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Abstrakt 
 

Utifrån vår B-uppsats vi skrev våren 2010 och den verksamhetsförlagda utbildningen vi fått 

under våra studier, har vi uppmärksammat en variation på tillgången av det bildskapande 

materialet ute på de berörda förskolorna. Hur materialet är presenterat kan skilja sig genom att 

materialet står i barnens höjd, på öppna hyllor eller bakom låsta dörrar. 

 

Syftet med studien är att beskriva relationen mellan fyra förskollärares syn på bildskapande 

(deras tankar) och den verksamhet som bedrivs (deras handlingar) med barn i åldrarna ett till 

tre år. Vi avser att jämföra relationen mellan respektive pedagogs uttryck och inte 

pedagogerna emellan. 

 

Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer och observationer i den bildskapande aktiviteten. 

Detta för att förstå relationen mellan pedagogernas uttalade tankar och genomförda handlingar 

i och om bildskapandet. 

 

Det råder inget tvivel om att det finns skillnader mellan pedagogernas uttalade tankar och 

genomförda handlingar utifrån det material vi samlat. Bland annat synliggörs detta i 

materialets tillgänglighet och pedagogernas delaktighet i den bildskapande aktiviteten. 

 

Sökord: barnsyn, bildskapande, delaktighet, förskollärare, materialets tillgänglighet  
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Förord 
Ett stort tack till de medverkande pedagoger och barn som möjliggjort denna studie. Vi vill 

även tacka Ann-Charlotte Jönsson för den inspiration och stöttning hon har givit oss under 

denna process som examensarbetet har fört med sig. Tillsist vill vi tacka våra handledare 

Ingrid Nilsson och Catrine Brödje, samt våra studentkollegor som bidragit med kloka tankar 

och kritiska funderingar som utmanat oss vidare.  
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1. Inledning 
Oktober 2008 publicerades en artikel med förskolläraren och ateljeristan Stina Braxell som 

handlade om ett projekt som genomfördes på en förskola i Göteborg (Lärarnas nyheter, 2008) 

under hennes ledning. Projektet handlade om att vägleda och presentera olika bildskapande 

material och tekniker för de pedagoger som arbetar på den utvalda förskolan för att ge dem 

verktyg att utveckla sin bildskapande verksamhet. 

Braxell (2008) menar att människans hjärnhalvor är varandras samarbetspartners och inte 

varandras motsatser. Som allmänt vedertaget är den högra hjärnhalvan den som hanterar de 

känsliga och kreativa funktionerna, medan den vänstra hanterar bland annat vårt språk och 

våra matematiska förmågor. Därför bör båda stimuleras för att på bästa sätt främja barnets 

lärande anser Braxell. Pedagogens avsevärt viktiga roll blir att ge barnet möjligheter att 

utveckla den potential han/hon har för att främja barnets motoriska, kognitiva och språkliga 

lärande i bildskapandet. Inte minst menar Braxell att barnets fantasi främjas. 

Braxell uttrycker dock att det finns en förklaring till varför bildskapandet inte tar den plats 

den kanske borde i förskolan då hon menar att pedagogers, i vissa fall bristande kunskap om 

material och tekniker skapar osäkerhet som resulterar i att de tar avstånd. Ofta hänger även 

pedagogernas tidigare upplevelser av bild, från deras barndom med dem och kan då i vissa 

fall innebära att de har en mer eller mindre positiv/negativ knytning till bildskapandet 

(Braxell, 2008). Varför det är viktigt att bejaka barnets skapande i alla de estetiska uttryck 

motiverar Wallin (2003) med att handens erfarenhet ger kunskap inom barnets kreativitet, 

motorik och samspel etc. Då även förskolans läroplan pekar på vikten av att främja barns 

kunskapande anser Bendroth Karlsson (1998) att estetiskt skapande är av vikt.  

Pedagogers förhållande till bildskapandet är något vi uppmärksammat under vår utbildning 

utifrån olika aspekter som kunskap om material, dess tillgänglighet och hur pedagogerna 

använder bildskapandet tillsammans med barnen. I följande arbete har vi tolkat intervjuer och 

observationer vi genomfört med fyra förskollärare i Hallands län, med avsikt att undersöka 

hur eller om förskollärares uttalade syn på barn, kunskap och bild stämmer överens med det 

bildskapande som genomförs. För att styrka den data vi fått fram i vår studie har vi gjort 

kopplingar till den tidigare forskning och teorier som både berör betydelsen av barns 

skapande och skapandets betydelse för barnets lärande. Den berörda forskningen är Änggård 

(2006)/Skoog (1998), Bendroth Karlsson (1998), Lindahl (2002) och Thor (1988) som 
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samtliga har forskat kring barns bildskapande och pedagogens roll utifrån olika 

frågeställningar som vi presenterar under rubriken ”tidigare forskning”.  

Vi hoppas att resultatet och våra reflektioner innebär både bekräftande samt utmanande tankar 

hos verksamma pedagoger och lärarstudenter.   

1.1 Bakgrund 

Vi har valt att utgå från vår B- uppsats kring skapande processer som vi skrev våren 2010 

samtidigt som vi valde ämne för vårt examensarbete. Syftet med B-uppsatsen var att 

introducera ett nytt bildskapande material på en förskola som vi sedan använde i 

genomförandet tillsammans med en barngrupp. Fokus låg på att ta ett steg tillbaka för att se 

vad som sker när barnet får ta till sig bildmaterialet och göra det till sitt eget. Därför var 

processen, barnens användande och uttryck av materialet, mer intressant än resultatet av 

bildaktiviteten i sig. Vårt resultat påvisade att förskolan var sparsamma med materialet som 

användes i aktiviteten, vilket vi ansåg bromsade barnens fria skapande. Vi kunde även se 

tendenser av hur pedagogens förhållningssätt påverkade aktiviteten, i detta fall främst 

gentemot det påkostade materialet.   

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har liknande reflektioner gjorts. Vi har upplevt att 

vissa material ses som mer exklusiva och en del skapande aktiviteter mer tidskrävande, samt 

ett varierande intresse för bildskapandet hos de berörda pedagogerna. Variation på tillgången 

av det bildskapande materialet har vi upplevt väldigt olika, på somliga förskolor syns 

bildverksamheten ytterst lite medan andra mer tydligt presenterar bildmaterialet för barnen. 

Hur materialet är presenterat kan skilja sig genom att material står i barnens höjd, på öppna 

hyllor eller bakom låsta dörrar. 

1.1.2 Vad säger styrdokumenten?  

I förskolans läroplan som inrättades 1998 presenteras barnets olika rättigheter och vilka 

riktlinjer som pedagoger och organisationer ska rätta sig efter i den vardagliga verksamheten. 

Eftersom läroplanen utgör ramen för verksamheten vi kommer att arbeta inom och den 

verksamhet som studien bedrivs inom är det av vikt att presentera och förhålla sig till dess 

innehåll. Som anställd förskollärare har man ansvaret att tolka och arbeta efter dess 

intentioner.  

Förskolan ska ge varje barn möjligheter att allsidigt bilda sig egna uppfattningar där 

delaktighet främjas och där individens behov och villkor ska lägga grunden för barnets 
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lärande. Varje barn ska få uppleva tilltro till sin egen förmåga, trygghet, välbefinnande och 

utveckling i en verksamhet som tillåter alla barn att delta. Pedagogen ska ge varje barn stöd i 

att utveckla tillit och självförtroende samtidigt som barnets sammanhang och 

meningsskapande ska tas i beaktande.  

Inflytande, nyfikenhet, intressen, fantasi och företagsamhet är grunden till barnets vilja och 

lust att lära som pedagogen ska stimulera. I den skapande verksamheten ges barnet möjlighet 

att uttrycka och bearbeta känslor och erfarenheter, samtidigt som barnet ska få stimulans och 

vägledning utav pedagogerna för att öka sin kompetens och insikt. Vidare ligger ett utav 

läroplanens strävansmål på att skapa och kommunicera med bild som uttrycksform, där 

forma, konstruera och nyttja material och tekniker är viktiga ingredienser för ett brett och 

varierat lärande. Arbetslaget ska därför erbjuda varje barn möjligheten att utveckla deras 

förmågor genom olika tillvägagångssätt (Skolverket, 1998, rev 2011).   
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2. Syfte 
Vi ska beskriva relationen mellan fyra förskollärares

1
 syn på bildskapande (deras tankar) och 

den verksamhet som bedrivs (deras handlingar) med barn i åldrarna ett till tre år. Detta gör vi 

utifrån observationer och intervjuer på två förskolor i Hallands län, med avsikt att 

dokumentera hur det bildskapande materialet finns tillgängligt
2
 för barnen. Vidare kommer vi 

att studera och beskriva hur samspelet mellan barn och pedagoger ser ut i den bildskapande 

aktiviteten. Vi avser att jämföra relationen mellan respektive pedagogs uttryck (via intervjuer 

och observationer) och inte pedagogerna emellan. 

2.1 Frågeställningar 

Utifrån vårt syfte har följande frågeställningar legat till grund för både våra observationer och 

intervjuer. 

- Går det att se någon relation mellan förskollärarens uttalade tankar kring barn- och 

kunskapssyn i den bildskapande aktiviteten med hänsyn till pedagogens roll och 

agerande? På vilket sätt? 

- Hur kan vi förstå det bildskapande materialets tillgänglighet utifrån förskollärarens 

uttalade barn- och kunskapssyn? 

 

  

                                                 
1
 Vi använder benämningen ”förskollärare” synonymt med pedagog. Dock avser det endast utbildade 

förskollärare/pedagoger. 
2
 Avser huruvida materialet är synligt och presenteras i barnens höjd under den dagliga verksamheten. 
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3. Metod 
Då syftet med denna studie är att förstå relationen mellan pedagogernas uttalade tankar och 

genomförda handlingar i och om bildskapandet valde vi att genomföra intervjuer och 

observationer. Johansson och Svedner (2001) menar att flera undersökningsperspektiv ökar 

tillförlitligheten och ger forskaren ett bredare material underlag. Därför bokade vi in sex 

stycken studiebesök där förmiddagarna ägnades i huvudsak åt att observera pedagogerna i 

både styrda och fria bildaktiviteter, medan eftermiddagarna innehöll intervjuer med dessa. 

Varje intervju berörde tretton frågeställningar, med utrymme för kompletterande frågor (se 

bilaga 1), som vi sedan analyserat med hjälp av Kvale och Brinkmanns (2009) 

meningskoncentrering. Vi valde att genomföra våra observationer före intervjuerna med 

respektive pedagog, för att förhindra att pedagogerna medvetet skulle påverka sina handlingar 

om de visste om syftet med studien. Till saken hör också att vi tillsammans med pedagogerna 

kommit överens om att inte avslöja syftet med studien innan våra studiebesök. Dessutom 

gjorde detta upplägg att pedagogerna i intervjun kunde referera till en praktik vi under 

förmiddagen iakttagit.    

Under arbetets gång hade vi ett samarbete där alltifrån ordval till innehåll var ett resultat av 

gemensamma beslut. Därför går det inte att dela upp texten utan vi tar tillsammans ansvar för 

vår studie i sin helhet. 

3.1 Urval och undersökningsgrupp 

När vi var klara över vad vi ville undersöka gjorde vi ett medvetet val och kontaktade de 

pedagoger vi varit i kontakt med tidigare. Då vi avsåg att intervjua utbildade förskollärare 

hörde vi oss för på de förskolor och avdelningar som vi tidigare varit i kontakt med genom vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Valet av avdelningar baserades på de markanta skillnader 

gällande det bildskapandet materialets användande och tillgänglighet som vi tidigare under 

vår utbildning uppmärksammat. 

På de två avdelningarna tillfrågade vi två förskollärare på respektive arbetsplats om de ville 

ställa upp på intervjuer och observationer av dem. Pedagogerna var tillmötesgående och 

engagerade att bidra till vår studie, dock valde några av deltagarna att inte bli filmade. Detta 

medförde att de styrda bildaktiviteterna filmades medan de fria bildaktiviteterna observerades 

med hjälp av ett löpande protokoll. 
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3.2 Intervjuteknik 

Den kvalitativa intervjun ska i huvudsak presentera den intervjuades personliga syn och 

ställningstaganden (Johansson & Svedner, 2001), vilket var att föredra då vi i vår studie ville 

förstå relationen mellan pedagogernas uttalade tankar och genomförda handlingar (detta ser vi 

i form av kompletterande observationer). För att detta ska vara genomförbart krävs det att 

deltagaren är bekväm med forskaren och studiens syfte (a.a). Därför inledde vi respektive 

intervju med att klargöra syftet med intervjun i enlighet med Johansson och Svedners 

rekommendationer. Kvale och Brinkmann (2009) menar också att detta är av vikt, samt att 

komplettera intervjun med att fråga hur den intervjuade upplevde situationen. Författarna tar 

även upp att det inte är helt ovanligt att den intervjuade kompletterar sina svar efter att 

inspelningen är över trots att de fått utrymme att lägga till kommentarer innan intervjun 

avslutas (a.a). Detta var något som samtliga pedagoger gjorde efter att vi stängt av 

ljudinspelningen, likaså när vi filmat två bildaktiviteter så kommenterade pedagogerna sina 

handlingar efter att kameran stängts av. 

Vi har använt oss av en halvstrukturerad intervjuteknik. Gillham (2008) menar att denna form 

av intervju har en tydlig utvecklingsprocess i frågornas ordning, dock med hänsyn till att 

frågorna ställs utan ledande svar. Författaren förespråkar att intervjun ska genomföras på ett 

likvärdigt sätt med samtliga deltagare. Detta genomförde vi genom att respektive pedagog 

ställdes inför samma frågor inom samma tidsram. En annan styrka i den halvstrukturerade 

intervjun är att den tillåter intervjuaren att ställa följdfrågor för att öka förståelsen (a.a). 

3.3 Observationsteknik 

Johansson och Svedner (2001) menar att anteckningar i form av löpande protokoll, där 

forskaren skriver ner med egna ord det han/hon ser samtidigt som observationen sker, är en 

lämplig metod när forskaren avser att fånga det som händer i den givna kontexten. Denna 

metod bevarar sambandet mellan olika händelser, istället för kategorischemat som delar upp 

det som sker i kategorier (a.a). Vidare menar Gillham (2008) att användandet av en 

videokamera underlättar för forskarens arbete efter avslutad observation. Inspelningen går att 

titta på vid flera tillfällen och ger möjlighet att upptäcka de finkorniga detaljerna i de filmade 

interaktionerna (a.a). 

