapande 
från början utan att det är rädslan att misslyckas som hämmar barnen.  
 

 

 

 

 

 

Teoretiskt perspektiv                                 
 

Utvecklingspedagogik 
     
Detta arbete har ett utvecklingspedagogiskt perspektiv enligt vilket barnen lär genom att läraren 
skapar och fångar situationer som kan utmana barnens tankar, får barnen att reflektera och 
samtala samt att ta tillvara på mångfalden av barnens idéer. Fokus ligger på lärarens förmåga 
att skapa förutsättningar för att barnen ska kunna utveckla ett kunnande genom att veta, göra 
och förstå. Studien undersöker lärarens roll och vilka förutsättningar barnen ges i sitt 
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bildskapande. Utvecklingspedagogiken är en pedagogik som bidrar till att göra lärande i 
förskolan möjligt menar Ingrid Pramling Samuelsson och Maj Asplund Carlsson (2003) som är 
grundarna av utvecklingspedagogiken. Barnen behöver få kunskaper genom att läraren lär ut, 
de behöver praktiskt göra samt få en förståelse för att kunna använda kunskapen i andra 
kontexter. Barnen får här en helhet där de erbjuds kunskap, tar till sig den och utvecklar den till 
sin egen. Namnet utvecklingspedagogik kommer från att den pedagogiska ansatsen ligger till 
grund för att barnen ska utveckla sitt kunnande och här är lärarens agerande och förmåga att 
skapa förutsättningar viktigt. Utgångspunkten och grunden för pedagogiken finns inom den 
fenomenografiska forskningen där den lärandes perspektiv är centralt men också i 
skärningspunkten mellan individen och miljön, det vill säga hur individen uppfattar olika 
fenomen i sin omvärld och förhåller sig till dessa genom sina handlingar. I denna studie 
undersöks lärarnas förhållningssätt och handlingar till bildskapande både som en del av 
förskolans verksamhet och uppdrag och som det personliga uttrycket.   
 
Utvecklingpedagogiken omfattar ett antal centrala begrepp som är betydelsefulla för barnens 
lärande: Erfarande, Metasamtal, Riktadhet, Lärandets objekt samt Variation och urskiljning. 
Denna studie använder främst begreppen metasamtal, riktadhet, variation samt lärandets objekt 
som sina analysbegrepp, dock beskrivs alla begrepp då dessa är nära sammankopplade och 
svåra att skilja åt. Varför erfarande och urskiljning inte fokuseras närmare i studien är då dessa 
visar på vad barnen erfarit eller urskiljt, något som inte synliggörs i studien då det är lärarens 
roll som observeras.  
 
Innebörden i de centrala begreppen beskrivs och anges utifrån Pramling Samuelsson och 
Asplund Carlssons (2003) beskrivningar av begreppen. 
 
Metasamtal 
 
I metkognitiva dialoger, metasamtal, utmanas barnen till att reflektera över vad och varför de 
gör som de gör. Dessa samtal är inte endast allmänna samtal utan läraren har för avsikt att få 
barnen att tänka, reflektera och kommunicera sina egna tankar för att sedan bemöta dessa. Det 
handlar både om att göra barnen medvetna om sitt eget lärande samt att öppna upp för reflektion. 
Detta är en viktig del i barnens bildskapande då metasamtalet hjälper barnen framåt i sitt 
skapande genom reflektion tillsammans med läraren. Genom att undersöka hur och om lärarna 
använder metasamtal utskiljs vilken syn läraren har på barnen och deras bildskapande.  
 
Riktadhet 
 
Läraren ska på olika sätt och med olika medel ge barnen förutsättningar för att rikta sin 
uppmärksamhet och sina intressen mot något. Barnens uppmärksamhet är alltid riktad, men det 
handlar om att läraren ska rikta deras uppmärksamhet mot det läraren vill att barnen ska få en 
kunskap om, lärandeobjektet. Genom att undersöka hur och mot vad lärarna riktar barnens 
uppmärksamhet i bildskapandet urskiljs vad lärarna vill att barnen ska fokusera på och erfara 
under aktiviteten.  
 
Lärandets objekt 
 
Lärandeobjektet är den kunskap eller färdighet som barnen förväntas utveckla, vilka 
möjligheter barnen har till detta beror på vilka förutsättningar som skapas av läraren. Genom 
att se vilket lärandeobjekt aktiviteten har får vi också syn på vad läraren vill att barnen ska 
erfara. Genom att observera vilka lärandeobjekt som fokuseras på inom bildskapandet urskiljs 
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vad lärarna har som mål att barnen ska erfara och vad de ser som bildskapande. Inom 
utvecklingpedagogiken har lärandets objekt och lärandets akt lika stor roll, alltså det barnen ska 
lära sig samt på vilket sätt barnen ska lära sig det, vilka förutsättningar som läraren skapat för 
att barnen ska kunna lära.  
 
Variation och urskiljning 
 
Variation är en viktig del i barnens lärande, den ger barnen olika perspektiv samt en helhet. 
Dock är variationens främsta mål att den ger barnen en möjlighet till att kunna urskilja. 
Exempelvis om barnet ska kunna förstå vad en blomma är behöver barnet dels se en variation 
av olika sorters blommor i kontrast till vad som inte är en blomma. Barnen måste erfara både 
vad en blomma är samt vad en blomma inte är och detta genom variation. Variationen ses som 
lärandets källa då den både ger barnen en förutsättning att urskilja, att erfara mångfald samt ger 
en beredskap att möta nya situationer. I bildskapandet finns en rik variation av arbetssätt och 
material som barnen kan erbjudas om läraren skapar möjligheterna. Genom att observera 
bildskapande aktiviteter undersöks vilka erbjudanden av variation barnen ges i sitt bildskapande 
samt vilka möjligheter barnen ges till att urskilja olika material och dess uttrycksmöjligheter.  
 
Erfarande 
 
I alla teorier om barns lärande har erfarenheter en central plats likaså inom 
utvecklingspedagogiken. Pedagogiken använder sig av begreppet erfarande som inte bara 
syftar till barnens tidigare erfarenheter och intressen utan beskrivs som att se, uppfatta, urskilja 
eller förstå någonting såsom det framträder i barnens medvetande. Det är inte erfarenheten i sig 
som är central utan vad erfarenheten har bidragit till att barnen erfar, ser, uppfattar eller 
urskiljer. I organiserade bildaktiviteter kan barnen erfara kunskaper som de sedan kan använda 
i sitt fria skapande. Genom att läraren exempelvis introducerar ett material för barnen kan de 
utveckla kunskaper som gör det möjligt för barnen att använda materialet i sitt fria skapande 
och där även utveckla kunskpen och göra den till sig egen. Här är det viktigt att ta ett barns 
perspektiv för att se hur barnens erfarande kommer till uttryck.   
 
 

 
 
 
 

Metod  
 
Studien är av kvalitativ art vilket enligt Trost (2012) innebär att man som forskare intresserar 
sig för och tolkar den enskildes tankar eller handlande och syftar till att få en förståelse för hur 
ett fenomen fungerar eller går till. Vidare beskriver Brinkkjaer och Høyen (2013) observationer 
och intervjuer som vanliga metoder att använda inom det kvalitativa fältet. Studien innehåller 
metoderna icke- deltagande observation, informella samtal med lärarna samt fotografering av 
eventuella förberedelser och barnens skapelser. Totalt har nio observationer genomförts på fem 
olika förskolor vid ett eller två tillfällen vardera för att undersöka lärarens förhållningssätt och 
handlingar i organiserade bildaktiviteter. Nedan följer en beskrivning av insamling, 
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genomförande samt analys av studien följt av en beskrivning av studiens kvalitet och etiska 
aspekter. Alla namn på personer och förskolor är i hela studien fingerade. 
 

Observation 
 
Observation som metod innebär att studera ett fenomen genom att vara på en specifik plats och 
tolka det man där ser och upplever (Franzén, 2014). Vid observation är det viktigt att vara 
medveten om sin perception, sin varseblivning, samt sin egen förståelse. Våra attityder, tidigare 
erfarenheter samt sociala faktorer påverkar vår perception, vilket betyder att de vi har med oss 
i bagaget påverkar hur vi uppfattar det vi ser (Løkken och Søbstad, 1995). Detta är viktigt att 
ha med sig vid observationen för att kunna vara så objektiv som möjligt.  
 
Det finns olika typer av observation, deltagande och icke-deltagande observation. Deltagande 
observation är när observatören själv deltar i det som observeras, detta används främst när 
forskaren söker kunskap om deltagarnas liv från insidan. Icke- deltagande observation är när 
observatören står bredvid och observerar utan att delta i det som sker för att påverka situationen 
så lite som möjligt, här finns något specifikt som ska observeras (Franzén, 2014). I denna studie 
använder vi oss av icke-deltagande observation då syftet är att undersöka lärarens 
förhållningssätt och handlingar, vilket betyder att vi vill ha så liten påverkan som möjligt på 
situationen. Dock använder vi oss även av informella samtal vilket leder till att vi till viss del 
blir delaktiga. 
 

Informella samtal 
 
Bengtsson och Hägglund (2014) beskriver hur de samtal som sker i vardagliga situationer eller 
under en aktivitets gång tenderar att ge mer värdefull information än de samtal som förs i 
uppstyrda situationer (intervjuer). I de vardagliga situationerna får forskaren vara mer följsam 
och anpassa sig till den situation som de är involverade i vilket gör att i samtalet går forskaren 
och den intervjuade halva vägen var. I de formella samtalen finns risken att ramarna för samtalet 
blir en begränsning vilket kan leda till att samtalet blir stelt då situationen blir märkvärdig och 
annorlunda. Utifrån detta har vi valt att i samband med observationerna föra informella samtal 
med lärarna för att få en förståelse för lärarens syfte och mål med aktiviteten. Samtalen har förts 
både före och efter aktiviteten och innehållet i dessa samtal har till största del styrts av läraren.  
 