Forskaren måste förstå, vid användandet av observation som metod, att dennes närvaro 

riskerar att påverka beteenden hos den som blir observerad (Patel & Davidsson, 2003). Vidare 

bör observatören vara medveten om sitt förhållningssätt (a.a).   
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 I vår studie är vi medvetna om vårt förhållningssätt. Inför våra observationer gjorde vi klart 

för pedagogerna att vi skulle vara icke deltagande observatörer, det vill säga att vi inte skulle 

delta i aktiviteterna utan vi skulle placera oss i bakgrunden. Då vi sedan tidigare är kända av 

pedagogerna blev vår närvaro känd av dessa. Detta innebar att pedagogerna var medvetna om 

att vi observerar dem men inte vad vi skulle titta på. Samtliga val vi gjort baseras på Patel och 

Davidssons (2003) beskrivningar i boken Forskningsmetodikens grunder. Författarna menar, 

att trots pedagogerna är medvetna om observatörens roll påverkas deras agerande/ beteende 

men att detta med tiden återgår till det vanliga. 

Bjørndal (2005) beskriver att en observation förenklat kan delas in i tre faser. Första 

momentet avser att göra observationen, andra momentet handlar om att beskriva den i text för 

att sedan tolka och reflektera över observationen som ett sista steg i hanteringen. 

 

3.4 Analytiskt verktyg 

Det insamlade intervju materialet kommer att sammanställas med hjälp utav Kvale och 

Brinkmanns (2009) analysverktyg meningskoncentrering (se bilaga 2). Sättet att angripa den 

transkriberade texten innebär att forskaren drar samman intervjupersonens yttranden till 

kortare formuleringar. Detta med avsikt att fånga huvudinnebörden med få ord för att få en 

överskådlig bild av respektive pedagogs uttalade tankar, då vi utifrån Argyris och Schöns 

modell (Granberg & Ohlsson, 2011) vill fånga pedagogens tanke i intervjuerna. 

Meningskoncentreringsverktyget används i fem steg där första steget handlar om att läsa 

igenom intervjuerna för att skapa en helhet och därefter bryts den intervjuades svar ner till 

enskilda meningar. Kommande steg innebär att forskaren tematiserar de svar han/hon fått och 

skapar sig en förståelse utifrån pedagogernas synvinkel. De sista två stegen avser att ställa 

innehållet mot syftet och slutligen sammanställs det väsentliga ur intervjuerna i vårt resultat 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

Materialet från de observationer vi utfört har samlats in med hjälp utav löpande protokoll och 

filmkameror. Efter observationerna läste och tittade vi på vår data vid ett flertal tillfällen. 

Eftersom att vi ibland observerade samma situation var det ett måste att jämföra våra löpande 

protokoll då samma situation kan upplevas olika. När allt datamaterial var genomarbetat 

påbörjades presentationen av dem, dessa går att läsa om i kapitel 7. Dessa steg följer 

Bjørndals (2005) teori om att en observation är indelad i tre faser som vi tidigare nämnt. 
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3.5 Forskningsetik 

Johansson och Svedner (2001) redogör för en rad punkter, vad forskare bör förhålla sig till i 

genomförandet av sin forskningsstudie. De tar bland annat upp vikten av att inte undanhålla 

studiens syfte och metod för de personer som tillfrågats att delta. Deltagarna har rätt till under 

studiens gång att avbryta sitt deltagande utan att detta ska påverka denne negativt i studien, 

samt ska denne kunna garanteras anonymitet i den färdiga rapporten (a.a). Vi gjorde ett val 

inför vårt första besök på respektive förskola att inte avslöja studiens syfte i samråd med 

pedagogerna, för att inte påverka deras handlingar i våra observationer. Deltagarna var dock 

medvetna om vilka metoder vi skulle använda oss av och gav sitt samtyckte utifrån de 

förutsättningar som fanns.  

Inför varje intervju talade vi om syftet och huruvida vi skulle hantera materialet. Bland annat 

informerade vi pedagogerna om att deras namn kommer att undanhållas och istället ersätts de 

med fiktiva namn, likaså gällande förskolans och avdelningens namn. Pedagogerna blev även 

tillfrågade om det var okej att vi spelade in samtalet och vi försäkrade dem om att materialet 

endast skulle användas av oss i forskningssyfte som Johansson och Svedner menar är viktigt 

att göra. Då även barnen på avdelningarna, som är minderåriga, deltog i de aktiviteter som vi 

filmat/observerat var vi tvungna att ansöka om tillstånd från deras föräldrar (a.a). Detta gjorde 

vi genom att informera samtliga föräldrar som i sin tur fick lämna in ett medgivande i skriftlig 

form (se bilaga 3). Även pedagogernas önskan om att bli filmade eller inte fick vi ta i 

beaktande. De pedagoger som inte ville bli filmade har vi observerat med hjälp av ett löpande 

protokoll.  

Då vi kände deltagarna sedan tidigare i vår utbildning upplevde vi att det skulle vara till vår 

fördel. Repstad (2007) skriver att intervjuer med bekanta kan uppbringa ett lojalitetsband och 

konkurrens beteende som kan påverka forskningen negativt. Dock beskriver Repstad precis 

som vi erfarit, att vår relation till pedagogerna å ena sidan var en fördel då vi tolkar att det är 

lättare att kunna öppna sig för en bekant jämfört med en främmande person. Vidare upplevde 

vi att vår bekantskap med pedagogerna gjorde dem mer benägna att hjälpa oss i vår studie 

(a.a). Å andra sidan har vår närhet till deltagarna blivit en negativ aspekt när vi presenterat 

dem, då vi varit tvungna att vara extra försiktiga med hur vi framställer dem utan att kritisera.  

3.6 Procedur – en utförlig beskrivning av vårt tillvägagångssätt  

Innan det slutgiltiga syftet med vår studie var fastställt kontaktade vi de förskollärare vi ville 

genomföra studien tillsammans med. Varför vi valde just att tillfråga dessa är den tidigare 
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kontakt vi haft med dem, samt den rådande skillnaden på det bildskapande materialets 

tillgänglighet på deras arbetsplatser. Efter deras medtycke delade vi ut lappar till samtliga 

vårdnadshavare på de två berörda avdelningarna för att få tillåtelse att studera/filma deras 

barn. Allt eftersom syftet tog form avgjordes vilka metoder som var lämpligast att använda. 

Intervju och observation (löpande protokoll och filmkamera). När syftet och metoden var 

förankrade med våra handledare, bokade vi in sex stycken studiebesök, tre på respektive 

förskola.  

Inför studiebesöken skrev vi intervjufrågor, som även dem bollades med våra handledare. Vi 

övade oss på att intervjua genom att tillfråga två studentkollegor om de kunde tänka sig att 

vara ”försökskaniner”. Vidare läste vi metodlitteratur för att kunna göra medvetna val, vilket 

resulterade i den halvstrukturerade intervjun, ljudinspelning, filmkamera och löpande 

protokoll. I de aktiviteter som vi av någon anledning inte kunde filma, använde vi oss utav 

papper och penna (löpande protokoll). Dessa anledningar kunde vara att pedagogen som 

närvarade i aktiviteten inte ville bli filmad eller att något av barnen som deltog inte fick bli 

filmat för sina föräldrar. Övriga aktiviteter filmades med kamera och samtliga intervjuer 

skedde med ljudupptagning.  

Väl ute på vårt första studiebesök på respektive förskola förberedde vi personalen om vad vi 

skulle göra; observera på förmiddagen och intervjua på eftermiddagen. Vilken dag respektive 

förskollärare skulle bli intervjuad på avgjordes med hänsyn till praktiska skäl. I 

överenskommelse med samtliga berörda avslöjade vi inte syftet med vår studie då vi och dem 

ansåg att den kunskapen kunde påverka deras handlande. Dock valde vi att kort förklara inför 

varje intervju varför den var viktig och vilken sekretess som gällde. 

I genomförandet utav intervjuerna valde vi att sitta ensamma i ett rum tillsammans med 

förskolläraren. En av oss förde anteckningar och skötte inspelningen medan den andra höll i 

intervjun. Trots att vi gick undan med samtliga respondenter, då alla måsten runt omkring var 

gjorda uppstod det störande moment under intervjuerna. Dessa kom i uttryck genom 

knackningar på dörrar/fönster, ett barn som blev lämnat, kopiatorn som börja mata ut papper 

och så vidare. Detta resulterade i sin tur att deltagarna ibland tappade tråden och bad om att få 

höra frågan en gång till. I samtliga fall avslutade vi även med att fråga om det var något de 

ville tillägga eller något de ville förtydliga innan ljudinspelningen och intervjun  avslutades. 

Vi upplevde att våra intervjufrågor var uttömmande men det tillkom en del följdfrågor när vi 

inte förstod vad respondenten menade, eller när vi ville att de skulle förtydliga sin upplevelse 
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utifrån sin praktik. Vår uppfattning var att förskollärarna gav oss uppriktiga svar utan någon 

”försköning”. Samtliga bad om att få höra frågan en gång till om de inte förstod eller om de 

tappade tråden, ibland fångade vi upp dem med frågan när vi kände att de började sväva iväg. 

Dock försökte vi att inte avbryta utan ansträngde oss för att förstå vad det var dem berättade 

för att i sin tur ställa följdfrågor som gav ett tydligare svar på den ursprungliga frågan vi 

ställde.  

Under observationerna agerade vi som tidigare nämnt icke deltagande observatörer. Vi valde 

att placera oss på golv eller på stolar ca en meter bakom deltagarna. Detta för att i den mån 

det gick bli så ”osynliga” som möjligt för dem. Oavsett när vi filmade eller antecknade de 

olika aktiviteterna var det någon deltagare som uttryckte att de blev besvärade av vår närvaro. 

Då minst en av oss var bekant med barn- och personalgruppen föll det sig väldigt naturligt. 

Det hände vid något enstaka tillfälle att något barn tittade rakt in i kameran, utan att säga 

något, för att sedan återgå till sitt skapande.  

Skillnaden, som vi upplevde, mellan att filma och att föra ett löpnade protokoll var 

observatörens roll. Vid det löpande protokollet krävdes det koncentration i allra högsta grad 

för att minnas och hinna med att skriva det som sas och gjordes. Därför var det positivt att vi 

båda förde dessa protokoll.  När vi filmade upptäckte vi att vi hade förmågan att fokusera på 

det barnen gjorde, istället för det förskolläraren gjorde och sa. Detta var något som vi påminde 

varandra om och något som blev bättre för varje gång. 

Vi anser att upplägget med att genomföra observationerna först underlättade för några av våra 

deltagare då de hade en ”färsk” aktivitet att referera till som även vi hade upplevt. Vi ansåg 

även att om vi gjort tvärtom skulle risken att pedagogernas handlande påverkas utav deras 

uttalade tankar vid intervjun öka, istället för att det uppriktiga och spontana fick utlopp. 

Efter varje studiedag lyssnade och tittade vi igenom det insamlade materialet, först för att 

påminna och sedan med syfte att transkribera det. När samtliga studiebesök var gjorda och 

därigenom allt material insamlat påbörjade vi analysen utav materialet; 

meningskoncentreringen och observationens tre faser tillämpades.  Tack vare dessa analytiska 

verktyg lyckades vi urskilja vissa mönster som vi valde att dela in i olika kategorier som 

slutligen diskuteras i vårt diskussions kapitel.  
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4. Teoretisk ansats 
Argyris och Schön har gjort det möjligt att betrakta skillnaden mellan det uttalade, tillexempel 

i en intervju, och den faktiska tillämpningen, genom bland annat observationer, med hjälp av 

modellen ”theories-in-use” som omfattar relationen mellan de normer som styr vårt handlande 

och våra grundläggande värderingar/tankar (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007). Granberg 

och Ohlsson (2000) menar att denna teori kan uppmärksamma eventuella skillnader mellan 

vad man säger och vad man faktiskt gör. Utifrån de intervjuer vi har genomfört har vi använt 

oss utav Kvale och Brinkmanns (2009) analysverktyg meningskoncentrering för att komma åt 

kärnan i pedagogernas yttrande.  

 

Jönsson (2011) refererar till Senge (1995) som lyfter fram i sin bok Den femte disciplinen att 

spännigen mellan vision och verklighet kan vara stor. Lenz Taguchi (1997) uttrycker att allt är 

föränderligt och att det finns en problematik i att säga och göra två skilda saker. Genom att 

säga att barn är kompetenta och sedan inte skapa miljöer som tillåter barnet att vara 

kompetent är ett praktiskt exempel som belyser denna problematik (a.a). 

4.1 Argyris och Schöns modell 

Granberg och Ohlsson (2000) beskriver Argyris och Schöns modell ”theories-in-use” som ett 

verktyg för att studera förhållandet mellan en organisation och de individer som ingår i denna. 

Ur denna modell har Schön myntat ett förhållningssätt som han kallar ”reflektion i handling” 

där han menar att pedagogen som handlar i aktiviteten, eller annan konkret situation, uppstår 

det en form av dialog hos pedagogen beträffande sitt kunnande (sina tankar) och den handling 

han/hon snart ska utföra (a.a). Författarna menar således att pedagogens yrkeskunskap 

kommer i uttryck i dess handlande som i någon bemärkelse kan förstås utifrån den så kallade 

”tysta kunskapen
3
”. Granberg och Ohlsson beskriver vidare att Schön betonar situationens 

betydelse då han menar att den reflekteras på pedagogens handlande som utifrån dennes 

erfarenhet och tankar handlar i den konkreta situationen. 

Då studien ämnar förstå relationen mellan tanke och handling fann vi att studiens teoretiska 

utgångspunkt lämpar sig för att förhålla sig till Argyris och Schöns (a.a) modell ”theories-in-

use”. Vi har därför intervjuat samtliga deltagare för att nå deras tanke och genom 

observationer har vi beskrivit deras handlingar. 