 

Fotografering  
 
I samband med observationerna har vi fotograferat lärarens eventuella förberedelser samt 
barnens skapande. Lärarens förberedelser har fotograferats innan barnen kommer till aktiviteten 
och barnens verk har fotograferats efter att barnen var klara, i enstaka fall har fotografier tagits 
under aktivitetens gång. Både lärare och barn har tillfrågats om lov innan fotografierna tagits. 
Initialt har tanken med fotografierna varit att stärka analysprocessen men det har i efterhand 
visat sig att ett antal bilder kan användas i resultatet som ett sätt att styrka och konkretisera 
relationen mellan bildskapande som en process och produkt.  
                 

Urval 
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Vi har i denna studie gjort ett slumpmässigt urval genom att personligen lämna ut brev till olika 
förskolor som sedan fick svara på om de ville delta. Slumpmässigt urval innebär att det är 
slumpen som avgör vilka som ska delta i studien (Trost, 2012). Förskolorna valdes ut genom 
att gå in på Kommunens hemsida och slumpmässigt välja förskolor inom varje skolområde. 
Kommunen är indelad i fyra utbildningsområden, östra-, västra-, södra- och centrala 
skolområdet, då vi besökt fem förskolor innebär det att två förskolor är i samma skolområde. 
Vi har valt att genomföra våra observationer inom varje skolområde samt på både förskolor 
som ligger centralt och förskolor lite utanför centrum, detta för att få en bredd och variation 
inom samma stad.  
 

FÖRSKOLA TILLFÄLLE/ 
AKTIVITET 

ANTAL BARN OCH ÅLDER ANTAL LÄRARE OBSERVATIONSTID 

 
Zebran 

Tillfälle1  
Ritningar och modeller av broar 

5 Barn, 4-5år         1 80 min 

Tillfälle 2  
Brobygge med lera 

3 Barn, 4-5år          1 60 min 

 
Elefanten 

Tillfälle 1  
Måla Blommor 

4 Barn,  6 år 1 50 min 

Tillfälle 2  
Forts. blommor 

2 Barn,  6 år 1 40 min 

Pelikanen Tillfälle 1  
Ett färgexperiment 

6 Barn, 5-6år 1 40 min 

 
Apan 

Tillfälle 1  
Måla lerfigurer 

4 Barn,  5 år 1 35 min 

Tillfälle 2  
Forts. lerfigurer 
 

8 Barn,  5 år 2 45 min 

 
Giraffen 

Tillfälle 1  
Självporträtt  

4 Barn, 6 år 1 70 min 

Tillfälle 2  
Självporträtt 

3 Barn,  5 år 1 70 min 

  
Ovan är en sammanställning av vårt urval. Förskola, val av aktivitet, antal barn, ålder på barnen, antal lärare samt 
observationstid (informella samtal varierade i tiden och gjordes utöver observationerna). 
 

Genomförande  
 
Efter att vi gjort vårt urval besökte vi tillsammans förskolorna och lämnade ut ett missivbrev 
(se bilaga 1) och berättade om vår studie. Förskollärarna fick i uppgift att välja, organisera och 
leda en bildaktivitet som vi observerar. Alla förskolor som vi besökte var positiva till studien 
och ville gärna delta, några bokade in tider omgående och några förskolor återkom med svar 
inom några dagar. Vid observationstillfället anlände vi till förskolan innan aktivitetens start för 
att se eventuella förberedelser samt om läraren hade något de ville dela med oss innan 
aktiviteten. Under observationen förde vi fältanteckningar och hade ett observationsprotokoll 
som underlag för dessa. Observationsprotokollet (se bilaga 2) innehöll punkterna: informellt 
samtal innan aktiviteten, förberedelser inför aktiviteten, aktivitetens upplägg, informellt samtal 
efter aktiviteten, lärarens delaktighet och förhållningssätt, när och hur avslutas aktiviteten samt 
övrigt.  
 
I genomsnitt har de bildskapande aktiviteterna tagit 54 minuter från start tills att sista barnet 
avslutat. Aktiviteterna genomfördes under förmiddagen innan lunch. I genomsnitt har 4 barn i 
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åldrarna 4-6 år deltagit. Under aktiviteten har andra barn varit ute vilket bidragit till att 
arbetsmiljön har varit lugn.  
 
Alla observationer har vi genomfört tillsammans för att eventuellt kunna se samma situation 
eller händelse ur olika synvinklar. Vad forskaren uppmärksammar under en observation är som 
tidigare nämnts beroende av vilken syn man har med sig samt vad som fokuseras (Løkken och 
Søbstad, 1995). Genom att genomföra alla observationer tillsammans har vi tagit del av samma 
information vilket gör att observationerna blir så objektiva som möjligt och inte endast 
innehåller vad en av oss uppmärksammat. I samband med de genomförda observationerna förde 
vi informella samtal med de berörda lärarna vid de tillfällen där lärarna själva hade något att 
dela. Genom dessa informella samtal kunde vi få en djupare förståelse för vad läraren själv hade 
för mål och syfte med den aktivitet som vi observerat. Løkken och Søbstad anser att man ska 
skriva ner sin data både under tiden observationen pågår samt så snart som möjligt efteråt för 
att inte glömma händelseförloppet. Detta följde vi då vi båda förde separata anteckningar under 
observationstillfället samt tillsammans renskrev anteckningarna direkt efter 
observationstillfället. Vi samlade även in en del bilder på barnens verk samt eventuella 
förberedelser som lärarna gjort genom att fotografera dessa. 
 
Analys    
 
Under en observation finns det tre olika faser menar Løkken och Søbstad (1995), den första är 
själva observationen som görs med hjälp av våra sinnen, den andra är nedtecknandet av 
observationen och den tredje fasen är tolkningen av observationen. Tolkningen innebär att 
analysera och ordet analysera betyder upplösning av något i sina beståndsdelar. I analysen delas 
beskrivningen upp för att se närmare på vad den består av och se förhållanden mellan delar och 
helhet (Løkken och Søbstad). 
     
I analysprocessen har vi främst fokuserat på hur läraren agerar och bemöter barnen i dess 
bildskapande, detta genom att utgå från de observationsprotokoll som sammanställts från varje 
observation. Dessa observationsprotokoll har analyserats med utgångspunkt i några av den 
valda utvecklingspedagogikens centrala begrepp: 
 

• Metasamtal – hur samtalade lärarna med barnen om deras skapande och kan samtalet 
betraktas som ett metasamtal? 

• Riktadhet – på vilket sätt riktade lärarna barnens uppmärksamhet och mot vad? 
• Lärandets objekt – fanns det ett tydligt lärandeobjekt i aktiviteten och isåfall vad?  
• Variation – vilken variation erbjuds barnen i sitt bildskapande och vilken variation 

förekommer i form av material och tekniker? 
 
Roos (2014) beskriver vikten av att hålla analysen så neutral som möjligt och menar att 
forskaren bör diskutera med andra om vad som framkommer för att inte den egna förförståelsen 
eller egna tolkningar av vad som observerats tar över. Det är av största vikt att vara trogen sitt 
material och inte dölja eller försköna några delar av det som framkommit. För att minimera en 
alltför stor påverkan av vår förförståelse eller egna reflektioner från observationerna har vi 
utgått från observationsprotokollen där observation och samtal med lärarna är nedskrivna utan 
egna reflektioner för att sedan tillsammans diskutera vad som står i dessa. Løkken och Søbstad 
(1995) nämner dock att tolkning av material sker så fort vi använder våra sinnen, en helt 
tolkningsfri observation är därför svår att uppnå.  
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Det första steget i bearbetningen av materialet var att noggrant läsa igenom 
observationsprotokollen och sortera materialet utifrån våra forskningsfrågor, 
forskningsfrågorna blev våra första analysrubriker i form av: Bildskapande, vad blev skapat?, 
vilken roll har läraren? och hur arbetar läraren med bildskapande?. Under dessa rubriker 
delades de insamlade materialen upp. Det andra steget i analysen var att återigen sammanställa 
och sortera materialet under respektive rubrik för att urskilja de likheter och skillnader som 
framkom. I denna fas har även forskningsöversikten samt begreppen metasamtal, riktadhet, 
variation och lärandets objekt vägts in då resultatet  från analysen har diskuterats i relation till 
dessa. Det tredje steget i analysen blev att sammanställa resultatet under tre nya huvudrubriker 
utifrån det som framkommit under analysprocessen: Vad innebär bildskapande?, Läraren som 
organisatör och Läraren som kunskapsutvecklare. I detta tredje och sista steg har även barnens 
bilder tagits med i de fall då dessa kan förstärka eller förklara resultatet ytterligare.  
 

Giltighet/Trovärdighet 
 
Med giltighet och trovärdighet menas att studien mäter det som den är avsedd att mäta, studien 
svarar på forskningsfrågorna, samt att studiens metod är stabil och inte påverkas av 
slumpinflytelser (Trost, 2012). Detta uppnår vi i studien genom att använda forskningsfrågorna 
som underlag för observationen i form av ett observationsprotokoll (se bilaga 2), det vi 
observerar motsvarar vad syftet med studien är. Förutom att använda observationsprotokollet 
som underlag i observationerna har båda två vid varje tillfälle observerat och fört separata 
anteckningar för att få med så mycket och korrekt information som möjligt. Genom detta 
minskar risken för att våra egna reflektioner eller förförståelser tar över vilket leder till en större 
trovärdighet och objektivitet av studien. Alla lärare har innan observationerna tagit del av 
samma information i form av ett missivbrev (se bilaga 1) där vi förklarar studiens syfte och 
lärarens uppgift. Läraren fick uppgiften att organisera en bildaktivitet som vi observerar, genom 
detta får vi reda på lärarens förhållningssätt i den specifika situationen.  
 
Genom hela studien har vi förhållit oss till de riktlinjer och krav som finns. Vetenskapsrådets 
fyra etiska krav (se förklaring nedan) har under hela processen efterföljts. Under analysarbetet 
har vi bearbetat allt material utifrån samma mall samt kontinuerligt återgått till grundmaterialet 
(observationsprotokollet) för att hålla analysen så objektiv som möjligt.  
 
 

Etiska aspekter 
 

I studien förhåller vi oss till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav, vilka är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att alla berörda och deltagare i studien ska 
informeras om studiens syfte, vad deltagandet i studien innebär samt att medverkan är frivillig 
och kan avbrytas när som helst under studiens gång. Samtyckeskravet innebär att alla deltagare 
i studien ger samtycke till att delta, är deltagaren under 15 år ska även vårdnadshavare ge sitt 
samtycke till medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter och information om 
deltagare i studien ska hanteras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av uppgifterna eller 
identifiera vilka personer som ingår i studien. Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att de 
uppgifter och material som insamlats endast får användas i forskningsändamål. 
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Ovanstående etiska krav från Vetenskapsrådet har i studien efterföljts genom att alla deltagare 
blivit informerade om studiens syfte samt ovanstående etiska krav genom det missivbrev (se 
bilaga 1) som delades ut till alla tillfrågade förskolor. Samtycke till medverkan gavs muntligt 
av de lärare som valde att delta i studien och i samband med detta samtycke informerades 
lärarna om att de när som helst under studiens gång kunde avbryta sitt deltagande. Samtliga 
personer och förskolor som deltar har genom hela studien försetts med fingerade namn för att 
obehöriga ej ska kunna identifiera vilka personer och förskolor som deltar. Vid fotografering 
har de berörda tillfrågats och gett sitt samtycke. Material har hanterats varsamt och förvarats på 
så vis att ingen obehörig kunnat ta del av det och materialet har enbart använts för den aktuella 
studiens syfte.  

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Resultat 
 
Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt förskollärarens förhållningssätt och 
handlingar kommer till uttryck i organiserade bildskapande aktiviteter. De frågeställningar vi 
utgått från är följande: 
 

• Vad innebär bildskapande i förskolan? 
• Vilken roll har lärarna och på vilket sätt arbetar lärarna med bildskapande i förskolan? 

 

Det framgår av analysen att bildskapande innebär en processorienterad aktivitet genom att 
läraren uppmärksammar hela skapandeprocessen och inte endast den skapade produkten. 
Processen är till stor del kollektiv, barnen arbetar tillsammans och inspireras av varandra vilket 
även resulterar i att bildskapandet i flera fall utvecklas till lek. Bildskapande innebär även och 
lika mycket en produktorienterad aktivitet då ett värde läggs i det som barnen skapat samt att 
läraren själv ofta har ett mål med att en viss produkt ska skapas. Bildskapande innebär ett direkt 
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stöd för barnens språkutveckling genom att lärarna benämner orden på ett preciserat och korrekt 
sätt men innebär också stöd för barnens matematiska färdigheter när läraren ber barnen räkna 
och mäta.  
 
Läraren har i bildskapandet en roll som organisatör samt en roll som kunskapsutvecklare. 
Rollen som organisatör innebär i bildskapandet att organisera vilket material som ska användas 
och hur, detta för att sedan finnas tillgängliga och förse barnen med dessa material samt bemöta 
deras skapande. Lärarrollen som kunskapsutvecklare innebär att hjälpa barnen framåt i sitt 
bildskapande. Detta genom att läraren riktar barnens uppmärksamhet mot lärandeobjektet 
genom att påminna om vad syftet är samt att läraren genom metasamtal vidgar barnens 
kunskaper då barnen får reflektera över vad och varför de gör som de gör. Det framgår av 
analysen att skillnaden mellan metasamtal och vanliga samtal ibland kan vara en utmaning för 
lärarna att urskilja.  
 
I resultatet redovisas dels observationssekvenser och dels samtal med lärarna. 
Observationssekvenserna markeras genom indrag i texten och samtalen markeras med kursiv 
stil i löpande text. 
 

Vad innebär bildskapande? 
 
Bildskapande som processorienterad aktivitet 
 
Det framgår av analysen att lärarna värderar processen högt i bildskapandet, att barnen ska 
erfara något under processen och inte endast skapa en produkt. “Resultaten är underbara, men 
i en sådan här övning är det vägen dit som är viktigast” förklarar läraren på förskolan Pelikanen 
samtidigt som barnen får öva sig i att blanda grundfärgerna till andra färger. Några av lärarna 
presenterar aktiviteten som en uppgift för barnen att lösa, vilket resulterar i att målet utgör 
processen till lösningen, inte lösningen i sig.  
 
Nedan följer ett exempel på hur barnen på förskolan Zebran möts av att läraren har byggt upp 
en situation där två “lärarfigurer” behöver barnens hjälp för att ta sig över vattnet.  
 

 
 

Här ser vi hur läraren har lagt ut ”vatten” på golvet samt två lärarfigurer som står på var sin sida om vattnet. 
Uppdraget som barnen får är att hjälpa lärarna att ta sig till varandra.  

 
Ovan ser vi hur läraren skapat en problemlösningssituation där barnen får i uppgift att bygga 
en bro. Barnen har uppmärksammat broar under sitt temaarbete (staden) och arbetar med att 
konstruera olika typer av broar till sitt projekt. I denna aktivitet är målet att urskilja lösningar 
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för hur man kan bygga en stabil bro. Den aktivitet som observerats ingår i ett större projekt 
vilket resulterar i att denna aktivitet endast är en liten del i en större process.  
 
Bildskapandet är en kollektiv process där barnen hämtar inspiration från varandra och i vissa 
fall även arbetar tillsammans i bildskapandet. Att arbeta kollektivt och inspireras av varandra 
är något som genom analysen framkommer att barnen själva strävar efter då barnen i samtliga 
observationer pratat med varandra om vad de gör samt tittat på varandras bilder/skapelser och 
inspirerats av något de uppmärksammat.  
 
På förskolan Zebran uppmanar läraren barnen till att arbeta tillsammans som grupp, uppgiften 
är att bygga en bro tillsammans. Under aktiviteten uppmanar läraren barnen att ta hjälp av 
varandra och beskriver att“de är bäst på att inspirera varandra”. 
 

“Jag ska prova med toarullar och lägga kottarna på och se om det blir stabilt” säger 
flickan och testar lite men kottarna ramlar ner i toarullen. “Det går inte” säger flickan 
och läraren ber henne att berätta för kompisarna hur hon gjorde och vad som hände. 
Flickan förklarar för de andra varpå en annan flicka har ett förslag på hur hon kan göra, 
hon kan vända på kottarna. Läraren ber henne komma och visa hur hon tänkte och 
flickorna hjälps sedan åt att bygga en bro. Även en pojke släpper sin ritning och hjälper 
flickorna att räkna antalet toarullar så att dessa räcker till brobygget.  

 
Ovan ser vi hur läraren uppmanar barnen ta hjälp av varandra när de själva inte kan, istället för 
att själv ge förslag på en lösning. I denna aktivitet uppmuntrar läraren till ett kollektivt skapande 
vilket resulterar i en dialog barnen emellan kring hur de kan gå vidare i sitt skapande. 
 
Det syns tydligt i barnens skapande att de inspireras av varandra, ett exempel är när barnen på 
förskolan Elefanten delas upp vid två bord och får i uppgift att måla blommor. Bilderna på 
respektive bord liknar varandra men de skiljer sig åt mellan borden.  
 
 
 
 
 
 
Bord 1  

   
 

Här ser vi hur barnen tagit inspiration från varandra och målat liknande blommor. 
 
Bord 2 
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Även här ser vi att bilderna liknar varandra fast de skiljer sig från bilderna vid bord 1. 
 
Ovan ser vi hur barnen inspirerats av varandra då bilderna markant liknar varandra vid 
respektive bord. Läraren är i denna aktivitet inte delaktig i skapandet men har valt ut de färger 
och övrigt material som barnen använder och på så sätt påverkat barnens skapande. Att bilderna 
liknar varandra vid respektive bord tyder på att ett av barnen vid varje bord varit ledande i 
skapandet och de andra barnen följt efter vilket gör aktiviteten till en kollektiv process.  
 
Av analysen framkommer även att den bildskapande processen i flera fall innehåller eller 
utvecklas till lek. Några av lärarna skapar en lekfull atmosfär genom att benämna aktiviteten 
som “uppdrag” eller “experiment” vilket skapar en nyfikenhet och ett intresse hos barnen. 
Ytterligare sätt att skapa en lekfull atmosfär är genom att tillåta och uppmuntra barnen att sväva 
iväg och använda sin fantasi. Nedan följer två exempel på detta. 
 

På förskolan Giraffen skapas en lekfull atmosfär då en av pojkarna börjar måla/kladda 
med händerna i färgen och på pappret. Läraren skrattar lite och och frågar: “Hur känns 
det att dra så med händerna?” “det blir som en lerexplotion, oj vad kladdigt!” svarar 
pojken. Flickan har målat ena handen och vill måla andra handen också. “Har du provat 
att trycka handen mot pappret?” frågar läraren och flickan testar det. “Oj!” utbrister 
flickan och ser glad ut, “oj!” svarar läraren och ser lika glad ut. “Kladda, kladda, 
kladda” börjar barnen nu sjunga samtidigt som de klappar sina färgade händer mot 
pappret.  
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Här ser vi två bilder som skapats under barnens “kladda” lek. Den första visar på pojkens lerexplosion och den 
andra bilden visar hur flickan gjort handavtryck.  