                                                 
3
 ”Implicit kunskap, kunnande och vetande som består av omedvetna synsätt, förväntningar och begrepp och som 

gör att varje individ uppfattar sin omvärld och reagerar på den på sitt personliga sätt och på det sätt som är 

utmärkande för de människor som individen har en daglig kontakt med” skriver Granberg och Ohlsson,(2000) 

som refererar till Egidius (1999). 
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5. Historisk tillbakablick över bildens funktion för barnets 

lärande och pedagogens roll i skapandet 
Detta kapitel berör såväl hur historikerna såg på barnet i relation till bildskapandet, samt den 

vuxnes roll som passiv eller delaktig i barnets lärande och utveckling. Nedan följer en 

historisk presentation av hur synen på bildskapandet formats sedan 1800-talet då de 

Fröbelinspirerade barnträdgårdarna hägrade, fram till idag, där Reggio Emilia filosofin spelar 

en framträdande stor roll. 

Fröbel som var verksam i dåtidens förskola (barnträdgårdarna), under 1800-talet, ansåg att 

människan har en inre verksamhetskraft som uppfostran bör utgå ifrån. Enligt Skoog (1998) 

såg Fröbel barnets drivkraft, leken och det skapande arbetet som grundläggande i fostran för 

att forma fria och självständiga individer. Fröbel utvecklade en metod där syftet var att 

uppmuntra barnet att på ett mångsidigt sätt undersöka, analysera, jämföra och upptäcka. Dessa 

hjälpmedel kallade han för lekgåvor (Björklund, 2008). En utav dessa lekgåvor var papper 

och penna (Bendroth Karlsson, 1998).  

Fröbel ansåg att barnet skulle lära sig att teckna metodiskt och till viss del utifrån ett 

framarbetat material (Bendroth Karlsson, 1998). Fokus låg på att barnet skulle lära sig ren 

formgivning och teckningsundervisningen blev därför starkt lärarstyrd. Under tiden den vuxne 

tecknade var det noga med att denne benämnde form och riktning. Denna typ av lärarstyrd 

bildaktivitet har troligtvis inte lämnat mycket utrymme för barnets personliga uttryck i sitt 

bildskapande enligt Bendroth Karlsson.  Arbetet med färg var något som fick införas först 

efter att barnet behärskade formgivningen (a.a). Denna form av undervisningstillfällen kan 

liknas med barnsynen ”Barnet som natur” som menar att barnet följer biologiska stadier enligt 

Dahlberg, Moss och Pence (2001) menar Lenz Taguchi (1997).  

Under 1900-talet bidrog Vygotskij med att Fröbels syn på barn och skapande förändrades. 

Vygotskij hade en tro om att barn lär sig använda och förstå sin omvärld med de redskap och 

sociala sammanhang de befinner sig i, en barnsyn som Dahlberg m.fl. (2001) benämner 

”Barnet som medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur”.  

Då Vygotskij (1995) såg barnets fantasi som fattigare än den vuxnes, eftersom att barnet själv 

inte fått erfara omvärlden i samma utsträckning som den vuxne, ansåg han att pedagogens 

skyldighet låg i att vidga barnets erfarenheter. Dock skulle denna överföring inte ske under 

tvång utan han poängterade även att barns skapande skulle ske frivilligt där barnets egna 
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intressen fick ge uttryck (a.a). Han såg barns skapande som ett språk i sig och en metod som 

hade betydelse för deras utveckling och mognad.  

I mitten på 1900-talet uppmärksammades konsthistoriken Herbert Read som skulle komma att 

mynta begreppet ”fritt skapande”. Han ansåg att dåtidens samhälle var alltför inriktat på 

vetenskap och kunskap att människans personlighetsutveckling blev åsidosatt skriver 

Bendroth Karlsson (1998). Read hävdade att barnets naturliga mottaglighet och nyfikenhet 

skulle tas tillvara på och i sitt meningsskapande finna sig själv i bilden utan vuxna som 

inkräktar i deras utforskande och lärande (Bendroth Karlsson, 1998; Skoog, 1995). Vidare 

menar Read att drivkraften bakom barnens konst är av personlig karaktär där barnets behov av 

att uttrycka sig är primärt, för att ta det ytterligare ett steg menar han att barnets konst speglar 

dess känslovärld (Skoog, 1995).  

Read ansåg att barnets självuttryck kan dämpas om pedagogen påverkar barnet för mycket, 

han trodde på en metod som bygger på antydningar och förslag mer än tillrättaviselser och ett 

”rätt sätt”(Bendroth Karlsson, 1998). Den goda pedagogen såg Read som en elev som hade 

mer kunskap än de övriga eleverna och som arbetade tillsammans med barnen där 

uppmuntran och bekräftelse till barnets eget skapande skulle främjas (Skoog, 1995; Lindahl, 

2002). Detta sätt att se på barn kan liknas med Dahlberg m.fl. (2001) beskrivning av ”Barnet 

som medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur”. 

På 1980-talet blev den skapande pedagogiska filosofin Reggio Emilia allt större i Sverige och 

tog successivt över den fröbelinspirerade verksamheten. Reggio Emilia utgick ifrån att barnet 

har hundra språk men berövas nittionio, vilket pedagogerna i sin pedagogik ville ge tillbaka 

till barnen (Bendroth Karlsson, 1998). De Reggio Emilia inspirerade projekt/förskolor har 

starka inslag och stort utrymme av estetisk verksamhet där seende, fantasi och utforskande är 

centralt (Skoog, 1998). Som pedagog i Reggio Emilia har du ett stort ansvar för att 

dokumentera barnets tänkande och lärande. Pedagogens roll i barngruppen blir att ställa 

utmanande frågor, locka och erbjuda barnet redskap för deras skapande, där det lustfyllda 

samspelet mellan vuxen och barn är nyckeln till framgång (Bendroth Karlsson, 1998). Den 

pedagogiska filosofin bygger på stark tilltro på människans möjligheter och den anser att 

barnet föds rikt och intelligent, vilket uttrycks i den pedagogiska praktiken genom ”det rika 

barnet” och ”alla barn är intelligenta” (Dahlberg m.fl., 2011).  

Den teoretiska utgångspunkten är att stimulera kreativitet och känslighet, öga och hand. 

Pedagogiken syftar inte till att skapa barnkonstnärer utan att erbjuda barnet olika uttryckssätt, 
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där rörelsen är det centrala i fostran. Tanken är att stimulera barnets kritiska tänkande för att 

förändring alltid ska vara pågående, de utmanar barnet att inte bara se till vad som finns utan 

vad saker kan bli (Bendroth Karlsson, 1998). Reggio Emilia pedagogiken förnyas och 

utvecklas ständigt i samband med den barngrupp som den behöver förhålla sig till. Därför bör 

pedagogiken mer ses som en filosofi än ett program som går att kopiera (Reggio Emilia 

institutet, 2011-12-05). Ett relativt nytt inslag i Reggio Emilia pedagogiken som blivit allt mer 

omtalat är befattningen ”ateljerista”. Denna person är utbildad konstpedagog och bidrar med 

ytterligare kompetens och nya synvinklar i förskolans presentation av material och arbetssätt 

(Wallin, 2003). 

Lenz Taguchi (1997) har skrivit en bok om varför pedagoger ska använda sig av pedagogisk 

dokumentation utifrån den kommunala barnomsorgen Reggio Emilia. Författaren menar att 

pedagogisk dokumentation är ett verktyg som kan förändra såväl det pedagogiska 

förhållningssättet som den pedagogiska praktiken. Bjørndal (2005) anser att observations och 

utvärderingskompetens är av vikt för en professionell verksamhet. En pedagogisk 

dokumentation lyfter fram barnet och pedagogen som medkonstruktörer av kultur och 

kunskap menar Lenz Taguchi (1997).  

I ”Varför pedagogisk dokumentation” (Lenz Taguchi, 1997) diskuteras och problematiseras 

pedagogens roll. Författaren menar att pedagoger ibland uttrycker att de tar ett steg tillbaka, 

de intar ett mer passivt förhållningssätt och låter barnen skapa på egen hand. Vidare 

problematiserar författaren dock uttrycket passiv, då hon menar att om pedagogen är passiv i 

skapandet kan man då inte vara aktiv i lärandet? På samma sätt ifrågasätter Loris Malaguzzi 

den passiva pedagogen som Lenz Taguchi lyfter fram i sin bok. Lenz Taguchi (1997) likasom 

Bendroth Karlsson (1998) lyfter fram Malaguzzis metafor där barnet kastar en boll och där 

pedagogens roll är att fånga den och kasta tillbaka på ett sätt som åter igen fångar barnets 

intresse.  
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6. Tidigare forskning 
I arbetet med bildskapande tillsammans med barn är det viktigt att på något sätt inspirera 

barnen för att fånga deras intresse och nyfikenhet i enlighet med läroplanens intentioner 

(1998, rev. 2011). Följande kapitel kommer att beröra hur tidigare forskning bedrivits inom 

ämnet ”barns bildskapande”. Samtliga forskningsstudier belyser förskollärarnas roll i 

bildskapandet, estetikens betydelse och barnets potentiella utveckling i ämnet dock utifrån 

olika infallsvinklar.  

Thor (1988) har forskat inom ramen för bildpedagogik på D- nivå kring hur barns 

bildskapande behandlas i förskolan. Underlaget för studien baserades i huvudsak på intervjuer 

med pedagoger och ett fåtal observationer i barngruppen. I studien framgår det att förståelsen 

för vikten av pedagogernas delaktighet eller passivitet varierar beroende på vilken pedagog du 

frågar. Forskaren presenterar i sitt resultat av studien att somliga pedagoger som medverkat i 

studien, anser att det är önskvärt att pedagogen själv deltar i bildskapandet för att inspirera 

och lära barnet bildskapandets teknik. Vissa såg å andra sidan deras delaktighet som ett hinder 

som hämmar och styr barnens fria bildskapande (a.a). Det går att dra paralleller mellan Thors 

syn på barn, bild och kunskap med Dahlberg m.fl. (2001) definition av ”barnet som 

medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur”, då hon menar att pedagog och barn ska 

samspela i bildskapandets process.  

Tio år senare genomförde Skoog (1998) en licentiatavhandling inom ämnet bildpedagogik där 

observationer i huvudsak bidrog till empirin, men även med kompletterande intervjuer. 

Forskningsstudien tog avstamp på en förskola där hennes syfte var att beskriva och skapa 

förståelse för hur förskollärare arbetar med bildaktiviteter. Syftet var att förstå förskollärarens 

roll i bildskapandet då hon anser att forskning kring barns bildskapande har bristande fokus på 

pedagogens roll. Skoog (1998) har en övertygelse om att estetik har en viktig plats i förskolan, 

bland annat för att ge barnet en möjlighet att uttrycka sig genom olika medier samt att 

processen som sker i samspelet mellan barnet, pedagogen och bildaktiviteten har betydelse. 

Även Skoogs syn på kunskap och bild går att liknas med Dahlberg m fl. (2001) ”barnet som 

medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur” liksom Thor (1988). Skoog har senare 

fortsatt göra forskningsstudier kring barns agerande och meningsskapande i bildaktiviteter där 

fokus bland annat legat på de sociala processer som uppstår. Denna studie har hon skrivit 

under namnet Änggård (2006).  
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Skoog (1998) menar att den roll som pedagogen intar i bildskapandet baseras på den barnsyn 

han/hon har, detta baseras på samhällets givna konstruktion av den kultur och de sociala 

förhållanden som råder. I och med den barncentrerade synen, där man ser barnet som 

oskuldsfullt och vetgirigt, tar pedagogen ett steg tillbaka och agerar mer som psykolog än vad 

deras yrkestitel refererar till. Skoog uttrycker även att pedagogens kunskapssyn har betydelse 

för hur pedagogen deltar i aktiviteten. Enligt statens offentliga utredningar (SOU 1997:157, 

s49) erövras barns kunskap genom ett lärande som sker på olika sätt och i olika sammanhang. 

Det uttrycks även att vi inte bara lär med hjärnan utan med hela kroppen. Detta sätt att se på 

kunskap resulterar i att se pedagogen som en medkonstruktör i barnens lärande (Skoog, 1998).  

Samma år som Skoogs studie ägde rum genomförde Bendroth Karlsson (1998) en studie som 

bygger på hennes tidigare avhandling (1994), där hennes utgångspunkt var att förstå hur 

förskolan och skolan lär barn att skapa bilder, tycka, tänka och prata om bilder samt hur 

barnet tänker om sin egen bildskapande förmåga. Författarens bok bygger på både teoretiska 

verktyg och empiriska kapitel, utifrån observationer, som tillsammans avser att utgöra en bra 

grund för reflektion och diskussion. Författaren menar att barn socialiseras in i en bildvärld, 

både som skapare av egna bilder och som betraktare av andras. Deras görande måste få ges tid 

och kan liknas med barnet som medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur (Dahlberg 

m.fl., 2001). Bendroth Karlsson (1998) tar upp begrepp som mediering, redskap och symboler 

där hon i enlighet med Vygotskij (1995) och Säljö (2000) menar att lärandet sker genom 

social mediering. Det vill säga, samarbetet mellan oss människor och de kulturella redskap 

som vi använder oss av för att förstå och agera i de olika kontexter vi befinner oss i för att 

skapa en medvetenhet.  

Bendroth Karlsson (1998) använder sig utav begreppen ”styrning” och ”guidning” för att 

förklara pedagogens roll i bildskapandet. Resultatet utav studien som presenteras av 

författaren är att bildaktiviteter styrda/ledda av pedagoger med ett genuint intresse eller 

kunskap om ämnet besitter en annan form av trygghet vid aktivitetens genomförande. Detta 

menar Bendroth Karlsson påverkar såväl graden av styrning och guidning som förmågan att 

låta barnet skapa fritt.  

Några år senare publicerades Lindahls (2002) avhandling kring barns problemlösning genom 

bild och form, där fokus låg på hur pedagoger vägleder barn i deras utforskande av problem i 

sin omvärld. Lindahl utgick från ett sociokulturellt perspektiv då hennes frågeställningar tar 

avstamp i det samtal som sker mellan barn och pedagog i bildskapandet utifrån Vygotskijs 
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teori om kommunikationens betydelse. Därför filmade hon de samtal som skedde i olika 

interaktioner på förskolan. Hon vilar på Vygotskijs teori om att barnet är aktivt, vill lära och 

skapa mening vilket kan förstås utifrån barnet som medkonstruktör av kunskap, identitet och 

kultur (Dahlberg m fl., 2001). Då Lindahl diskuterar sin studie presenterar hon tre olika 

former av kommunikation: det kreativa, det reproduktiva och det sociala och det estetiska 

samtalet. Författaren menar att det kreativa samtalet gestaltas i Reggio Emilias filosofiska 

pedagogik där man utgår från ett konstruktionistiskt perspektiv. Det reproduktiva samtalet 

karaktäriseras genom att barnet förväntas reproducera kunskap på egen hand och slutligen det 

sociala och det estetiska samtalet som berör den sociala praktiken som en aspekt i lärandet.   