 
Lärarens respons på barnens vändning är “det ser ut som ni tyckte detta var roligt, det var 
spännande att det kunde sluta såhär”. Barnen skapar en lekfull situation som läraren tar tillvara 
på som ett tillfälle att lära genom att samtala om färgen och hur de kan måla med händerna. 
Lärarens positiva bemötande till barnens vändning är det som får barnen att fortsätta 
experimentera.  
 
Bildskapande som produktorienterad aktivitet  
 
Processen är en viktig del i barnens bildskapande och likaså har den färdiga produkten ett värde. 
Bilden uppmärksammas efter att den är färdig och detta lyfter lärarna fram genom att låta barnen 
signera, döpa, visa upp och berätta om sina bilder. Nedan följer två exempel som visar på hur 
produkten ges ett värde.  
 

 
 

Här ser vi den färdiga produkten som barnet ramat in och gett ett namn. Barnet har först målat blommor för att 
vid nästa tillfälle måla bakgrund och konturer. Som ett sista steg har bilden ramats in och getts ett namn. 

 
På förskolan Pelikanen har barnen arbetat med att blanda färger och när alla är klara 
säger läraren “sätt er signatur på konstverket” vilket barnen gör. Läraren lyfter in allas 
bilder till ett annat rum och lägger dem på ett lågt bord så att barnen ser. “Nu får ni 
komma in på en liten vernissage” säger läraren till barnen och låter dem sedan berätta 
om sina bilder för varandra. 

 
Ovan ser vi en bild som visar på en färdig produkt som fått ett värde genom att få bli en vacker 
tavla. I andra exemplet ser vi hur läraren anordnar en vernissage där barnen får visa upp och 
berätta om sin bild för de andra barnen. I båda situationerna lyfter lärarna upp barnens produkter 
vilket leder till att produkten blir värdefull.  
 
Vid ett flertal tillfällen har lärarna gripit in i skapandeprocessen genom att kommentera att det 
är dags att avsluta eller att barnen har glömt några viktiga (för läraren) detaljer. Detta kan tolkas 
som att läraren har en tanke i hur den färdiga produkten ska se ut.  
 
Nedan följer två exempel på hur lärarna avbryter barnens bildskapande.   
 

På förskolan Elefanten sitter en pojke och målar på sin första bild när läraren pekar på 
hans andra bild och frågar “vad tänker du göra på den då?” vilket resulterar i att pojken 
genast byter bild och börjar måla på den andra istället.  
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På förskolan Pelikanen sitter en pojke och målar sin bild samtidigt som han flera gånger 
ber om mer färg av läraren. Läraren kommenterar “nu tror jag vi får säga att det är sista 
färgen för dig” . Pojken målar en stund till innan han säger att han är nöjd.  

 
Ovan beskrivs två situationer där lärarens kommentarer får barnen att avsluta sitt bildskapande 
trots att de själva var mitt uppe i en skapandeprocess. Lärarens kommentarer kan tolkas som en 
rädsla för att bilden inte ska motsvara förväntningarna som (omedvetet?) finns på den färdiga 
produkten. 
 
Nedan följer två exempel som beskriver hur lärarna påpekar att något saknas i barnens bilder. 
 

På förskolan Apan sitter flickan och målar sin lerfigur när hon säger “jag är klar” läraren 
går fram till flickan, tittar på lerfiguren och säger “bra, då var det ögon och mun också”.  
 
På förskolan Giraffen sitter flickan och målar sitt självporträtt varpå läraren frågar “får 
jag fråga, ska du måla ditt hår?” och får till svar “jag ska göra det sen..”.  

 
Ovan beskrivs två situationer där läraren uppmärksammar barnen på vad som saknas för att 
produkten ska bli “färdig”. I den första situationen uppmärksammar läraren flickan på vad hon 
har glömt och i den andra situationen försäkrar sig läraren om att flickan verkligen ska måla hår 
på sitt självporträtt. I dessa två situationer riktar lärarna barnens uppmärksamhet mot 
lärandeobjektet och leder barnen mot ett ”komplett” resultat. 
 
Bildskapande som stöd i barnens språkutveckling och matematiska färdigheter 
 
Bildskapandet används ofta som ett stöd för att utveckla andra färdigheter hos barnen än deras 
kunnande inom bild. Det som framkommit i analysen är att samtliga förskolor använder 
bildskapandet som ett sätt att utveckla barnens språk samt matematiska färdigheter. Några av 
lärarna förstärker även det vi observerat genom att nämna att andra delar kommer in i 
bildskapandet, “skapande är metoden och genom den får man in andra delar också” och “men 
i en sådan här aktivitet får man ju ändå in så mycket, matematik, språk, bokstäver”.  
 
Nedan följer två exempel på hur läraren använder bildskapandet för att utveckla barnens språk.  

En flicka på förskolan Giraffen sitter och målar sitt självporträtt och utbrister till läraren 
“jag har målat de svarta” varpå läraren svarar “ja du har målat de svarta i ögat, vad 
kallas det?”, flickan funderar lite men svarar inte på frågan och läraren säger då att “du 
har målar pupillen”. Flickan fortsätter att måla och i slutet av aktiviteten upprepar 
läraren “vet ni vad jag tänkte på att jag tror ni har lärt er idag, vad heter det inne i ögat?” 
och låter barnen svara på frågan. 

 
På förskolan Zebran arbetar barnen med brobygge. Läraren tar upp ord som är 
sammankopplade med brobygge och samtalar om dessa tillsammans med barnen 
genom att benämna orden och låta barnen berätta vad de betyder (med hjälp av läraren). 
“En bro måste vara stabil” vilket barnen menar att bron är om den inte rasar och “det 
finns olika typer av konstruktioner på broar”, detta undersöker de tillsammans genom 
att använda böcker med bilder på broar.  

 
Det första exemplet visar på hur läraren benämner det korrekta ordet för “det svarta i ögat” samt 
repeterar detta med alla barn i slutet av aktiviteten. I det andra exemplet används och förklaras 
ord som barnen normalt inte kommer i kontakt med i vardagen, stabil och konstruktion, dessa 
ord används även vidare i barnens skapande under hela aktiviteten. 
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Nedan följer två exempel där läraren använder bildskapandet för att utveckla barnens 
matematiska färdigheter.  
 

Barnen på förskolan Elefanten målar blommor och när de är klara ber läraren dem att 
räkna blommorna de har målat. “Nu känner du dig nöjd, bra. Kan du räkna hur många 
blommor du gjort?” och “nu får du räkna ihop alla blommor du gjort, på båda tavlorna”. 

 
En flicka på förskolan Zebran sitter och skapar en vägbana till bron som ska gå över 
vattnet när hon säger till läraren “jag är klar med plattan” varpå läraren frågar flickan 
om plattan är tillräckligt lång. Flickan provar att lägga plattan över vattnet och 
konstaterar: “Den behöver bli långare” vilket läraren bekräftar “ja den behöver bli 
längre”. De fortsätter diskutera hur de kan göra den längre.  

 
I första exemplet ber läraren barnen att räkna sina blommor och i det andra exemplet får flickan 
mäta längden på vägbanan för att se om den räcker över vattnet.  
 
Läraren som organisatör 
 
Organisatör av aktiviteten 
 
I de bildskapande aktiviteterna börjar lärarna med en introduktion av aktiviteten där de berättar 
för barnen vad som ska göras eller vad de har gjort tidigare. Under introduktionen visar läraren 
på hur aktiviteten kan utföras genom att samtala med barnen eller visa dem hur man kan göra.  
 

På förskolan Giraffen samlar läraren barnen i ett samlingsrum och berättar för dem att 
de ska måla självporträtt. Läraren delar ut varsin spegel till barnen och uppmanar dem 
att berätta vad de ser i spegeln. Genom att samtala om vad barnen ser i sin spegel 
uppmärksammar hon barnen på detaljer som de sedan kan skapa i sitt självporträtt.  

 
På förskolan Pelikanen introducerar läraren materialen för barnen genom att visa på 
hur man kan blanda färgerna. Hon startar upp genom att tillsammans med barnen prova 
på att blanda olika färger för att sedan förklara för barnen att “nu har vi blandat färger 
och nu ska ni själva få blanda på era egna bilder”.  

 
Första exemplet visar på hur läraren introducerar barnen i hur de kan uppmärksamma detaljer i 
spegeln för att sedan kunna skapa sitt självporträtt. Andra exemplet visar på hur läraren 
introducerar barnen i hur färger kan blandas för att de sedan själva ska få prova. 
 
Utifrån analysprocessen framkom att bildskapandet i förskolan till stor del innebär fritt 
skapande där barnen själva tar initiativet till att skapa och styra sina egna motiv. Vid samtal 
med lärarna under aktiviteten nämndes bland annat “det är kul att ni är här, annars hade barnen 
inte fått göra detta” (Apan), “det brukar inte vara så styrt som det var idag” och “idag har jag 
medvetet styrt väldigt mycket, de brukar göra allt själva” (Elefanten) samt att läraren på 
förskolan Zebran förklarar att hon inte brukar styra upp aktiviteter utan att barnen skapar fritt 
med hennes hjälp. Tre av fem förskolor nämner alltså att de aktiviteter som organiserats är mer 
styrda än i vanliga fall eller förekommer sällan i den ordinarie verksamheten. 
 
Organisatör av rum och relationer  
 
De material som använts under aktiviteterna är både två- och tredimensionellt material. Tre 
förskolor har använt papper, flaskfärg och penslar som huvudsakligt material medan två 
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förskolor har arbetat med lera. De två förskolorna som arbetade med lera har även skapat 
ritningar som de utgått ifrån i sitt lerskapande, en av förskolorna använde flaskfärg för att måla 
sina lerfigurer när de torkat. Variationen av material är inte så stor i de organiserade 
aktiviteterna utan flaskfärg och lera är de vanligaste materialen. 
 
Lärarna har vid samtliga tillfällen redan innan aktivitetens start valt ut de material som ska 
användas samt förberett genom att ställa fram dessa. Endast på en förskola öppnar läraren upp 
för att barnen är fria i att använda annat material än de som förberetts, vilket resulterar i att även 
toarullar, kottar och trä används vid det tillfället.  
 

   
 

På första bilden ser vi hur läraren förberett med glas och de färger som ska användas i aktiviteten och på andra 
bilden ser vi hur läraren hällt upp färger på tallrikar som barnen ska använda sig av.  

 
Något som förekommer i analysen är att de lärare som använder flaskfärger också uppmanar 
barnen att blanda dessa till nya färger. På förskolan Pelikanen är uppgiften att utifrån 
grundfärgerna blanda så många färger de kan för att få en förståelse för hur färgerna kan 
blandas. Ytterligare en förskola har endast använt grundfärgerna och uppmuntrar barnen att 
blanda de övriga färger som de behöver. På förskolan Giraffen fanns fler färger att tillgå men 
läraren uppmuntrade ändå barnen att blanda färgerna på sin palett för att få fram den färg de 
vill ha.   
 
Något som ofta förekommer är att läraren förser barnen med de material och verktyg de behöver 
i sitt skapande. Ofta står dessa framme när aktiviteten börjar samt att läraren hämtar om något 
annat behövs. Vid alla tillfällen där barnen använt flaskfärger så är det läraren som hällt upp 
färgerna åt barnen, något som barnen lika gärna kunde gjort själva, läraren sköter det 
“praktiska”.  
 

På förskolan Pelikanen ska barnen blanda färger.“Nu ska vi se hur många färger ni kan 
blanda av de färgerna ni får av mig, sen kan man fråga efter vitt eller svart om man vill, 
ni får börja med dessa” säger läraren och klickar ut röd, blå och gul på barnens papper. 
Barnen börjar måla och efter en stund säger läraren “ni får berätta för mig om ni 
behöver mer färg”.  

 
Ovan ser vi hur läraren passar upp och förser barnen med färg genom att hälla upp färger på 
barnens papper från början samt uppmana barnen att be om mer färg om de behöver. 
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Lärarna har organiserat och planerat aktiviteten samtidigt som de varit öppna för eventuella 
förändringar på barnens initiativ både i upplägget samt till viss del materialet. Detta visas 
genom följande exempel: 
 

På förskolan Zebran förklarar läraren för barnen att de ska göra en bro som går över 
vatten och frågar barnen hur de kan göra. Barnen diskuterar och kommer fram till att 
de behöver börja med att göra varsin ritning. “Min tanke var att börja bygga modeller 
och sedan måla av dessa, men det går lika bra om ni vill starta med ritningen”  

 
På förskolan Apan målar barnen lerfigurer som de skapat tidigare när en pojke 
säger  “jag glömde öronen”, “i leran?” frågar läraren och pojken svarar ja. Läraren säger 
då att det finns lera kvar sen sist och frågar pojken om han vill göra öron vilket han vill. 

 
I första exemplet ser vi  hur läraren ändrar sin plan till förmån för barnens eget förslag. I 
exempel två ser vi hur läraren låter pojken komplettera med lera trots att dagens aktivitet 
handlade om att måla de lerfigurer som tidigare skapats.  
 
Två olika sätt att bemöta barnens bilder har genom analysen uppmärksammats, det första är att 
läraren uppmuntrar barnet eller det skapade verket genom att värdera och det andra är när 
läraren uppmuntrar men utan värdering.  
 

På förskolan Elefanten startar läraren upp med att säga “vi är så bra på att måla, man 
måste ha självförtroende. Nu ska ni få måla blommor, det är ni jätteduktiga på”. Under 
aktivitetens gång bekräftar läraren barnens teckningar genom att säga “snygg” ,“vad 
fint” och “tjusigt värre”. 

 
På förskolan Giraffen uttrycker pojken “se vad bra jag är på att måla ögon” varpå 
läraren svarar “ja jag ser att det är två stora ögon där” samtidigt som hon pekar på 
ögonen. Läraren bekräftar barnen under aktiviteten genom att upprepa det barnen säger 
“fröken titta” ber en av flickorna och läraren uppmärksammar genom att svara “ja jag 
ser”. 

 
Båda dessa exempel på att bemöta barnens bilder förekommer vid flera tillfällen i analysen. Det 
andra exemplet är att föredra då läraren uppmärksammar barnens skapande utan att värdera 
barnet eller bilden men inte heller detta bemötande vidareutvecklar barnens motivation och 
skapande.  
 

Läraren som kunskapsutvecklare 
 
Kunskapsutvecklare genom riktadhet 
 
Genom att rikta barnens uppmärksamhet och intresse kan läraren hjälpa barnen att fokusera på 
lärandeobjektet. Detta är något som framkommit vid ett flertal tillfällen, att lärarna riktar 
barnens uppmärksamhet mot något specifikt. Detta framkommer främst vid de tillfällen då 
aktiviteten syftar till att skapa efter en “mall”.  
 

På förskolan Giraffen sitter en pojke och målar självporträtt när han utbrister “jag 
glömde näsan!” “åh, glömde du näsan? såg du det i spegeln?” säger läraren och pojken 
svarar ja. “Är det någonting mer du glömt?” frågar läraren och pojken tittar sig i spegeln 
och konstaterar att han glömt håret. 
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Ovan ser vi hur läraren riktar pojkens uppmärksamhet mot spegeln och påminner om att det är 
där han ska leta efter detaljerna.  
 
Nedan följer två exempel där läraren riktar barnens uppmärksamhet mot den ritning de tidigare 
gjort och uppmanar barnen att följa dessa ritningar i sitt skapande.  
 

På förskolan Apan sitter flickan och arbetar med sin igelkott i lera då läraren frågar 
“hur ska vi göra så att vi ser taggarna på igelkotten? du har ju målat det så snyggt på 
ritningen, hur kan vi göra så att det syns på figuren?”.  

 
Barnen på förskolan Zebran har målat klart sin ritning och börjar leta efter material till 
sina bropelare. “Hur många ben har din bro?” frågar läraren och uppmanar barnen att 
räkna på ritningen för att veta hur många delar de behöver. 

 

   
 

På första bilden ser vi flickans igelkott och hur hon använt lera för att skapa taggarna som syns på ritningen. Den 
andra bilden visar en ritning på en av broarna barnen på Zebran skapat. 

 
Ovan ser vi hur lärarna riktar barnens uppmärksamhet mot ritningarna och påminner barnen om 
att följa dessa. 
 
 
Kunskapsutvecklare genom metasamtal 
 
Under ett flertal av observationerna används metasamtal av läraren för att hjälpa barnen att 
utveckla kunskap. Metasamtal handlar om att utmana barnen att reflektera över vad och varför 
barnen gör som de gör. Under analysen framkommer att metasamtal används både under 
aktivitetens gång samt efter aktiviteterna då flera av lärarna ber barnen att berätta vad de gjort 
och hur de tänkt.  
 
Nedan följer ett exempel på hur läraren för metasamtal med pojken under aktivitetens gång för 
att få pojken att reflektera och komma vidare i sitt skapande. 
 

På förskolan Zebran håller en pojke på att bygga sin bro efter ritningen. “Fröken jag 
har mätit och gjort ett streck” säger pojken. “Vad ska du göra då?” frågar läraren och 
pojken svarar att han ska såga, vilket han gör med lärarens hjälp. När han sågat lägger 
han bitarna bredvid varandra och konstaterar att en av bitarna är längre. “Ja, den är 
längre. Vad gör vi då?” frågar läraren. “Sågar” svarar pojken och läraren frågar “hur 
vet vi vart vi ska såga?”, “vi målar ett streck” säger pojken och de går sedan för att 
såga. Pojken jämför med ritningen och upptäcker att ett av benen på ritningen är kortare 
än de andra och vill såga av en bit till. “Vill du ha exakt som på ritningen?” frågar 
läraren och pojken svarar “ja”. “Men om bron ska vara stabil, vad tror du händer om 
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ett ben är kortare?” frågar läraren och pojken funderar “hmm, vi kan prova med en 
planka först” och upptäcker då att bron är stabil.  

 

    
 

Här ser vi hur pojken jämför den utsågade biten med ritningen samt när han provar om bron är stabil med hjälp av 
en planka.  
 
Ovan ser vi hur läraren använder metasamtal för att hjälpa pojken i sitt skapande av bron genom 
att ställa frågor till pojken så han själv får fundera över hur han ska gå vidare i processen. 
 
Nedan följer ett exempel där läraren använder metasamtalet efter aktivitetens slut för att barnen 
ska reflektera över vad de gjort.  
 

På förskolan Pelikanen samlas barnen för en vernissage då alla bilder är klara. Läraren 
frågar barnen i tur och ordning “vad har du blandat?”, “vill du berätta något om din 
bild?”och  “hur har du tänkt när du har blandat?”. 

 
Ovan ser vi ytterligare ett exempel på metasamtal där läraren uppmanar barnen att berätta om 
sina bilder samt frågar hur de tänkt för att sedan låta barnen reflektera över vad de gjort.  
 