6.1 Syn på barn och deras kunskapande  

Vi valde att använda oss utav Dahlberg, Moss och Pences (2001) definitioner utav syn på barn 

då författarna även förhåller sig till den filosofiska Reggio Emilia pedagogiken och vidare har 

vi förstått syn på kunskap utifrån Wehner och Godée (2011). I enlighet med förskolans 

läroplan (1998, rev 2011) ska förskolans personal först och främst vara medkonstruktörer av 

kunskap och kultur. Detta innebär inte att pedagogerna ses som en förmedlare där barnet är 

passiv utan den vuxne ska utnyttja barnets kompetenser för att skapa mening och i detta 

erbjuda sig själv som resurs (Dahlberg m.fl., 2001). Förskolan ska erbjuda barnet möjligheter 

att uttrycka sig på olika sätt. Därför ska förskolans miljö väcka lust, ge stöd och inspiration 

hos barnet. 

Dahlberg m.fl. (2001) presenterar olika sätt att se på barn som har betydelse för hur vuxna 

bemöter dem. Vi kommer att redogöra för fyra av dessa synsätt för att sedan koppla dem 

samman med vårt datamaterial. Dahlberg m.fl. menar att bilden av barnet påverkar 

pedagogens roll i praktiken och utifrån det menar Lindahl (2002) att pedagogens uppfattning 

om huruvida barn erövrar kunskap skiljer sig. Lindahl skiljer mellan barnet som en passiv 

mottagare av kunskap eller barnet som på egen hand utan vägledning väntas konstruera 

kunskap.   

Utifrån ”barnet som kunskaps-, identitets- och kulturproducent” föds barn inom detta synsätt, 

tomma. Dahlberg m.fl. (2001) menar att barnet börjar sitt liv som ett blankt blad, ett tomt kärl, 

som under sin barndom ska fyllas med färdigheter, kunskaper och värderingar. Barnet ses 

utifrån den vuxne som något ”blivande”, en uppväxt som fylls av förverkliganden där målet 

inte är nått förrän barnet blivit vuxen. Barnet befinner sig i en vuxenblivandeprocess menar 

författarna.  
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Till skillnad från föregående sätt att se på barn menar författarna att ”barnet som oskyldigt” 

innebär att förskollärare ser på barnet som oskuldsfullt och har därför tendensen att vilja 

skydda barnet från dess omgivning. Förskollärarnas handlingar/beskyddande arbetssätt kan 

för den utomstående upplevas vara respektlöst gentemot barnet. Dahlberg m.fl. (2001) anser 

att genom denna beskyddande atmosfär försvinner respekten och barnet blir inte taget på 

allvar. 

Nästa kategori är ”barnet som natur… eller de biologiska stadiernas vetenskapliga barn” som 

innebär att oavsett den miljö barnet befinner sig i, utvecklas det enskilda barnet i biologiska 

stadier (Dahlberg m.fl., 2001). Detta kan liknas med det modernistiska 

utvecklingspsykologiska perspektivet där föreställningar om vad barn ska kunna vid en viss 

ålder utgår från en färdig mall menar Wehner Godée (2011). Respektive stadier som 

innefattar social-, intellektuell- och motorisk utveckling leder fram till mognad hos barnet. 

Trots att dessa steg skiljs åt menar Dahlberg m.fl. (2001) att vardagslivet såsom förskolan 

eller hemmet integrerar samtliga områden i de situationer som barnet är delaktigt i, på både ett 

medvetet och omedvetet plan. Detta innebär i praktiken att pedagogerna anpassar och inreder 

miljön utifrån tankar om vad barnen ska lära sig och vilket material som passar vid en viss 

ålder. Pedagogens uppgift blir att se till att barnen uppnår målen, det är inte helt ovanligt att 

detta görs genom projekt och teman (Wehner Godée, 2011). 

Piaget som utgick ifrån att barnet är kunskapssökande är känd för sin stadieteori som 

synliggör barnets färdigheter och kunskaper (Skoog, 1998). Stadieteorin går ut på att se och 

förstå barnets kognitiva utveckling utifrån dess biologiska mognad. Piaget menade att barnet 

inte kunde ta sig an kunskap som var för komplex för dess biologiska utveckling. 

Följande sätt att se på barn är det som i förskolans läroplan och den Reggio Emilia inspirerade 

förskolan i huvudsak arbetar utifrån, ”barnet som medkonstruktör av kunskap, identitet och 

kultur”. Förskolläraren som förhåller sig till denna syn på barnet förstår honom/henne som 

unikt och komplext. Lärandet sker i samspelet med andra, såväl med vuxna som med andra 

barn. Dahlberg m.fl. (2001) menar således att lärandet inte är en kunskapsöverföring utan det 

sker i samspelet, författarna talar då om barnet och pedagogen som medkonstruktörer. Barnets 

idéer och teorier är drivande för dennes lärande och med hjälp av interaktionen kan dessa 

prövas och därmed konstrueras ny kunskap, men också barnets identitet (a.a).  Det så kallade 

postmoderna tänkandet som följer detta sätt att se på barn menar att kunskap är något som 

görs och blir hela tiden och följer inte någon bestämd ram (Wehner Godée, 2011). Lenz 



24 

 

Taguchi (1997)benämner denna förändrliga kunskapserövring hos barnet som ett 

konstruktionistiskt synsätt. 

Vygotskij liksom Reggio Emilias pedagogiska filosofi, menar att barnet är kompetent och kan 

behärska nya kunskaper allteftersom de presenteras och erbjuds för barnet (Bendroth 

Karlsson, 1998). Detta sätt att som pedagog synliggöra det barnet säger och gör skapar 

möjligheter för pedagogen att spinna vidare på barnets intresse (Wehner Godée, 2011). 

Vygotskij talar om den proximala utvecklingszonen som syftar till barnets närmsta 

utvecklingszon, när barnet behärskar ett moment för att sedan utmanas vidare. Enligt 

Vygotskij sker denna utveckling i den sociala interaktionen mellan barn och vuxna och mellan 

barn och barn (Lindahl, 2002). Säljö (2000) följer Vygotskijs spår då även han menar att 

samspelet och kommunikationen är viktiga faktorer för människans lärande. Det 

sociokulturella perspektivet som Säljö representerar lyfter fram samarbetet mellan människor, 

kulturen och de redskap (artefakter) som finns i vår omgivning som gynnsamma för vårt 

lärande. Detta återkommer vi till under ”Estetikens betydelse för barnets lärande”.  

6.2 Estetikens betydelse för barnets lärande 

Paulsen (1996) skriver att estetiska ämnen ofta ses som en metod för att uppnå psykologiska, 

pedagogiska eller sociala mål. Därför är det inte ovanligt att förskolans personal använder de 

estetiska ämnena som ett hjälpmedel för att nå utsatta mål utifrån läroplanens strävansmål i 

olika ämnen i form av ett tema (a.a). Detta kan förstås med Reggio Emilias syn på det 

kompetenta barnet med de hundra språken, barnet lär genom leken och händernas erfarenhet 

(Wallin, 2003). Vi tolkar detta genom uttrycket: det jag hör glömmer jag, det jag ser kommer 

jag ihåg, det jag gör förstår jag.  

Genom att använda det estetiska skapandet som ett redskap för att utveckla människans 

allsidliga resurser bildar bildskapandet en väg till kunskap och förståelse, beskriver Bendroth 

Karlsson (1998) utifrån Reggio Emilia filosofin. Braxell (2008) menar att estetiken främjar 

barnets motoriska-, kognitiva- och språkliga lärande. Därför anser Braxell att förskolan ska 

använda sig utav estetiken även inom andra områden för att gynna det livslånga lärandet. 

Detta grundat på hennes tro om att respektive hjärnhalva, som hanterar olika funktioner, är 

varandras samarbetspartners (a.a).  

Lind (2011) menar i en intervju med ”Tonspråk” att skapande och kunskapande ska varvas 

och växla med varandra. För henne innebär estetik att reflektera, tolka och analysera där 

barnen bland annat främjar en tillit till sin egen förmåga. Vidare menar Lind att det estetiska 
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skapandet erbjuder barnet att bli bättre på att lyssna och observera, för att i sin tur förstå ett 

redskap eller situation på flera sätt. Björklund (2008) anser därför att barnet bör få möjlighet 

att uppmärksamma bildskapandet i olika sammanhang och se det ur olika perspektiv för att 

vidga eller fördjupa sin förståelse. Bendroth Karlsson (1998) anser att det estetiska skapandet 

måste utmanas i olika miljöer och med olika tekniker och redskap för att fördjupa det enskilda 

barnets kunskap och intresse. 

Genom att pedagogen skapar en tillåtande miljö ges barnet möjlighet att friare leva ut sitt 

”jag” och genom de estetiska områdena kan barnet testa olika identiteter och sociala roller 

anser Lind (2011). Dock finner Änggård (2006) en problematik med det fria skapandets 

pedagogik. Detta sätt att förhålla sig till barns bildskapande har medfört att pedagoger inte 

vågar rita förebilder eller rita på barnens teckningar då detta ses som tabubelagt och 

hämmande för barnet. Skoog (1998) förklarar vidare att synen på barnet som natur hämmar i 

viss mån pedagogens roll i bildskapandet vilket resulterar i passivitet.  

Read menar att barns bildskapande gestaltar drivkraften av barnets behov att uttrycka sig 

(Bendroth Karlsson, 1998). Bilderna reflekterar barnets personlighet och karaktär och därför 

menar Read att pedagogen skulle hämma barnet om denne la sig i skapandet. Lindahl (2002) 

ifrågasätter Reads syn på det fria skapandet då hon menar att bild är mer än bara teckningar, 

de har även med lärandet att göra och därför bör inte bara teckningarna betraktas som 

dekorationer. Dock förkastar Lindahl inte att barnet ska få skapa för skapandets skull. Vidare 

bidrar Wallin (2003) med en kontrast där resultatet av att pedagogen lägger sig i barnets 

teckning resulterar i att barnet slutligen avbryter sitt skapande då han/hon inte kan måla lika 

fint som den vuxne.  

För att barn ska kunna skapa med bild krävs det att det finns tillgängligt material. Lenz 

Taguchi (1997) menar att huruvida materialet är placerat/tillgängligt grundar sig i 

pedagogernas syn på kunskap. Om materialet placeras högt upp på hyllan så att barnet måste 

fråga en vuxen om hjälp, menar Lenz Taguchi att pedagogen har skapat en situation där 

bildskapandet endast kan ske med vuxenkontroll, detta val säger att små barn inte kan hantera 

färg på egen hand. I vissa fall har även pedagogerna gjort medvetna val och sållat bort en del 

material utifrån den efterfrågan som funnits för att istället göra plats åt det material som 

faktiskt används (Nelson & Svensson, 2005). Å andra sidan, när materialet finns tillgängligt 

för barnet kan de själva avgöra när de vill måla och bildskapandet blir därmed mer lustfyllt 

anser Åberg och Lenz Taguchi (2005). Då lärandet utifrån Säljö (2000) och den filosofiska 

pedagogiken Reggio Emilia sker med de redskap som finns i vår omgivning blir materialets 
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tillgänglighet i allra högsta grad viktigt. Säljö menar att redskap utgör en förutsättning för 

barnets lärande.  
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7. Resultat och analys 
Avdelningarna och förskollärarna vi intervjuat och observerat kommer att benämnas med 

fiktiva namn i texten. Avdelningen i centrum kommer att kallas ”Loppan” där Anna och 

Birgitta arbetar och avdelningen på landsbygden kommer att kallas för ”Rosen” där Cecilia 

och Daniella arbetar.  

Under sex förmiddagar har vi observerat, både spontana och styrda bildaktiviteter på 

avdelningarna Loppan och Rosen. I följande kapitel kommer vi att presentera avdelningarna 

och fyra aktiviteter vi observerat under våra studiebesök. Vartefter respektive observation 

presenteras följer en sammanställning från de intervjuer vi genomfört samt våra reflektioner 

kopplat till de centrala begreppen för studien. Den förskollärare som var aktiv i respektive 

aktivitet är den som sammanställningen berör, detta för att förtydliga kopplingen mellan 

pedagogens handling och uttalade tanke utifrån den modell som Granberg och Ohlsson (2000) 

beskriver, theories-in-use. 

Loppans förskola 

”Måla fritt” – Observation av en styrd bildaktivitet 

”Korken” – Observation av en fri bildaktivitet  

Rosens förskola 

”Avbrottet” – Observation av en fri bildaktivitet 

”Höstens färger” – Observation av en styrd bildaktivitet 

7.1 Avdelningen Loppan 

På Loppan arbetar två förskollärare (Anna och Birgitta) heltid och en barnskötare som arbetar 

halvtid. I verksamheten är det fjorton inskrivna barn i åldrarna ett till tre.  

Loppan är uppdelad i fyra rum, en hall och ett skötrum. Personalen har utformat avdelningens 

målarrum i skötrummet där tillgång till en vattenränna finns. I skötrummet har de öppna 

hyllor i pedagogernas höjd med diverse material för både bild och vattenlek. Bland annat har 

de vaxdukar, kartonger, flaskfärg, vattenfärg, penslar, svampar, sugrör och papper. I barnens 

höjd står ett staffli och färgkritor. På Loppan har de även ett annat rum med olika 

bildskapande material (det gamla målarrummet). Även här står större delen utav materialet på 

öppna hyllor i pedagogernas höjd, såsom tuschpennor, färgpennor, saxar och limstift. I 

barnens höjd finns ritpapper, tidningar, staffli och färgkritor. Största skillnaden med dessa två 

rum är att skötrummet används mer till större bildprojekt med vattenfärg medan i det andra 

rummet sitter barnen oftast vid ett bord och ritar.  
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”Måla fritt” – Genomgång av en observerad styrd bildaktivitet 

Efter samlingen en förmiddag observerade vi en styrd aktivitet inne i skötrummet. Aktiviteten 

introduceras av Anna genom att hon frågar de två barnen vilken flaskfärg de ville måla med. 