Något som uppmärksammats vid ett par tillfällen är när läraren lägger upp för ett samtal 
tillsammans med barnen men själv kommer med förslag på svar. Detta kan var ett försök till 
metasamtal men barnen får här inte chansen att reflektera och tänka själva. 

 
På förskolan Elefanten vänder sig läraren till pojken och frågar “springer de här i 
skogen eller i blommorna eller hur tänkte du?” pojken berättar att det är krokodiler och 
hajar uppe på sin bild. “du har inga hajar eller krokodiler här va?” säger läraren 
fundersamt och pekar på teckningen.  

 
Ovan ser vi hur läraren kommer med förslag på vad hon tror att pojken målat för att sedan fråga 
pojken själv. När pojken berättar ifrågasätter hon om det kan vara hajar och krokodiler uppe i 
himlen vilket resulterar i att pojken själv blir tveksam på sin bild. Pojken får i denna situation 
ingen möjlighet till att själv reflektera över sin bild och sitt skapande.  
 
Sammanfattning  
 
Utifrån resultatet framkommer det att bildskapandet i förskolan utifrån lärarens syn främst 
värderas som en processorienterad aktivitet. Detta framkommer då lärarna presenterar 
aktiviteten som en problemlösning och även skapar en lekfull atmosfär, lärarna uttrycker även 
muntligt att de värderar skapandeprocessen högt. Processen värderas som en kollektiv process 
och resultatet visar på att barnen själva strävar efter att arbeta tillsammans genom att inspirera 
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och hjälpa varandra. Samtidigt värderas även skapandet som produkt då fokus läggs på bilden 
när den är färdig genom exempelvis presentationer av bilderna. Bildskapandet i förskolan ses 
även som ett stöd i andra ämnen, främst i barnens språkutveckling samt matematiska 
färdigheter. Läraren har en viktig roll i barnens bildskapande och utifrån resultatet framkommer 
att läraren tar rollerna som organisatör och kunskapsutvecklare. Rollen som organisatör innebär 
att organisera aktiviteten för att sedan finnas till hands och förse barnen med det de behöver. 
Lärarrollen som kunskapsutvecklare innebär att genom samtal och väglening hjälpa barnen 
framåt i sitt skapande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka innebörden i bildskapandet samt lärarens förhållningssätt 
och handlingar i bildskapande aktiviteter. Utifrån vad som framkommit i forskningsöversikten 
har läraren en viktig roll i barnens bildskapande och deras kunskaper och kunnande inom bild 
speglar vilka möjligheter barnen får till bildskapande. Utifrån resultatet har vi uppmärksammat 
att bildskapandet har många ansikten, att de finns många olika delar inom bildskapandet som 
behöver uppmärksammas. Det har även framkommit att lärarna visar på en bristande kunskap 
inom bildskapande vilket resulterar i att de flesta barnen inte erbjuds de breda och varierade 
möjligheter som finns inom bild och bildskapande.  
 

Bildskapandets många ansikten  
 
Fritt skapande i relation till förskolans uppdrag  
 
Ett av förskolans uppdrag är att “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” (Skolverket, 2011, s.10).  Att barnen ska 
få utvecklas och tränas i sin skapandeförmåga är ett uppdrag, inte något som endast ska göras 
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om tiden finns. Barnen ska också utvecklas i att använda bilden som ett uttrycksmedel vilket 
kräver att de har kunskaper inom bild. För att kunna utveckla en kunskap behöver barnen 
förebilder och vägledning av lärare som introducerar och inspirerar i skapandet. Bendroth 
Karlsson (1996) beskriver hur de flesta skapandesituationer på förskolan är fritt skapande som 
barnen själva tar initiativ till.  
 
Ur resultatet framkommer att de uppstyrda aktiviteterna vi bevittnat vanligtvis inte förekommer 
i någon större utsträckning på förskolan. Även fast alla aktiviteter vi bevittnat varit uppstyrda 
av lärare så uttrycker lärarna i samtal med oss att “det brukar inte vara så styrt som det var 
idag” och “det är kul att ni är här, annars hade barnen inte fått göra detta”, vilket vi tolkar 
som att de fria skapandet har störst utrymme på förskolorna. Detta kan ses som problematiskt 
för vår studie då situationerna som observerats eventuellt är organiserade endast för detta 
tillfälle vilket resulterar i att vi inte får se hur bildskapandet organiseras i den ordinarie 
verksamheten, utan endast vad som organiserats för detta specifika tillfälle. En annan aspekt är 
att dessa yttranden från lärarna kan handla om att lärarna försvarar sina föreställningar om vad 
bildskapande är eller bör vara. Exempelvis när läraren säger att ”det brukar inte vara så styrt 
som idag” kan det innebära att läraren har en föreställning om att bildskapandet ska vara fritt 
och utan påverkan och försvarar då sina handlingar genom att uttrycka att det brukar vara 
annorlunda. Dessa yttranden kan då tolkas som att organiserade aktiviteter förekommer på 
förskolan men att lärarna inte styr skapandet i dessa aktiviter i någon större utsträckning. Om 
skapandet till största del är fritt skapade eller en organiserad aktivitet med fritt innehåll, vad får 
barnen då inspiration och vägledning från?  
 
Även under de aktiviteter som lärarna organiserat förekommer mycket fritt skapande. Lärarna 
fick i uppdrag att välja, organisera och leda en bildaktivitet som vi sedan observerar. I flera fall 
introducerar lärarna aktiviteten och uppmanar barnen att “göra som de vill” för att sedan ta ett 
steg tillbaka och passa upp barnen istället för att vägleda. Detta resulterar i att skapandet till 
viss del blir fritt då barnen får skapa som de vill utan lärarens inflytande. Utifrån detta funderar 
vi över hur lärarna ser på sin egen roll i barnens bildskapande samt vad det innebär att leda 
barnen i deras skapande? Synen på bildskapandet verkar vara att barnen ska få skapa fritt och 
som de själva vill. Förskolans uppdrag är att hjälpa barnen att utvecklas i sitt skapande och detta 
blir problematiskt om läraren inte är delaktig och medveten om sin roll i barnens bildskapande. 
Vi anser att det fria skapandet är av stor vikt i förskolan då barnen genom det fria skapandet får 
möjligheten till att bearbeta och utforska, dock behöver de även få ledning i organiserade 
aktiviteter för att utveckla kunskaper som de kan använda i sitt fria skapande. Rädslan att 
påverka barnen för mycket i sitt skapande och synen att barnen ska få skapa fritt resulterar i att 
barnen berövas på de kunskaper de behöver (Änggård, 2005) och ska ha möjligheter att utveckla 
enligt läroplanen.  
 
Ytterligare en problematik vi uppmärksammat under observationerna var att alla barn som 
deltog var de äldsta barnen på förskolan, mestadels 5-6 åringar samt ett fåtal 4-åringar. Lärarna 
fick själva välja ut vilka barn som skulle delta utan påverkan från oss och samtliga valde att 
engagera de äldre barnen. Hur ser bildskapandet ut för de yngsta barnen på förskolan och hur 
kommer det sig att ingen valde att engagera dem? Bildskapandet för de yngsta barnen kan till 
största del innebära fritt skapande utifrån det vi lagt märke till, då de inte fick delta i 
organiserade aktiviteter. Vi anser att barnen behöver ta del av bildskapandet och dess olika 
material redan under sina första år, för att väcka intresset för skapandet. Utifrån resultatet 
framkommer att många lärare ser bildskapandet som en process där barnen ska lära sig något 
och menar att det inte handlar om att skapa en vacker produkt. Detta synsätt borde inkludera 
även de yngre barnen. Vi undrar om en önskan hos lärarna är att göra något “bra” när de blir 
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observerade och att de yngre barnens skapande ofta ses som kladd, vilket kan förklara varför 
det enbart är de äldre barnen som får delta i aktiviteterna som organiseras.   
 
Dilemmat mellan process- och produktorienterad aktivitet 
 
Genom resultatet framkommer att lärarna tenderar att dela upp bildskapandet i två delar, process 
och produkt. Flera av lärarna uttrycker att den bildskapande processen är den som är viktigast 
i bildskapandet och inte vad som skapas, exempelvis uttrycker en av lärarna “resultaten är 
underbara, men i en sådan här övning är det vägen dit som är viktigast”. Trots att processen 
benämns som viktigast resulterar alla processer i någon typ av produkt och under aktiviteterna 
uppmärksammas även dessa produkter av lärarna. I forskningsöversikten diskuteras synen på 
bildskapandet som en process eller en produkt, exempelvis beskriver Änggård (2005) att 
processen är den del som har främst betydelse för barnens utveckling, men att även produkten 
har ett värde och bör lyftas fram. Då en skapandeprocess alltid resulterar i någon form av 
produkt och en produkt skapas genom en process, är det då av vikt att lyfta fram att vi fokuserar 
på processen? Trots att flera lärare nämner processen som viktigast så lyfter de även fram 
produkten i sina handlingar, exempelvis genom att anordna en vernissage. Detta kan tolkas som 
att det finns en allmän syn på bildskapande som en process och att den ska lyftas fram som 
viktigast.  
 
På förskolan Elefanten uttryckte läraren att fokus istället låg på att skapa en vacker produkt 
genom att säga “vi vill ge barnen en wowkänsla, att de kan göra något snyggt som de kan visa 
upp för föräldrar och andra som kommer”. Trots att fokus i detta fall låg på produkten så 
förekom en lång process där barnen fick prova på ett flertal tekniker. Denna aktivitet var 
uppdelad i två delar och resultatet blev en tavla (se resultat s. 21). Det är tydligt att läraren har 
som mål att skapa en vacker tavla men detta resulterar i en lång process med ett antal tekniker. 
Här ser vi att oavsett vad läraren fokuserar, produkten eller processen, så har båda delarna plats 
i barnens bildskapande.  
 