Ena barnet svarar ”gult” och det andra barnet svarar ”blått” varpå Anna plockar ner färg och 

muggar från hyllan och ställer materialet på ett litet bord som hon placerar framför barnen. 

Under tiden som Anna plockar ner penslar som hon ställer vid vattenrännan och tar på sig 

målarkläder uppmanar hon barnen att ta av sig sina kläder för att inte få färg på dem.   

Barnen får själva välja vilket papper och vilken pensel de vill måla med. De får välja mellan 

vanligt ritpapper och kartong, grundfärger (svart, vitt, blått, grönt, rött och gult) samt penslar 

med olika tjocklek. Båda flickorna provar olika tjocklekar på penslarna och en av dem 

påpekar att det var svårt att måla med den största penseln då den för henne, vad det ser ut 

som, var svår att greppa. 

En utav flickorna frågar efter rosa flaskfärg, varpå Anna hämtar röd och vit flaskfärg och 

visar flickorna hur man blandar rosa färg. När den rosa färgen tog slut frågar det ena barnet 

efter mer färg varefter Anna uppmanar henne att blanda den själv då färgflaskorna fortfarande 

står på golvet intill bordet.  

Efter att barnen målat en längre stund på pappret får Anna en idé utav att ena flickan ständigt 

går och tvättar sina händer när hon får färg på dem. Anna säger till flickan att det är okej att få 

färg på sig och att de kunde tvätta av dem efteråt. I detta skede sa Anna:  

Vet du vad vi kan göra, vi kan måla på händerna och sedan kan vi trycka på det pappret 

(staffliet).  

Flickan börjar måla på Annas hand samtidigt som den andra flickan går bort till staffliet och 

sätter sin omålade hand på det. Barnen målar på sina händer och på sitt papper en tid och visar 

tydligt när de är färdiga på olika sätt. Ena flickan börjar tvätta av sig och de penslar hon 

använt, medan den andra flickan hoppar och applåderar samtidigt som hon pekar på sin 

teckning och ler. 

Sammanställning av intervjun med Anna - ”Bild är för mig ett språk” 

Anna är utbildad förskollärare och lärare för årskurs ett - tre i grundskolan med inriktning mot 

matematik och naturorienterade ämnen. Hon har arbetat inom barnomsorgen i 25 år. Hennes 

tidigare erfarenheter rörande bildskapande är överlag negativa då hon själv inte anser sig ha 

särskilt goda bildegenskaper. Dock är bildens funktion något hon idag i sin yrkesroll är 

väldigt positiv till. I intervjun berättar Anna att i bildskapandet främjar barnet förmågor att 
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uttrycka sig: barnet utvecklar sin kreativitet, motorik och sitt språk (prepositioner, 

benämningar och språkförståelse). Hon uttrycker själv att hon ”inte är någon skapande 

person”, bildskapandet blir således inget hon brinner för men har trots det en vision om hur 

bildskapandet kan användas i verksamheten berättar Anna: min vision är nog, att det inte 

behöver bli perfekt och inte så bra och inte så stelt och uppradat och bli perfekta resultat.  

Annas syn på kunskap beskriver hon genom att påvisa att barn har olika förmågor att hämta in 

kunskap på och vi har alla olika sätt att lära, därför krävs det ett brett utbud av möjligheter att 

hämta kunskap från. Anna uttrycker i intervjun: Det är så som man säger, ett barn har hundra 

språk och nittionio tas ifrån dem, därför måste utbudet variera.  

Vidare berättar hon att hennes syn på barn är att de är kompetenta och villiga att lära sig nya 

saker, men att de har olika förmågor att lära sig dessa saker. Barn är vetgiriga, de vill lära, de 

vill förstå, men att de behöver olika sätt att hitta/få kunskapen ifrån säger Anna.    

I bildskapandet ser Anna på sin egen delaktighet som en ”förlängd arm” för att ge barnen 

möjligheten att göra det de vill. Hon uttrycker i intervjun att hon vill finnas till hands utan att 

styra, där hennes passivitet blir att låta barnen skapa det de vill. Anna anser att pedagogens 

närvaro, barngruppens storlek och rummet har betydelse för upplevelsen av aktiviteten. 

Reflektion utifrån intervjun och aktiviteten med Anna 

Det går att se likheter mellan Annas handlande och tankar i och om den bildskapande 

aktiviteten.  Anna berättade i intervjun att hon såg på barn som kompetenta och att de själva 

ska ha inflytande över sitt skapande, där hon istället för att styra aktiviteten agerar som en 

förlängd arm. Detta förstår vi utifrån Dahlberg m.fl. (2001) syn på barnet som medkonstruktör 

av kunskap, identitet och kultur. I observationen kan vi förstå Annas syn på barn genom det 

samspel hon har tillsammans med flickorna. Detta baserat på barnens fria val av material, att 

barnen själva fick äga tiden samt i situationen där den ena flickan fick blanda färgen själv. 

Dock vill vi lyfta fram problematiken mellan pedagogens barnsyn och sitt eget handlande i 

förhållandet mellan pedagogens passivitet och delaktighet som även Anna belyste under 

intervjun. Därför ställer vi oss frågorna ” Hur kan vi förstå förhållandet mellan passivitet och 

delaktighet utifrån pedagogernas intervjuer? Kan detta ha betydelse för den skillnad som i 

vissa fall uppstår mellan pedagogens tanke och handling?”. Vi kommer att återkoppla dessa 

funderingar i vår diskussion under kategorin ”pedagogens delaktighet/passivitet”.  
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”Korken” - Genomgång av en observerad fri bildaktivitet 

Förskolläraren Birgitta går in i det ”gamla målarrummet” tillsammans med två barn. Hon 

börjar plocka ner målargrejor till flickorna men innan hon hinner ta ner materialet från hyllan 

har flickorna gått därifrån och börjat leka med något annat. Medan Birgitta står kvar i rummet 

och betraktar materialet kommer en pojke (14 månader) in i rummet. Hon vänder sig om och 

ser pojken och frågar om han vill rita och sträcker sig efter ritpapper och säger samtidigt: 

Vilken färg vill du ha på pappret?  

Birgitta lyfter upp pojken i en stol, tar fram tuschpennorna och sätter sig bredvid pojken. Både 

pojken och pedagogen har nu ett papper framför sig och mittemellan dem står tuschpennorna i 

en burk. Pojken sträcker sig efter en penna och greppar runt pennan med ena handen och runt 

korken med andra då frågar Birgitta: Kan du ta bort korken?   

Pojken tittar på henne och sedan ner på pennan samtidigt som han drar i korken tills att den 

plötsligt åker av. Birgitta tittar på pojken och säger: Wow, nu kan du rita! 

Pojken ritar prickar på sitt papper och Birgitta sätter ord på det pojken gör. De sitter båda i 

tystnad en stund, pojken fortsätter att måla prickar medan Birgitta målat en pojke på sitt 

papper. Sedan säger hon: En glad mun och två prickar, de bildar pojkens ögon. Kan du skriva 

ditt namn? 

Hon tittar på pojken, ler och sedan fattar hon pennan igen. Hon skriver pojkens namn på sin 

teckning och visar honom att det är hans namn som står på pappret. Birgitta benämner sedan 

kroppsdelarna hon ritat på sin teckning och pojken skrattar och sätter sedan tillbaka korken på 

pennan han använt. Pedagogen tittar på pojken och frågar om han vill byta färg på pennan, 

pojken tittar på henne och tar upp en ny penna varpå Birgitta säger: Då får du ta bort korken.  

Pojken greppar tag om pennan på samma sätt som förra gången och lyckas ännu en gång, 

”titta, titta”, säger han och vänder sin blick mot pedagogen. 

Birgitta fortsätter att rita på sin teckning samtidigt som pojken ritar prickar och iakttar det 

pedagogen gör, emellanåt kommenterar han Birgittas teckning med orden ”titta, titta”. Efter 

en stund plockar pojken undan pennorna genom att sätta ner dem i burken, han får då en 

uppmaning av Birgitta att sätta på korken på dem först. Denna uppmaning upprepades tre 

gånger innan pojken satte på pennornas kork. Vidare tittar pojken på sin teckning och söker 

sedan kontakt med Birgitta, han tar sedan upp en penna, drar av korken, ler brett och säger: 
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Titta. Pojken sätter ännu en gång på korken på pennan och Birgitta säger då: Vad bra du kan 

ta på och av korken nu. 

Sammanställning av intervjun med Birgitta - ”Bild är ju egentligen allt, klippa och klistra 

och måla…” 

Birgitta är utbildad förskollärare och har arbetat inom barnomsorgen i 35år. Hennes minnen 

av bildskapande från sin uppväxt är nästintill obefintliga då musik var det som låg henne 

närmst om hjärtat, som också är en del av hennes definition av ”skapandet”. I Intervjun säger 

Birgitta: Men just med att sitta och måla och sådant har inte legat mycket för mig, eller, det 

har inte varit så mycket för mig, då känner jag mig rätt så dålig. 

En dröm hon har är att verksamheten skulle ha tillgång till en ateljerista för att kunna erbjuda 

barnen uppdukade och inbjudande skapande miljöer. Birgitta har många tankar på hur 

bildrummet skulle kunna utvecklas och bli ännu mer lockande än vad hon anser att det är 

idag. Bland annat genom att sätta upp fler öppna hyllor och ett separat målarrum istället för att 

dela detta med skötrummet, hon menar att lokalen är betydelsefull för barnets upplevelse.  

Birgitta upplever att barn- och kunskapssyn hänger samman. Hon berättar hur hennes barnsyn 

utgår ifrån att barn kan, hon ser barn som små människor och behandlar dem så som hon själv 

vill bli behandlad, på samma sätt som hon behandlar andra vuxna. Hennes kunskapssyn 

förklarar hon genom att barn utvecklas genom att öva, härma och prova på nya saker, övning 

ger färdighet säger Birgitta i intervjun. Hon anser att pedagogen bör erbjuda samma aktivitet 

för barnen vid flera tillfällen ifall barnet inte visar intresse eller vågar prova på de första 

gångerna. Vidare säger hon att pedagogens delaktighet är av vikt för att inspirera barnet.   

Reflektion utifrån intervjun och aktiviteten med Birgitta 

Birgitta anser att det är viktigt för barn att få prova på nya saker och hennes eget deltagande 

har betydelse för att inspirera barnet. Vi anser att detta syntes i den observerade aktiviteten då 

pojkens eget görande stod i fokus och där Birgitta själv agerade bekräftande biroll. Detta 

gjorde hon genom att benämna det pojken gjorde (prickar) och kopplade sedan det till sitt 

görande (ögon). Upplevelsen efter denna spontana bildaktivitet var att pojkens nya kunskap, 

att ta på och av pennans kork, var mer väsentligt än skapandet i sig. Detta bekräftar, anser vi, 

att bildskapandet rymmer mer än ”bara” bildens uttryck. Barnet ses även här som en 

medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur enligt Dahlbergs m.fl. (2001) beskrivning.  

Det vi finner intressant med observationen är hur Birgitta vid flertaliga gånger bekräftar det 

pojken gör. Denna relation mellan Birgittas tanke och handling kommer vi att diskutera mer i 
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vår diskussion under kategorin ”Pedagogens uttalade tankar om barn och kunskap i 

förhållande till deras genomförda handlingar”.   

7.2 Avdelningen Rosen 

På Rosen arbetar tre förskollärare (däribland Cecilia och Daniella) och en barnskötare.  

I verksamheten är det fjorton inskrivna barn i åldrarna ett till tre.  

Rosen är uppdelad i fyra rum, en hall samt ett skötrum. Ett utav rummen används som 

målarrum där materialet står på öppna hyllor i pedagogernas höjd, på dessa hyllor finns bland 

annat vattenfärger, flaskfärger, olika sorters penslar, sugrör och ritpapper. Det finns även 

öppna hyllor i barnens höjd med material såsom stämplar och rollrar dock har pedagogerna 

placerat stora pappersrullar framför så att barnen inte kommer åt materialet. På väggen hänger 

det ett staffli som barnen kan stå vid och måla och på andra sidan rummet mot väggen står det 

ett bord och tre stolar. Målarrummet är belamrat med diverse föremål, en blandning av ett 

målarrum och ett förråd, förseglat med en hasp som är låst.  

I ett av de större rummen finns det även papper, saxar och pennor i en bokhylla, vilket 

hyllplan dessa stod på varierade. Intill bokhyllan finns det både ett lågt och ett högt bord med 

stolar som barnen kan sitta vid och rita eller klippa.  

”Avbrottet” - Genomgång av en observerad fri bildaktivitet  

Två pedagoger står vid diskbänken i det stora rummet där pennor, papper och saxar finns. 

Efter att de stått och pratat en stund kommer två barn in i rummet, ena barnet går till 

”pysselhyllan” och ger ifrån sig ett ljud medan han pekar. Cecilia avbryter då samtalet med 

sin kollega och går fram till pojken och frågar honom om han vill ha ett papper och en sax. 

Pojken nickar till svar så Cecilia ger honom det han önskat och går sedan ut ur rummet. En 

flicka kommer in i rummet och ställer sig nedanför ”pysselhyllan”, sträcker sig efter några 

kritor och uttrycker sedan ”sax”, ingen pedagog syns till. 

Flickan tar med sig kritorna och går ut ur rummet varpå hon möter Cecilia i dörröppningen 

som säger: Inte pennorna här, du får hemskt gärna rita men du får göra det här inne. 

Samtidigt pekar Cecilia på bordet där pojken sitter och klipper.  

När pedagogen tar ner saxar och pennor kommer ytterligare tre barn som även dem snabbt tar 

en varsin sax och ett papper. Cecilia tar ett varv bland barnen och skrev deras namn och 

datum på deras alster, därefter lämnar Cecilia rummet igen.  

Efter en stund kommer ytterligare två barn in i rummet, ett av dem hämtar Cecilia genom att 

ta henne i handen och går fram till ”pysselhyllan” och pekar. I samma sekund som Cecilia 
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plockar ner materialet från hyllan startar brandlarmet och alla pedagoger inklusive 

observatörerna tar barnen i sina famnar och springer ut till uppsamlingsplatsen.  

Lokalerna töms, barnen räknas in och rektorn som är på plats ger oss efter en stund tillåtelse 

att gå in igen. När samtliga är inne igen ser vi att fem av sju barn går tillbaka till sitt skapande 

och sätter sig på exakt samma plats som innan avbrottet. Dock hinner de inte skapa länge 

förrän Cecilia avbryter för att samla barnen för att prata om vad som precis hade hänt.      

Sammanställning av intervjun med Cecilia - ”Målet är inte det viktigaste utan det är 

vägen till målet” 

Cecilia är utbildad förskollärare och har arbetat i tolv år inom barnomsorgen. Hennes relation 

till bildskapandet är positivt. Under hennes uppväxt målade och pysslade hon väldigt mycket 

men har sedan när hon blivit äldre inte gått vidare med sitt bildskapande, men uttrycker att 

hon fortfarande tycker att det är väldigt roligt. Cecilia anser att barns bildskapande ska vara på 

deras villkor där vuxna inte bör lägga sig i genom att måla på barnens alster, dock bör den 

vuxne finnas till hands. I intervjun säger Cecilia: Jag tycker inte om att man tillrättalägger 

deras skapande. 

Cecilias vision gällande bildskapandet är att det skulle ges mer tid och fysiskt utrymme till de 

bildskapande aktiviteterna, hennes önskan vore att allt bilskapande material kunde 

kategoriseras och presenteras på ett lockande sätt, i en Reggio Emilia inspirerade miljö som i 

en ateljé. Hon berättar vidare i intervjun att hon anser att barn utvecklas känslomässigt, 

motoriskt och språkligt i bildskapandet men tyvärr står inte det estetiska skapandet i fokus, 

berättar Cecilia vidare, då de just nu på avdelningen har många små barn vilket resulterat i att 

dörren till målarrummet ofta är stängd.  

Cecilia beskriver sin barnsyn på följande sätt: Min barnsyn är att barn är mycket kompetenta 

och kan väldigt mycket själva. I relation till den bildskapande aktiviteten menar hon att barn 

ska få skapa på det sätt de vill, och då får det bli som det blir, för detta krävs det tillåtande 

pedagoger. Vidare berättar hon att barn erövrar kunskap genom att de tar efter varandra och 

sina föräldrar samt pedagoger, de lär sig hela tiden. Cecilia uttrycker: de gör ju det vi gör… 

inte det vi säger, utan det vi gör. 

Reflektion utifrån intervjun och aktiviteten med Cecilia 

Den fria aktiviteten ”Avbrottet” upplever inte vi var stimulerande för barnen då pedagogen 

inte fanns närvarande under bildskapandet. Vi finner dock viss förståelse kring detta då 

Cecilia menar att hon inte vill lägga sig i barnens skapande och utifrån Daniellas intervju, som 
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arbetar i samma arbetslag som Cecilia, framgår det att företagsamhet är något de uppmuntrar 

barnen till. Vi kan också förstå Cecilias syn på barn som kompetenta och att de kan väldigt 

mycket själva, genom att låta dem skapa fritt utan en vuxens påverkan. Dock påpekar Cecilia 

även att barn behöver tillåtande pedagoger och någon att hämta inspiration ifrån i sitt 

bildskapande, men hennes frånvaro kan tolkas både som ointresse men också förtrogenhet 

med att barnen kan själva och säger till om de behöver en vuxen.  

I och med detta finner vi svårigheter med att kategorisera Cecilias barnsyn utifrån Dahlberg 

m.fl. (2001) modell. Vi kan tolka hennes tankar till barnet som medkonstruktör av kunskap, 

identitet och kultur medan hennes handlingar kan i viss mån liknas med barnet som natur, det 

är dock inte problemfritt att kategorisera eftersom att vi sällan är entydiga. Följande fråga 

kommer att beröras i vår diskussion under kategorin ”pedagogens närvaro/frånvaro”: ”Hur 

kan pedagogen utmana och stimulera barnet om de inte finns tillgängliga?”.  

”Höstens färger” - Genomgång av en observerad styrd bildaktivitet 

Daniella har tillsammans med Cecilia planerat vad den bildskapande aktiviteten ska innehålla, 

dock är det endast Daniella som genomför den. Tanken är att barnen ska få måla höstbilder 

med det pedagogerna anser vara höstens färger berättar Daniella medan hon plockar fram 

materialet. På det låga bordet ställer hon fram penslar, svampar, rollrar, flaskfärg, glitter och 

stämplar. Färgerna häller hon upp i en varsin mugg och tillsätter en pensel per färg, därefter 

tejpar hon upp två A4 papper på staffliet som även det är på barnens höjd.  

När allt material är på plats bjuder Daniella in två pojkar och tar på dem ett varsitt förkläde. 

Under tiden som respektive pojke blir påklädd närmar sig den andra pojken bordet där allt 

material står och tittar sig omkring, då säger Daniella: Nu ska ni få måla. Det ska bli 

jätteroligt va?  

Daniella visar materialet för pojkarna genom att peka och benämna vissa redskap vid namn. 

Pojkarna får en åt gången välja vilken färg dem vill måla med och därefter gå och ställa sig 

vid staffliet. Daniella sätter sig på knä vid staffliet mellan pojkarna, dock med ryggen vänd 

mot den ena pojken. Efter en stund säger Daniella till pojken hon varit vänd mot: Du har 

målat med grönt, du kan välja en annan färg om du vill. Så kan vi stoppa tillbaka den penseln 

här (Daniella pekar på burken). Vilken färg vill du ha nu då? 

Pojken tar då glittret men som pedagogen snabbt tar ur hans hand och hon frågar istället om 

han inte vill ha en annan färg. Han pekar på orange och då tar pedagogen med sig både färgen 

och glittret till staffliet. Dock används inte glittret och pedagogen ställer tillbaka det på 
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bordet. Den andra pojken som hittills inte fått någon uppmärksamhet går till bordet och tar 

glittret varpå Daniella även denna gång tar det ur barnets hand och erbjuder en annan färg. 

Pedagogen tar fram lådan med rollrar, rullar en av dem i färg och ger den till en av pojkarna. 

Den andra pojken blir tillfrågad om han vill ha en roller och då han nappar och börjar rulla 

den i färg är Daniella snabbt där och tar över. Efter en stund säger Daniella: Vet ni vad, nu 

tror jag att ni är färdiga här. Samtidigt som barnen går mot bordet, för vad det ser ut som, att 

hämta något nytt material.  

En utav pojkarna sträcker sig efter färg men Daniella stoppar honom och säger, samtidigt som 

hon pekar på teckningen: Men du, nu är du färdig, din teckning är jättefin.  

Sedan tar hon av pojken förklädet och leder honom ut ur målarrummet för tvättning. 

Sammanställning av intervjun med Daniella ”I bild sätter barns fantasi igång och de 

reflekterar över det dem gör” 

Daniella är utbildad förskollärare och har arbetat inom barnomsorgen i ca åtta år. Utöver den 

utbildning hon gått, där bildskapande var en del av utbildningen, har hon inte läst några kurser 

rörande det estetiska bildskapandet. Dock är det något hon önskar att få göra då hon tycker att 

bild är jätteviktigt, framförallt att barn ska bli erbjudna att prova på många olika material.  

Daniella använder bildskapandet i pedagogiskt syfte och presenterar gärna material som hon 

vill att barnen själva använder med sin egen kreativitet och fantasi. I intervjun berättar 

Daniella vad barn främjar i bildskapandet: kreativitet, språket och fantasin är några av dessa 

förmågor. Hon beskriver sin egen roll i bildskapandet vagt då hon menar att den beror på vem 

eller vilka barn som bildskapandet genomförs med: Jag tar ett steg tillbaka eller så kan jag 

vara med och kommunicera med dem. 

Daniellas vision kring att skapa med bild har på senare tid lyfts fram då hon tillsammans med 

sin kollega skapade ett rum där diverse skapande material presensteras för barnen, hon önskar 

dock att bildskapandet skulle ta mer plats i vardagen på förskolan. Det är viktigt att miljön ska 

väcka lust och kreativitet anser hon. 

Daniella berättar i intervjun att hennes syn på barnet grundar sig i trygghet på följande sätt: 

trygghet är grunden till all inlärning. Vidare anser hon att pedagogerna ska främja barnens 

lust och tillit samt skapa en känsla av grupptillhörighet. Hennes kunskapssyn vilar på, som 

hon uttrycker det, förskolans bibel, läroplanen. Hon menar att barn ska låtas vara 
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företagsamma, de ska ha tillgång till det pedagogiska materialet som finns på förskolan samt 

att de vuxna ska utmana barnet vidare så att nyfikenhet väcks.    

Reflektion utifrån intervjun och aktiviteten med Daniella 

Relationen mellan Daniellas tankar och handlingar var i stora utsträckningar skilda från 

varandra. Tanken som framgick i intervjun, att barnen skulle erbjudas olika material, 

presenterade hon tydligt för barnen i aktiviteten på ett lustfyllt sätt. Dock styrde hon hur och 

när de fick använda materialet, till exempel glittret, men också i den avslutande situationen 

där Daniella bestämmer att pojkarna är färdiga. Vi tolkade hennes agerande som att det 

färdiga resultatet var mer väsentligt än barnets skapande. 

Daniellas syn på barn kan liknas med ”barnet som medkonstruktör av kunskap, identitet och 

kultur” men hennes handlande barnsyn framställs mer som ”barnet som oskyldigt” (Dahlberg 

m.fl., 2001). Å andra sidan lyfter hon även läroplanens strävansmål och dess betydelse i 

verksamheten. Daniella menar att syftet med aktiviteten styr hennes roll (passiv/delaktig), det 

vill säga, om hon har för avsikt att dokumentera hur barnet håller i penseln eller använder 

olika tekniker ligger det till grund för utformningen av bildaktiviteten. 

”När går pedagogens delaktighet över till att styra barnets bildskapande?” denna fundering 

känns angelägen i detta fall och vi kommer att diskutera detta i diskussionen under kategorin 

”pedagogens delaktighet/passivitet”. 
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8. Diskussion 
Vår diskussion är uppdelad i olika rubriker för att underlätta läsningen för läsaren. Vi kommer 

att diskutera relationen mellan pedagogernas uttalade tankar och genomförda handlingar, 

problematiken med att använda vida begrepp som barn- och kunskapssyn, val av metod samt 

hur vidare forskning skulle kunna bedrivas.  

8.1 Relationen mellan pedagogernas uttalade tankar och genomförda 

handlingar 

Utifrån läroplanen (1998, rev 2011) som vi kommer att arbeta utifrån tolkar vi dess 

intentioner på följande sätt: Det är viktigt att låta barn uttrycka sig på olika sätt, dels för att 

främja det enskilda barnets lärande men också för att engagera så många barn som möjligt i 

skapandet. Vi anade före vår studie vilket senare bekräftats mer och mer, utifrån den praktik 

vi mött under vår utbildning, att olika material, gruppkonstellationer, pedagogens ambition 

och/eller miljön påverkar och har betydelse för hur och vad barnet lär sig. Därför är det av 

stor vikt att förskolans personal erbjuder aktiviteter och material som främjar det enskilda 

barnets nyfikenhet, lärande och utveckling.  

Vi anser att förskollärare behöver vara medvetna om att deras syn på barn och kunskap 

påverkar barnets utveckling och lärande. Genom våra observationer och intervjuer har vi 

synliggjort relationen mellan pedagogernas uttalade tankar och genomförda handlingar då vi 

ställt dessa mot varandra. Vi anser att vår studie är viktig då verksamma pedagoger och 

lärarstudenter genom vår studie har möjlighet att medvetengöra det som sker i sin praktik eller 

de fallgropar som finns när man inte gör såsom man säger och menar.                

Genom att vi förhållit oss till theories-in-use (Granberg & Ohlsson, 2000) har vi upptäckt 

vissa skillnader mellan den enskilde pedagogens uttalade tankar och genomförda handlingar i 

bildskapandet tillsammans med barnen. Förhållandet mellan dessa faktorer presenterades i 

föregående kapitel och kommer att återkopplas nedan i vår diskussion, dock vill vi först citera 

Bendroth Karlsson (1998): 

”Att jag inte säger det jag menar och att jag inte gör det jag säger 

att jag ska göra, vilket i praktiken till exempel kan innebära att jag 

som lärare säger att barnen får måla fritt, men att jag har bestämda 

krav på resultaten. Jag säger att jag litar på att barnen kan lösa en 

uppgift på egen hand, men samtidigt detaljstyr jag det de gör. Jag 
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säger att alla kan rita och måla, men jag tycker inte att jag kan 

själv”.                                                                                         (s 7-8) 

Något som måste klargöras för läsaren är att dessa tolkningar baseras enbart på de 

observationer och intervjuer vi gjort under vår studie och behöver inte i någon större 

utsträckning vara representativa för respektive pedagog. Det är alltså representativt för de 

tillfällen, de minuter, som blev observerade som betraktas (Bjørndal, 2005). 

8.1.1 Pedagogens uttalade tankar om barn och kunskap i förhållande till deras 

genomförda handlingar 

Skoog (1998) anser att pedagogens barn- och kunskapssyn präglar hans/hennes agerande i 

interaktionen med barnet. Då vi har analyserat de observationer och intervjuer vi genomfört 

med respektive pedagog har vi funnit vissa likheter och skillnader mellan deras uttalade 

tankar och genomförda handlingar.  

Birgitta som samspelade tillsammans med en pojke vid ritbordet utmanade och bekräftade 

pojkens lärande med att trä på och av pennans kork. Denna interaktion mellan Birgitta och 

pojken speglar den bild Birgitta gav under sin intervju, att barn ska tillåtas inspireras av den 

vuxne och själv styra över sitt lärande. Daniella å andra sidan berättade i intervjun att barns 

bildskapande ska vara lustfyllt och pedagogens roll är att utmana och benämna barnets 

görande och materialets egenskaper. I vår observation där Daniella hade planerat en 

bildaktivitet visade det sig dock att hon inte gav särskilt mycket plats åt barnens lustfyllda 

bildskapande utan tanken med aktiviteten, upplevde vi, styrde processen. 