Inom utvecklingspedagogiken läggs lika stor vikt vid lärandets objekt, vad barnen ska lära, som 
på lärandets akt, hur barnen ska lära sig detta (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 
2003). Här tänker vi att fokus för lärarna borde flyttas från dilemmat mellan process och produkt 
till lärandeobjektet, vad ska barnen lära och hur ska det läras ut? Processen resulterar alltid i ett 
resultat, men vad får barnen ta till sig genom processen? I de flesta situationer som observerats 
har läraren styrt upp aktivitet samt material men som nämnts tidigare har de till stor del låtit 
barnen skapa fritt under aktivitetens gång. Trots att skapandeprocessen nämns som viktigast så 
lämnas den i många fall till barnen själva att sköta. I dessa aktiviteter anser vi att det behövs 
mer inspiration och vägledning från läraren för att hela bildskapandet ska bli meningsfullt för 
barnen. Produkten behöver av lärarna ses som en värdefull del av bildskapandet och lärarna 
behöver bli mer delaktiga i skapandeprocessen.  
 
Balansen mellan individuellt och kollektivt 
 
Något som framkommit i resultatet är att barnen påverkar varandra mycket i sitt skapande. Detta 
uppmärksammas både då barnen målar näst intill identiska bilder (se bilder s. 20) samtidigt som 
de i sitt skapande tar hjälp av varandra exempelvis genom inspiration och förslag. Änggård 
(2005) beskriver hur bildskapandet för barnen främst är en kollektiv process där de kan uppleva 
i stunden och skapa en samhörighet till andra barn. För de vuxna är barnens bildskapande främst 
ett individuellt projekt där barnen själva ska utvecklas utan att påverkas utifrån. Detta kan skapa 
en krock då barn och vuxna ser bildskapandet på olika sätt. Vissa av lärarna har under 
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aktiviteterna tydligt uppmuntrat barnen till att ta inspiration från varandra men flera lärare har 
även uttryckt en önskan om att barnen inte ska påverka varandra för mycket, de önskar att de 
kunnat dela upp dem vid egna bord eller skapat tillsammans med ett barn i taget.  
 
Vi har uppmärksammat ett skiljt sätt att se på barnens bildskapande, främst genom lärarnas 
uttryck. Även fast lärarna uttryckt en önskan om att barnen inte ska påverka varandra för mycket 
har det vid alla aktiviteter suttit tillsammans och skapat, något som vi uppmärksammat som 
positivt. Barnen har hjälpt och stöttat varandra i sitt skapande genom att ge förslag och inspirera 
varandra. Detta anser vi vara positivt då barnen behöver inspiration utifrån för att själva 
utvecklas i sitt skapande. I den kollektiva processen kommer även barnens individuella 
skapande att utvecklas då de tar till sig och lär sig nya delar i bildskapandet. Det är en 
balansgång mellan individuellt och kollektivt skapande, vi tror att det är viktigt att barnen får 
chansen att själva utvecklas i sitt eget skapande men att det tillsammans med andra barn och 
vuxna får inspiration till det individuella.  
 
Olika sorters mallar är något som förekommit vid ett flertal av aktiviteterna i form av 
konstböcker, annan litteratur samt modeller. Frisch (2006) beskriver att hjälpmedel är något 
som barnen värderar högt i sitt skapande samt något som hjälper dem att utvecklas i sitt eget 
skapande. Detta har vi uppmärksammat vid i stort sett alla observationer, att barnen har fått 
inspiration utifrån i form av mallar eller redskap. Detta anser vi går emot lärarens tankar om att 
barnen inte ska påverka varandra för mycket i sitt skapande. När läraren låter barnen studera 
böcker som inspiration men sedan vill sprida ut barnen så att de inte påverkar varandra så 
resulterar det i att läraren själv blir den som påverkar barnen, då läraren väljer ut de mallar eller 
hjälpmedel som barnen får lov att använda. Mallar är något som kan ses som positivt för barnens 
bildskapande då barnen genom detta hjälpmedel får möjligheter att skapa sådant som de själva 
inte behärskar att skapa på egen hand (Änggård, 2005). Vi anser dock att förebilder i form av 
lärare och andra barn är det som är av störst vikt i barnens bildskapande, det är där inspirationen 
och vägledningen finns. Vart ska inspirationen komma ifrån om den inte kommer utifrån?  
 

Lärarrollens behov av utveckling  
 
Avsaknad av varierande material  
 
Som framkommit i resultatet så uppmärksammar vi en brist på variation i vilka material och 
tekniker som barnen erbjuds. De material som erbjuds till barnen i dessa aktiviteter är främst 
flaskfärger och lera, vilka även är de vanligaste materialen att använda på förskolan enligt 
Granberg (2001). Hur kommer det sig att dessa material är de som förekommer vid samtliga 
aktiviteter? Lärarna har själva fått organisera aktiviteten utan påverkan från oss, trots detta syns 
ingen större variation. Variation av material samt upprepande användning av dessa beskrivs i 
forskningsöversikten som viktigt för att barnen ska få en djupare kunskap samt möjligheten till 
att lära sig använda materialet på egen hand. Då vi under dessa tillfällen sett en avsaknad av 
variation i material funderar vi på vilka möjligheter barnen får till variation i den dagliga 
verksamheten? Läroplanen för förskolan beskriver att förskolan har ett uppdrag i att erbjuda 
barnen olika material och tekniker för att barnen ska utveckla sin förmåga i att använda dessa. 
Braxell (2010) understryker vikten av att läraren själv är kunnig och känner sig trygg med olika 
material för att ha möjligheten att överföra kunskapen till barnen. Att lärarna i aktiviteterna 
väljer att använda sig av de “vanligaste” materialet kan bero på en osäkerhet i vilka material 
som finns och hur de används. Utifrån det vi uppmärksammat ser vi att det behövs en större 
kunskap och en större variation av material för att barnen ska få med sig en bra grund att stå på 
inom bildskapandet.  
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På förskolan Zebran uppmärksammar vi ett annat sätt att arbeta med bildskapandet. Här arbetar 
en ateljerista som öppnar upp för barnens egna idéer och förslag. På förskolan arbetar de med 
att bygga broar och barnen får använda de material de själva tycker är lämpligt. Bendroth 
Karlsson (1996) beskriver hur en lärare som är säker i sin roll och kunnig i sitt ämne kan låta 
barnen vara fria i sitt skapande samtidigt som läraren kan hjälpa och stötta där det behövs. 
Utifrån resultatet ser vi en tydlig skillnad i hur lärarna arbetar, ateljeristan som har en kunskap 
inom bild vågar släppa barnen mer fritt i sitt skapande och i användning av material samtidigt 
som hon vägleder barnen. Utifrån detta drar vi slutsatsen att barnen i de olika förskolorna får 
väldigt olika utgångspunkter i sitt skapande. Beroende på vilken lärare barnen har så får de 
olika förutsättningar för ett varierat och rikt bildskapande. Detta belyser även Braxell (2010) 
som menar att barnens framgång i estetiska lärprocesser beror på vilka styrkor och svagheter 
deras lärare har.  
 
Konstruktivt värderande och bemötande 
 
Att bemöta och uppmuntra barnens skapande är något som lärarna i aktiviteterna gör på många 
olika sätt. Något som vi ser som problematiskt då detta ger barnen olika utgångspunkter i sitt 
skapande. Ett sätt att bemöta är när läraren värderar och exempelvis uttrycker “vad snyggt du 
gör” eller “vad duktig du är”, detta förekommer vid ett antal tillfällen på de förskolor vi besökt. 
Braxell (2010) menar att detta sätt att bemöta barnen stjälper mer är det hjälper då det 
underförstått kan betyda att barnen i fråga vid andra tillfällen inte skapat snyggt eller inte är 
duktig. Detta tror vi kan vara ett vanligt sätt att bemöta barnen då läraren gärna vill uppmuntra 
och stärka barnens självförtroende, ett “vad fint” är lätt att säga. Vi har även uppmärksammat 
lärare som bemöter barnen genom att inte värdera. Dessa lärare bekräftar istället barnet eller 
bilden genom att exempelvis säga “jag ser” eller “vad spännande”. Detta sätt att bemöta 
värderar inte barnens skapande utan bekräftar att de ser vad barnen gör, vilket vi anser är att 
föredra. Dock utvecklar inget av dessa bemötanden barnen i sitt bildskapande, de blir bekräftade 
men får ingen vägledning.  
 
Vi anser att det är viktigt att bekräfta barnens bilder och uppmuntra dem att fortsätta utvecklas 
i sitt skapande. Vid ett fåtal tillfällen använde sig lärarna av metasamtal, där de utmanar barnen 
att fundera över sitt skapande. Inom utvecklingspedagogiken, som är studiens teoretiska 
utgångspunkt, är metasamtalet en viktig del i barnens lärande och vi hoppades på att se mer av 
dessa metasamtal. Vi uppmärksammade ett flertal samtal som vi tror kan ha varit försök till 
metasamtal, exempelvis när läraren frågar hur barnen tänker men kommer med egna förslag 
innan de lyssnar in barnens tankar. Varför användandet av metasamtal är begränsat kan bero på 
en okunskap hos lärarna om hur man gör eller en syn på att barnen inte ska påverkas av läraren 
eller andra utifrån.  
 