Då vi tolkar Daniellas tankar om barn och kunskap utifrån Dahlbergs m.fl. (2001) benämning 

”barnet som medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur” skulle det innebära att 

Daniellas roll i bildaktiviteten hade kunnat liknas med ett bollplank (Lenz Taguchi, 1997), det 

vill säga, att hon varit en medkonstruktör som är tillåtande snarare än en kunskapsöverförare 

(Skoog, 1998). Dock finner vi inte dessa beteenden i Daniellas roll i bildskapandet, hennes 

handlingar tyder på att hon vill vägleda barnet mot ett bestämt mål, som vi enligt Dahlberg 

m.fl. (2001) tolkar som ”barnet som oskyldigt”. Birgittas bemötande däremot med pojken 

handlade egentligen väldigt lite om bildskapande. Aktiviteten präglades av pojkens intresse 

för korken vilket Birgitta uppmärksammade och bekräftade åtskilda gånger, genom detta gav 

Birgitta stöd till pojkens självförtroende i enlighet med förskolans läroplan (1998, rev 2011). 

Bendroth Karlsson (1998) menar att bildskapande aktiviteter sällan endast inbegriper bild utan 



39 

 

även andra områden täcks, liksom Paulsen (1996) menar att förskolans personal ofta använder 

estetiken för att främja andra områden. 

Varför eller varför inte pedagogernas tanke och handlingar skiljer sig kan synliggöras genom 

den pedagogiska dokumentationen menar Lenz Taguchi (1997). Genom detta redskap 

synliggörs inte bara pedagogens förhållningssätt utan det kan ligga till underlag för 

reflektioner och förändring i den pedagogiska praktiken (a.a).  

8.1.2 Pedagogens delaktighet/passivitet (styrning och guidning) 

Som tidigare nämnt varierar pedagogens roll som passiv eller delaktig beroende på vem man 

frågar på grund av dennes syn på barn och kunskap. Thor (1988) redogör i sin studie att 

somliga pedagoger anser att deras delaktighet inspirerar medan andra anser att det hämmar 

och styr barnens fria skapande när de blir delaktiga. 

Anna uttryckte i sin intervju problematiken mellan att vara passiv eller delaktig då hon menar 

att hon vill beskriva sig själv och sin roll i bildskapandet som passivt delaktig. I intervjun 

formulerar Anna sitt svar på frågan kring hennes roll i bildskapandet på följande sätt: ”så min 

passivitet blir att låta dem skapa det dem vill men ändå ge dem så bra förutsättningar som 

möjligt”. Vi vill lyfta fram Annas undran mot bakgrund av Lenz Taguchi (1997) som 

problematiserat uttrycket passiv då hon menar att om pedagogen är passiv i skapandet kan 

man då inte vara aktiv i lärandet? Just detta anser vi synliggörs i bildaktiviteten tillsammans 

med Anna, där hon valde att sitta och betrakta flickornas skapande och ibland benämna deras 

görande för att främja deras lärande.  

Bendroth Karlsson (1998) skiljer på begreppen guidning och styrning, hon menar att guidning 

kan ske med både lägre och högre grad av styrning. Utifrån hennes modell (se bilaga 4) finner 

vi att Anna befinner sig i fältet för ”fritt skapande” som innebär att hon är åskådare och 

därmed sker en svag guidning och en mjuk styrning. Bendroth Karlsson förklarar denna lägre 

grad av styrning som elevcentrerad där pedagogen endast tillhandahåller tid och material. 

Daniella å andra sidan genomförde sin bildaktivitet med hög grad av styrning, detta innebär 

enligt författaren att pedagogen bestämmer material, teknik, motiv och när bilden ska 

betraktas klar. Detta gjorde Daniella genom att presentera det utvalda materialet och hur och 

vad barnen skulle måla samt när de var klara. Detta skiljer sig inte bara från Annas roll i 

bildskapandet utan också den roll Daniella beskriver i intervjun, att pedagogen bör vara 

lyhörd och beroende på barngruppen och aktivitetens syfte avgör graden av 
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passivitet/delaktighet. Främst uttrycker hon dock att bildskapandet ska vara lustfyllt för 

barnen.  

Skillnaden mellan att handla utifrån barn som medkonstruktörer av kunskap, identitet och 

kultur som i Annas fall i jämförelse med att handla utifrån barn som oskyldiga som i 

Daniellas fall innebär det att pedagogens grad av styrning och guidning påverkas, tolkar vi 

utifrån Bendroth Karlsson (1998) och Dahlberg m.fl. (2001). 

8.1.3 Pedagogens närvaro/frånvaro 

Samtliga pedagoger har i någon mening uttryckt i sina intervjuer att deras roll i bildskapandet 

tillsammans med barnen ska utmana, bekräfta och inspirera barnen, genom att finnas till 

hands.  

Redan på 1800-talet i den fröbelinspirerade barnomsorgen sågs det som viktigt att pedagogen 

ledde barnet i deras bildskapande för att hjälpa barnet att förstå form och riktning (Bendroth 

Karlsson, 1998). Vidare kom pedagogens närvaro i uttryck genom att bidra med erfarenhet 

och redskap så att barnet kunde skapa av egen vilja (Vygotskij, 1995). I mitten på 1900-talet 

skulle pedagogens närvaro bekräfta och utmana barnets fria skapande. Pedagogen skulle ses 

som en vuxen med mer kompetens vars skyldighet var att samspela med barnet för att uppnå 

ett samlärande (Skoog, 1995; Lindahl, 2002). Detta har i sin tur lett fram till den Reggio 

Emilia inspirerade filosofin som idag präglar förskolan. Filosofins största kännetecken är att 

pedagogerna ska dokumentera barnets tänkande och lärande för att vidare kunna utmana, 

locka och erbjuda det enskilda barnet nya redskap (Bendroth Karlsson, 1998). För att kunna 

göra detta krävs att pedagogen är närvarande. Det skulle vara praktiskt omöjligt att utmana 

och erbjuda barnet nya redskap i stunden om pedagogen inte är närvarande i aktiviteten.      

Aktiviteten ”Avbrottet” som Cecilia var inblandad i visade inte på något större engagemang 

hos pedagogen. Detta ställningstagande grundar vi på Cecilias frånvaro som resulterade i att 

barnen själva fick leta upp henne när de ville ha något från hyllan med redskap. Efter att 

Cecilia försett barnet med material försvann hon ut ur rummet igen.  

I intervjun med Cecilia berättade hon att en pedagog bör finnas till hands för att utföra 

praktiska saker runt omkring aktiviteten, till exempel att lägga bilder på tork eller torka av 

färg från bordet. Till skillnad från denna fria bildaktivitet och den fria bildaktiviteten som 

utspelades mellan Birgitta och en pojke var Birgitta närvarande i skapandet. Aktiviteten 

”Korken” visade tydligt på vilket sätt en pedagog kan utmana och bekräfta barnets kunskap 
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och lärande. För att styrka detta vill vi koppla till Loris Malaguzzis metafor som bland annat 

Bendroth Karlsson (1998) tar upp: 

”En pedagog har uttryckt det så att läraren måste lära sig fånga den 

boll som barnet kastar till henne eller honom och sedan kasta 

tillbaka bollen på ett sådant sätt att barnet vill fortsätta spela”.  

                                                                                                     ( s29) 

Vi anser att Birgitta fångade pojkens intresse av att trä på och av korken genom att bekräfta 

hans handlingar genom ord och gester. Detta ledde i sin tur att pojken upprepade detta 

åtskiljda gånger, så som vi uppfattade situationen när vi observerade, tills att han slutligen 

hanterade sin nya kunskap och sökte då Birgittas blick. Birgitta berättade i intervjun att 

pedagogen bör delta i aktiviteten för att inspirera barnet, vi anser att hon gestaltade sin 

uttalade tanke i sitt genomförande med pojken.    

8.1.4 Materialets tillgänglighet/otillgänglighet 

Vad barn kan och inte kan göra påverkas utav den miljö pedagogerna utformat (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2005). Då förskolan ska erbjuda barnet en inbjudande och lustfylld miljö enligt 

läroplanen (Skolverket, 1998, rev 2011) bör förskolans personal ställa sig frågan: för vem är 

miljön utformad? Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att det är pedagogen som har 

makten att antingen främja eller hämma barnets lust att vilja skapa med bild genom att göra 

materialet tillgängligt eller otillgängligt, på detta sätt framgår pedagogernas syn på kunskap 

(Lenz Taguchi, 1997). Nordin-Hultman (2006) menar dock att förskolans personal inte följer 

läroplanens intentioner att främja barnets utveckling och lärande i detta avseende utan de 

formar en miljö som ligger i deras intresse och engagemang. I förskolans lärmiljöer avslöjas 

huruvida pedagogerna ser på barn och kunskap, oavsett hur dessa uttalas av dem. Just denna 

skillnad mellan att säga och faktiskt mena i motsvarighet till vad som görs följer Argyris och 

Schöns modell (Granberg & Ohlsson, 2000) theories-in-use. 

På de två avdelningarna vi utförde vår studie fanns det märkbart stora skillnader i materialets 

tillgänglighet men inte särskilt stora skillnader i pedagogernas syn på barn, kunskap och på 

vad bild kan främja för kunskaper hos det enskilda barnet. När vi dokumenterade hur och 

vilket bildskapande material som fanns tillgängligt på respektive avdelning såg vi ganska 

tydliga genomgående mönster. Papper, färgpennor, kritor och i viss mån saxar fanns 

tillgängligt på barnens höjd medan flaskfärg, penslar och svampar var placerat i pedagogernas 

höjd. Att det finare bildskapande materialet såsom silkespapper, glitter och annat exklusivt 
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material stod oåtkomligt för barnen är inget ovanligt skriver Nordin-Hultman (2006) i sin 

studie. Vi finner dock en problematik med att inte erbjuda barnet verktyg som tillåter barnet 

att förstå och återskapa sin omgivning utifrån Säljös (2000) mening, att redskap avgör en 

förutsättning för vad barnet lär sig.   

På avdelningen Loppan hade de, enligt pedagogerna, tyvärr inget separat målarrum men de är 

trots allt nöjda med den miljö de lyckats skapa. De har kommit överens om att det 

bildskapande materialet ska i den mån det går och finns plats för vara tillgängligt för barnen 

och att det ska erbjudas emellanåt så att barnen vet om att det finns att välja på.  

På avdelningen Rosen finns ett målarrum som används mer eller mindre som ett förråd, där 

det placerats en hasp längst upp på dörren. Under våra förmiddagar på Rosen användes detta 

rummet endast i Daniellas aktivitet som vi var med och observerade. Innan Daniella kunde 

genomföra aktiviteten ”Höstens färger” fick hon ägna några minuter åt att röja undan. Det är 

inget konstigt att bildskapandet ibland prioriteras bort i den stressiga vardagen med rutiner hit 

och dit när det krävs att nästintill möblera om för att kunna genomföra projekt menar Åberg 

och Lenz Taguchi (2005).  

Som en förklaring på varför bildskapandet inte tar mer plats i vardagen på förskolan och 

varför vissa material inte är tillgängliga på barnens höjd, förklarar pedagogerna med att 

barngruppen är för stor och personalstyrkan för liten samt rummets många 

användningsområden. Thor (1988) fick liknande resultat utav sin studie då pedagogerna som 

blev intervjuade uttryckte att tillgång till tid, plats och material har betydelse för 

bildskapandet. Vidare skriver författaren att rutiner ses som ett stort hinder för skapande 

verksamhet.  

8.1.5 Sammanfattning 

Det råder inget tvivel om att det finns skillnader mellan pedagogernas uttalade tankar och 

genomförda handlingar utifrån det material vi samlat. Vi finner att vår studie bekräftar vår 

föreställning om att det finns en skillnad, dock blev vi förvånade över hur stor skillnaden i 

vissa fall är. Det råder heller inget tvivel om att bildskapandet kan och bör användas som ett 

läromedel både för att främja barnets bildlärande och lärande inom andra ämnen anser bland 

annat Braxell (2008), Paulsen (1996) och Bendroth Karlsson (1998). Bildskapandet kan ske 

på många olika uttryckssätt, i olika miljöer och under olika förhållanden. Därför bör det inte 

ses som en belastning utan snarare en möjlighet att arbeta med bild där Lenz Taguchi och 
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Åberg (2005) menar att pedagogen har makten att hjälpa eller stjälpa barnet när det kommer 

till att placera material och delta i bildaktiviteten.   

Under arbetets gång har vi blivit mer och mer kritiska till pedagogens deltagande 

förhållningssätt mot barnet i bildaktiviteten, främst med avseende på huruvida pedagogens 

delaktighet i vissa fall går över till att styra. Denna balansgång mellan pedagogens roll i 

bildskapandet, kan vi utifrån Bendroth Karlsson (1998) förstå som en aning flytande beroende 

på grad av guidning och styrning. Återigen beror pedagogens handlande på dennes 

förhållningssätt (Lenz Taguchi, 1997). Genom att göra sig medveten om huruvida jag ser på 

barnet, kunskap och i detta fall bildskapandet som ett verktyg för att främja barnets lärande 

och utveckling kommer mina tankar att synliggöras i mina handlingar. Om de inte gör det till 

en början menar författaren att den pedagogiska dokumentationen kan uppmärksamma och 

följa pedagogens lärande likväl som barnets.  

Vi kan även förstå betydelsen av materialets tillgänglighet idag och vilken makt pedagogen 

har när de utformar en miljö i förmån till barnets utveckling och lärande. Denna nya insikt 

grundar sig främst på Säljös (2000) beskrivning av redskapens betydelse samt Åberg och 

Lenz Taguchis (2005) teoriförankrade berättelse om pedagogens makt. Som verksam 

förskollärare är det därför viktigt att skapa utmanande och lärande miljöer som fångar barnets 

intresse anser vi, så väl i den fria leken/aktiviteten som i den styrda. Detta med hänsyn till 

både möbleringen som avgör tillgängligheten och de redskap som presenteras för att locka, 

erbjuda och inspirera barnet till lek och lärande.  

Utifrån den modell vi förhållit oss till, theories-in-use (Granberg & Ohlsson, 2011), som i 

huvudsak avser en organisation kan vi med hjälp av pedagogernas yttrande i intervjuerna 

förstå att de i någon mening begränsas av den organisation som utgör ramen för deras arbete. 

Några faktorer som begränsar kan vara tillgång till tid, material, lokaler, barngruppens storlek 

samt personalstyrkan, som vi tidigare i vår diskussion har redogjort för med liknelse till Thors 

(1988) studie. För att uppmärksamma hur dessa begränsningar ges uttryck och när under 

dagen det finns tillgång till tid, material och lokaler, kan pedagogerna med hjälp av 

pedagogisk dokumentation synliggöra verksamheten som den ser ut idag anser vi i samtycke 

med Lenz Taguchi (1997). Den pedagogiska dokumentationen är något som den reviderade 

läroplanen (Skolverket, 1998, rev 2011) lagt större vikt vid än tidigare och därför kommer 

förskolan framöver troligtvis att arbeta betydligt mer med detta verktyg. Dokumentationen 
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kan bidra till en högre medvetenhet hos respektive pedagog om vad den verksamhet de 

bedriver signalerar och erbjuder i syfte att förbättra eller bekräfta (Lenz Taguchi, 1997).       

Denna studie har till avsikt att i någon mening bidra med nya tankar och problematiseringar 

hos verksamma pedagoger och lärarstudenter, utifrån de material vi presenterat med utgång 

från både fria och styrda bildaktiviteter. Genom att vända sig inåt och fråga sig själv hur ser 

jag på barn? Hur ser jag på kunskap? Vad erbjuder jag och den verksamhet jag arbetar i för 

miljöer/redskap som stimulerar och utmanar barnet? Hur ser jag på min roll som delaktig 

eller passiv i aktiviteten tillsammans med barnet? Vilken funktion anser jag att bildskapandet 

har för barnets utveckling och lärande? Vad säger jag, menar jag och vad gör jag? Detta är 

några frågor verksamma pedagoger kan ställa sig själva och kanske kan de inte besvara dem 

på rak arm, men med hjälp av varandra och den pedagogiska dokumentationen kan de bli 

medvetna om dessa som berör deras förhållningssätt. Vår studie kommer förhoppningsvis att 

väcka dessa tankar hos läsaren och därmed har vi satt bollen i rullning och bidragit i någon 

utsträckning som i sin tur, i vår förhoppning, resulterar i att pedagogerna fångar upp bollen 

och rullar den vidare till sin verksamhet och barnen som ingår i denna
4
.     

8.2 Problemet med att använda vida begrepp som barn- och kunskapssyn 

Som vi har varit inne på tidigare har vi valt att definiera syn på barn utifrån Dahlberg m.fl. 

(2001) och syn på kunskap utifrån Wehner Godée (2011) för att koppla samman detta i våra 

observationer och intervjuer. Dessa begrepp är omtalade i större och mindre omfattning i 

åtskillig litteratur. Bland annat har Bendroth Karlsson (1998) presenterat Rogoffs (1992) 

kategorier som barnet som kärl, barnet som lärling och det aktiva barnet i interaktion med 

omgivningen. Visst finns det likheter och skillnader mellan dessa kategorier och de som 

Dahlberg m.fl. (2001) presenterar men eftersom att författarna även berör Reggio Emilia 

filosofin blev deras tolkning ett givet val.  

Om inte detta urval gjorts hade större delen utav vår studie varit tvungen att definiera vad 

barn- och kunskapssyn är i allmänhet vilket inte hade rymts inom ramen för studien. Utifrån 

någon annans definition av begreppen barn- och kunskapssyn skulle resultatet kunna tolkas på 

ett annat sätt. 

8.3 Teori- och metoddiskussion 

Då syftet med vår studie är att synliggöra relationen mellan pedagogens uttalade tanke och 

                                                 
4
 Metaforen vi beskriver kring bollen som är i rullning härrör från Malaguzzis metafor som Bendroth Karlsson 

(1998) skriver om.  
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genomförda handling har vi genomfört observationer och intervjuer. Dessa metodval 

motiverar vi utifrån Johansson och Svedner (2001) som menar att flera 

undersökningsperspektiv ökar tillförlitligheten. Utifrån Argyris och Schöns modell som 

presenterar förhållandet mellan människans handlande och värderingar (Granberg & Ohlsson, 

2000), tolkar vi, att det krävs att undersöka vad pedagogerna säger genom intervjuer och vad 

de gör genom observationer för att kunna se relationen mellan dessa (Eliasson, 2010).  

Vi valde att observera först för att i intervjuerna sedan kunna koppla till en praktik men också 

för att pedagogerna inte skulle säga det de trodde att vi ville höra. Eftersom att syftet inte 

avser att presentera ett resultat i siffror som går att generalisera i form av en kvantitativ studie, 

utan istället avser att förstå relationen mellan pedagogernas tanke och handling är en 

kvalitativ studie att föredra förstår vi utifrån Eliasson.   

Vi har funnit både positiva och negativa effekter med att använda dessa metoder. När 

forskaren möter den intervjuade i en intervju finns det fördelar i form av möjligheten att ställa 

följdfrågor, vilket inte är möjligt vid till exempel en enkät (Hultén m.fl., 2007). En nackdel är 

dock om intervjuaren ställer frågor som uppfattas som kränkande för den intervjuade, detta 

kan leda till obehag menar Hultén m.fl. När vi formulerade våra intervjufrågor och 

genomförde intervjuerna var vi noga med att inte ifrågasätta, ”varför är det så?” utan istället 

fråga efter respektive pedagogs upplevelse av något ”vad anser du att..?”. 

Den halvstrukturerade intervjun har skapat balans och öppenhet men har samtidigt varit 

tidskrävande vid transkriptionerna av intervjuerna (Gillham, 2008). Gillham menar att vid 

transkribering av intervjumaterialet uppstår det vissa bekymmer eftersom att den mänskliga 

rösten i form av betoningar, tempo och tonläge går förlorat. Detta har inneburit vissa 

svårigheter när vi transkriberat då vi själva fått avgöra var i intervjupersonens berättelse det 

ska vara punkt och nytt stycke vilket kan ha förvillat innebörden (Kvale & Brinkmann, 2009).  

När vi observerade valde vi, som tidigare nämnt, att vara icke deltagande för att inte påverka 

aktiviteterna, mer än vad vi redan gjorde genom att vara där. Detta förenklade vårt löpande 

protokoll då vi fick distans till det vi observerade, framförallt de gånger vi inte kunde filma 

aktiviteterna. Negativt med denna form av observation är enligt Patel och Davidsson (2003) 

den oundvikliga påverkan observatören har på deltagarna.  

Trots att vi var väl medvetna om vårt syfte och vad vi ville observera, vilket Patel och 

Davidsson anser är viktigt för observatören att vara medveten om inför och under 

observationen, kom vi ibland på i de fria aktiviteterna under förmiddagarna att vi tappade 

fokuset från pedagogerna till barnen. 
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8.3.1 Studiens tillförlitlighet 

Inom kvalitativ forskning talar man inte om reliabilitet och validitet på samma sätt som i 

kvantitativ forskning, istället har kvalitativa forskare introducerat begreppet tillförlitlighet 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Författarna menar att studiens tillförlitlighet utgår ifrån huruvida 

deltagarna kommer att återge liknande svar vid upprepade intervjuer. Repstad (2007) 

beskriver att intervjupersonens tankar och känslor som uttrycks i den kvalitativa intervjun är 

beroende utav den tidpunkt och sammanhang intervjun utspelar sig i. Detta har blivit väldigt 

tydligt för oss under studiens gång då en av oss gjort återbesök på en av avdelningarna. 

Avdelningen hade bland annat lyft fram det bildskapande materialet så att tillgängligheten 

ökat för barnen, vilket i sin tur med största sannolikhet även hade påverkat pedagogernas svar 

vid en upprepad intervju. Vi ställde oss till en början kritiska till att enbart intervjua och 

observera fyra pedagoger men med de begränsningar studien fört med sig valde vi att gå 

djupare på dessa fyra än att ytligt närma oss flera. 

Innan vi genomförde våra intervjuer valde vi att testa våra frågor i en slags pilotintervju. 

Gillham (2008) skriver att genom att öva på att intervjua kan forskaren upptäcka vaga 

formuleringar i sin frågeställning. Vi valde att varsin gång genomföra en intervju med två 

studentkollegor med avsikt att ta reda på hur frågorna uppfattades och hur det kändes att gå in 

i rollen som intervjuare. Efter intervjuerna genomförts med pedagogerna och transkriberats 

har tyngden legat på att beskriva och tolka intervjupersonernas utsagor. Eliasson (2006) 

menar att studiens reliabilitet ökar om en annan forskare analyserar vår studie och kommer 

fram till samma sak som vi gjorde, detta innebär att tolkningen utav den intervjuade inte får 

missuppfattas. Dock menar Bjørndal (2005) att människor uppfattar olika trots att de 

intervjuar samma deltagare eller observerar samma situation då människans sinnesintryck inte 

påverkas på samma sätt från individ till individ.  

Observationernas tillförlitlighet kan i sin tur diskuteras utifrån Bjørndal (2005) som redogör 

för den konstlade situationen som uppstår vid observationer. Han menar att deltagarna till en 

början kan agera på ett icke representativt sätt men att de med tiden vänjer sig vid att bli 

iakttagna. Då några pedagoger inte ville bli filmade under våra observationer valde vi att inte 

spela in de fria aktiviteterna som leddes utav dessa pedagoger. När alternativet att filma de 

fria bildaktiviteterna försvann valde vi att föra ett löpnade observationsprotokoll. Protokollen 

vi förde under aktiviteterna kan ses som en svaghet i vår studie, då våra sinnen sållar och 

minnet ibland sviker.   
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Vi har vidare låtit två av våra deltagare läsa igenom det vi skrivit om dem utifrån de 

observationer och intervjuer de medverkade i. De upplevde att texterna om dem var 

igenkännande. Detta sätt att tillåta deltagarna att läsa igenom det insamlade materialet anser vi 

höjer textens tillförlitlighet. 
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9. Vidare forskning 
Tankar som har väckts under vår studie som vi finner intresse i att fördjupa våra kunskaper 

inom är tanken bakom placeringen utav förskolans material. Då vår studie berörde det 

bildskapande materialets tillgänglighet skulle vidare forskning kunna beröra samtliga 

pedagogiska material på förskolan. Hur är materialet placerat? Vad finns det för material? 

Hur mycket av de som står framme är ämnade för barnen eller för pedagogerna? Vad säger 

placeringen av materialet om pedagogens tankar? Finns det en tanke bakom placeringen? 

Det vi med säkerhet kan säga är att placeringen har betydelse och verksamma pedagoger ska 

enligt läroplanen (1998, rev 2011) skapa lärande miljöer för barnet och utifrån Säljö (2000) så 

spelar förskolans redskap en väsentlig roll i vad barnet lär sig. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Intervjufrågor 

 

Vad har du för utbildning relaterad till ditt nuvarande yrke? 

Vad har du för personlig erfarenhet till bildskapande, exempel utifrån din utbildning eller din 

uppväxt? 

Vad innebär det för dig att skapa med bild? 

Vad har du för barnsyn? 

Vad har du för kunskapssyn?  

Vad anser du att barnet främjar för förmågor när de arbetar med bildskapande? 

När du introducerar en bildaktivitet för barnen, hur viktigt är det då för dig att resultatet blir 

som du planerat i förväg? 

Hur ser du på din delaktighet eller passivitet i den bildskapande aktiviteten? På vilket sätt? 

Hur stor del av din verksamhet skulle du uppskatta att bildskapandet tar plats och hur skulle 

du vilja ha det? 

I vilken miljö väljer ni oftast att arbeta med bildskapande? Varför? Kan du beskriva rummets 

positiva och negativa egenskaper? 

På vilket sätt anser du att din vision av att skapa med bild framgår i den verksamhet du är med 

och bedriver?  

Visar barnen på er avdelning någon lust att skapa med bild, på vilket sätt tar du vara på 

barnens initiativ och nyfikenhet att skapa med bild? 

I bildskapandet med barnen, vad anser du kan vara mer eller mindre betydande för 

upplevelsen av aktiviteten? 
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Bilaga 2  - Ett utdrag om hur meningskoncentrering använts 

 

Steg 1: Läs den transkriberade intervjutexten i sin helhet 

Intervjuaren – Vad har du för barnsyn? 

Pedagogen – Min barnsyn är att barn är kompetenta att, alltså dem är villiga att lära sig saker 

och att dem har förmågan att lära sig säker, men de har olika förmågor att lära sig saker via, 

genom. Ehh, men helt klart så ser jag dem som vetgiriga, att dem vill lära, de vill förstå saker 

och ting. Men att dem behöver olika, olika sätt att, att hitta, att få kunskapen ifrån. Nu blandar 

jag lite kunskap och barnsyn känner jag, men min barnsyn är att de är kompetenta varelser, 

individer.  

Steg 2: Den intervjuades svar bryts ner till kortare meningar 

Intervjuaren – Vad har du för barnsyn? 

Pedagogen – Barn är kompetenta, de är villiga att lära sig. De har förmågan att lära sig men 

på olika sätt. De är vetgiriga och de vill förstå saker och ting. 

Steg 3: Forskaren tematiserar svaret  

Tematiseringen sker i följande variabel:  

- Det kompetenta barnet 

Steg 4: Ställ innehållet mot syftet 

Vårt syfte är att förstå hur pedagogers relation mellan tanke och handling stämmer överens 

med tyngd på dennes barnsyn, kunskapssyn och bildskapandet. För att förstå tanken har vi 

genom intervjun och de svar vi fått bildat en förståelse för hur pedagogen tänker kring barn. 

Barnet är kompetent enligt denna pedagog. 

Steg 5: Sammanställ det väsentliga ur intervjun  

Barn är kompetenta enligt denna pedagog, i den mening att de vill och kan lära sig saker. 
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Bilaga 3 

Hej föräldrar! 

I höst kommer vi, två studentkollegor att arbeta med vårt 

examensarbete. Exakt vart vårt fokus kommer att ligga är i skrivandets 

stund inte fastställt.  

Vi ber er dock att tänka över och ge oss er tillåtelse att fotografera och 

filma era barn i förmån till vår studie. Materialet vi samlar in kommer 

att vara till underlag i våra reflektioner och diskussioner och kommer 

ej att publiceras såvida vi inte sökt särskilt tillstånd för detta.  

 

Med vänliga hälsningar 

Emma Nilsson & Ulrika Selldén 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Jag tillåter att mitt barn får fotograferas och filmas: 

Vårdnadshavarens underskrift: 

________________________________________________________ 

Mitt barns namn: 

___________________________________________________________________ 

         

                                            Lämna tillbaka denna del utav pappret senast torsdagen den 22sep. 
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Bilaga 4 

 

Följande figur presenteras i Bendroth Karlssons (1998, s 42) studie. Figuren beskriver 

relationen mellan pedagogens sätt att styra och guida i den blidskapande aktiviteten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