Även om det är viktigt att låta barnen själva fundera och komma fram till lösningar anser vi att 
det ibland är viktigt att som lärare komma med förslag på hur barnen kan utveckla sitt skapande. 
Att ge förslag till barnen är inte att ta över utan att hjälpa dem att utvecklas i sitt skapande och 
komma på lösningar de själva inte tänkte på för att sedan kunna använda kunskapen i andra 
sammanhang.  
 
Strategisk inspiration 
 
För att barnen ska få möjligheterna till att utvecklas i sitt bildskapande så behöver de få 
inspiration och stimulans från sin omgivning. Skoglund (1998) menar att lärarens viktigaste 
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uppdrag är att öppna dörrarna till måleriets värld och inspirera barnen så att deras skaparlust 
aktiveras. Läraren behöver medvetet inspirera barnen i sitt skapande vilket vi endast 
uppmärksammat vid ett fåtal tillfällen under aktiviteterna. En lärare har innan aktiviteterna visat 
film för barnen där barnen sedan ska måla av karaktärerna och några lärare har använt böcker 
som barnen får bläddra i för inspiration. Detta anser vi dock snarare är ett sätt att tipsa barnen 
om hur de kan göra än att inspirera barnen till ett glädjefyllt skapande.  
 
Under aktivitetens gång har vi uppmärksammat att lärarna ofta tar ett steg tillbaka och förser 
barnen med material samt finns med och övervakar skapandeprocessen. Läraren är inte delaktig 
i processen vilket resulterar i att det är svårt att inspirera barnen i deras skapande. Vi anser att 
det krävs en delaktighet, läraren behöver vara med i skapandet för att ha möjligheten till att 
inspirera barnen. Hur kommer det sig att läraren tar ett steg tillbaka istället för att delta i barnens 
skapande? Skoglund beskriver hur läraren måste ha ett intresse och en kunskap för att kunna 
inspirera och vägleda barnen. Det viktigaste är inte vad som görs utan hur läraren gör detta. 
Kan det vara en brist på kunskap och intresse som leder till bristen på inspiration? Vidare menar 
Skoglund att barnen märker av om läraren inte har något intresse eller engagemang, lusten är 
en förutsättning för kreativitet. Ett bristande intresse eller kunskap kan leda till att barnen tappar 
sitt intresse för bildskapandet, medan en inspirerande atmosfär kan leda till att barnen utvecklar 
ett intresse.  
 
Vart ska kunskaperna komma från? 
 
Utifrån studien har vi uppmärksammat att det finns en bristande kunskap inom bildskapandet 
hos lärarna. Detta framkommer i form av bristande variation i bildskapandet, avsaknad av 
konstruktivt bemötande samt brist på inspiration som fångar och utvecklar barnens intresse för 
bildskapandet. Utifrån egna erfarenheter från förskollärarutbildningen så ges estetiken ett 
begränsat utrymme där studenterna inte får med sig tillräckliga kunskaper för att vägleda barnen 
i sitt bildskapande. Vi anser att det är av vikt att lärarna i sin utbildning får med sig en grund 
att stå på inom de estetiska uttrycksformerna och då även i bild. Genom att få med sig 
kunskaperna genom utbildningen ger det förhoppningsvis en förståelse av hur viktig denna 
kunskap är och fler får ett intresse som sprids vidare ut till förskolorna. 
 
Förutom att lärarna behöver få en grundläggande kunskap om vad de estetiska uttrycksformerna 
är samt hur de används så behöver dessa kunskaper utvecklas och fyllas på, exempelvis genom 
fortbildning inom bildskapande. Detta är något som idag inte erbjuds lärarna i större 
utsträckning utan de lärare som har ett intresse för bild får själva skaffa sig den utbildning han 
eller hon behöver och vill ha. Alla lärare bör få utbildning även i de estetiska uttrycksformerna 
för att få möjligheten till att uppfylla läroplanens mål.  
 

Metoddiskussion 
 
Valet av metod är vi överlag nöjda med då antalet observationer samt ett tydligt 
observationsprotokoll gett oss ett rikt underlag för analys. Vid observationerna valde vi att föra 
enskilda anteckningar för att i direkt anslutning till observationen renskriva och sammanställa 
detta utifrån bådas anteckningar. Detta gav oss två synvinklar på samma situation och om någon 
av oss missat en del så hade den andre oftast med detta. Att båda deltog och observerade samma 
sak förhöjer trovärdigheten i studien då färre händelser misstolkats eller missats. Arbetssättet 
har även underlättat analysen då båda tagit del av all information i första hand. 
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Under observationerna förde vi även en del informella samtal med lärarna som ligger till grund 
för analysen. Dessa samtal fördes på lärarens initiativ och vi tror att studien kunde blivit rikare 
om uppstyrda intervjuer hade genomförts före och efter aktiviteten på samtliga förskolor. Detta 
hade resulterat i att vi fått liknande information från samtliga lärare. Vi fotograferade även 
eventuella förberedelser som lärarna gjort samt barnens färdiga produkter. Under analysen har 
vi i vissa fall saknat bilder på själva skapandeprocessen som kunde förstärkt resultatet 
ytterligare.  
 
Under observationerna har vi uppmärksammat att vår närvaro i vissa fall skapat viss nervositet 
eller osäkerhet främst hos lärarna men i vissa fall även hos barnen. Detta är svårt att göra något 
åt då vår närvaro krävs för studien, men det är något vi tar med oss i tanke och reflektion. 
 
Fortsatt forskning 
 
Något som framkommit i resultatet är att de yngsta barnen på förskolan inte fått ta del av några 
av de bildskapande aktiviteter vi observerat. Barnen som deltagit har varit i åldrarna 4-6 år. Ett 
förslag på fortsatt forskning är därför att undersöka vilken möjlighet de yngsta barnen ges att 
utvecklas i sitt bildskapande på förskolan. Vilka förutsättningar skapas för 1-3 åringar att 
utvecklas i sitt bildskapande? Vilket bildskapande får de yngsta barnen möta i förskolan?  
 
Ytterligare ett förslag på fortsatt forskning är en intervjustudie där lärarna själva får svara på 
hur de upplever sin roll i barnens bildskapande samt vad de anser att bildskapande är och 
innebär på förskolan. Hur ser läraren på sig egen roll i bildskapandet och hur uppfattar läraren 
att de bidrar till barnens utveckling genom bildskapandet?  
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Bilagor                                               Bilaga 1 
                 
Informationsbrev/Missivbrev 
Hej 
                                                                                                           
Vi heter Anna Lindén och Jessica Blomqvist och vi läser till förskollärare på Högskolan väst i 
Trollhättan. Vi läser vår sjätte termin av sju och det är nu dags att skriva vårt examensarbete 
om 15 högskolepoäng och vill därför informera er om arbetet. 
                                                                                                           
Vårt syfte är att undersöka bildskapande aktiviteter i förskolan. Detta kommer vi göra genom 
att observera organiserade aktiviteter på fem olika förskolor vid två tillfällen på varje förskola. 
Tanken är att läraren väljer, organiserar och leder en bildaktivitet som vi kommer och 
observerar. Observationen kommer att dokumenteras med papper, penna och eventuellt bilder 
på barnens bildprodukter. 
                                                                                                           
I vår studie utgår vi från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav (http://www.vr.se). Det 
första kravet är att informera er om vår studie samt att allt deltagande är frivilligt och kan 
avbrytas när som helst under studiens gång. Det andra kravet innebär att vi måste få ert 
samtycke att delta i studien. Det tredje innebär att det material vi samlar in enbart får användas 
till forskning samt att andra forskare får ta del av vårt material. Det sista forskningsetiska kravet 
innebär att allt material vi samlar in kommer hanteras med sådan sekretess att ingen person eller 
förskola kan pekas ut. 
 
Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att ringa eller maila: 
 
xxxxxxxxx@student.hv.se 073X- XX XX XX 
xxxxxxxxx@student.hv.se  070X- XX XX XX 
 
Med förhoppningen om att ni är intresserade, vänliga hälsningar 
Anna Lindén och Jessica Blomqvist 
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Observationsprotokoll                                   Bilaga 2 
 
Protokoll för observation av bildaktivitet 
 
Observatör:            Datum:      
 
Förskola (fingerad):  
         
Antal barn:            Antal lärare: 
                     
Aktivitet:            Tid:  
 
Genomförande 
Informellt samtal innan aktiviteten: 
 
Förberedelser inför aktiviteten: 
 
Aktivitetens upplägg:  
 

Informellt samtal efter aktiviteten: 
 

Lärarens delaktighet och förhållningssätt:  
 

När och hur avslutas aktiviteten:  
 

Övrigt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Arbetsfördelning                                          Bilaga 3 
 
Under vårt examensarbete har vi gjort i stort sätt alla delar tillsammans. Det som vi delade upp 
var läsning av litteratur där vi läste hälften var för att sedan diskutera det vi läst och välja ut den 
litteratur som var relevant för studien. Missivbrev har skrivits och delats ut tillsammans och vid 
samtliga observationer har vi båda deltagit och fört fältanteckningar. Efter observationerna satt 
vi tillsammans och renskrev det vi observerat vilket gav oss två synvinklar på samma 
observation då vi lagt märke till olika delar.  
 
Hela examensarbetet har vi skrivit i ett Google-Drive dokument vilket resulterar i att båda 
samtidigt kan ta del av det som skrivs. Då vi suttit tillsammans har en av oss skrivit och den 
andra rättade/kompletterade samt letade i litteraturen för att sedan byta och göra tvärtom. Detta 
anser vi har varit ett bra sätt att arbeta då båda varit delaktiga i hela processen och bidragit med 
lika mycket. Arbetet har fungerat bra och vi känner att båda har bidragit med olika kunskaper 
och detta har gjort att vi kompletterat varandra bra.  
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