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Abstract 

This essay concerns free and controlled image creation in preschool. Two separate situations that 

we have personally experienced make up the practical base of our reflections. The aim of this 

scientific essay is to explore and study our personal views of work with children’s image creation in 

preschool. In what ways do our work experiences and personal life experiences affect our 

understanding of - and ability to interpret- the image creation of children in preschool? We claim 

that our experiences have given us knowledge: knowledge that affects our notion of- and our ways 

of acting concerning image creation. We believe that there are different attitudes among pedagogues 

when it comes to free image creation versus image creation controlled by teachers in preschool, 

which leads to conflicts. With the guidance of the selected literature and our own experiences of 

specific situations we reflect on our dilemmas in the experienced situations from different points of 

view. The essay attempts to answer the following questions: How can one define ideas of free 

image creation versus teacher controlled image creation in preschool? What role does the pre-

understandings that we carry with us have in relation to our ideas and opinions of image creation in 

preschool? What role does the practical knowledge of the pedagogue have in navigating between 

free and controller creation?  

Our work is based on contemporary research, mainly Marie Bendroth Karlssons thesis about 

teacher-controlled and free creation in preschool, Bildprojekt i förskola och skola. Estetisk 

verksamhet och pedagogiska dilemman (1996). We also take a look at what the preschool teaching 

plan and Vygotsky’s theories of interaction and mediatization have to say about the two ideas. 

Further, our reflections are anchored in a hermeneutic point of view with Hans-George Gadamer’s 

theories about pre-understanding and interpretations as an aid in understanding our own actions. 

This leads us to consideration of Aristotle’s forms of knowledge which we discuss with help of 

Christian Nilsson. In our experience, there are no blueprints for the way pedagogues should act 

during artistic activities. Rather, we have noticed that it is the pedagogue’s personal approach that is 

of crucial importance. We feel that there is a need for both controlled and free artistic creation in 

preschool. When writing this essay, we have gained new perspectives of the notions free and 

controlled image creation. Notions such as pre-understanding, practical knowledge and specific 
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expertise of the occupation are interesting in the context. We want to steep our understandings of 

the specific knowledges of the pre-school teaching occupation. 

Keywords: visual art, free creation, teacher-controlled creation, preschool, horizon of 

understanding, practical knowledge, phronesis. 
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Sammanfattning 

Denna essä handlar om fritt och styrt bildskapande i förskolan. Den praktiska basen för våra 

reflektioner utgörs av två olika egenupplevda situationer. Syftet med denna vetenskapliga essä är att 

utforska och undersöka vår syn på arbete med barns bildskapande i förskoleverksamheten. Hur har 

vår yrkeserfarenhet och livserfarenhet påverkat vår förståelse och tolkningsförmåga i samband med 

barns bildskapande i förskolan? Vi menar att vi har fått kunskaper genom erfarenheter. 

Kunskaperna påverkar vårt sätt att agera och vår syn på bildskapande. Vi upplever att det finns 

olika inställningar bland pedagoger om lärarstyrt och fritt skapande i förskolan och att detta bidrar 

till konflikter bland pedagoger. Med utgångspunkt i våra egenupplevda situationer och med hjälp av 

litteraturen reflekterar vi över våra dilemman ur olika vinklar. Våra frågeställningar är: Hur 

definieras begreppen lärarstyrt skapande respektive fritt skapande? Vilken roll spelar den 

förförståelse vi har med oss för våra respektive förhållningsätt till bildskapande i förskolan? Vilken 

roll spelar pedagogernas praktiska kunskap i att navigera mellan fritt och styrt skapande?  

Vi vänder oss till samtida forskning och utgår till stor del från Marie Bendroth Karlssons 

avhandling Bildprojekt i förskola och skola. Estetisk verksamhet och pedagogiska dilemman (1996) 

som behandlar frågan om lärarstyrt och fritt skapande i förskolan. Vi tar också reda på vad 

förskolans läroplan och Vygotskijs teorier om interaktion och mediering kan ha att säga om de två 

begreppen. Vidare använder vi oss i våra reflektioner av ett hermeneutiskt perspektiv, där Hans-

Georg Gadamers teorier om förförståelse och tolkningar hjälper oss att förstå våra handlingar. Detta 

leder oss till resonemang kring Aristoteles olika kunskapsformer som vi diskuterar med hjälp av 

Christian Nilssons tolkningar. Vi upplever att det inte finns några givna mallar för hur en pedagog 

ska agera under bildskapande aktiviteter. Vi har i stället märkt att det är pedagogens förhållningssätt 

som är avgörande, och känner att det behövs både styrt och fritt skapande i förskolan. Under 

skrivandet har vi fått nya perspektiv på begreppen fritt och styrt bildskapande där begrepp som 

förförståelse, praktisk kunskap och specifik yrkeskompetens blir intressanta i sammanhanget. Vi 

vill fördjupa förståelsen av förskollärarens yrkesspecifika kunskaper. Nyckelord: bild, fritt 

skapande, lärarstyrt skapande, förskola, förståelsehorisont, praktisk kunskap, fronesis 

 



 

 

 

Innehållsförteckning 
 

1 Diptyk ...................................................................................................................................... 5 

1.1 Monikas skiss: Familjeporträtt .......................................................................................... 5 

1.2 Larissas skiss: Porträtt av pojken med vampyrtänder ......................................................... 7 

2 Syfte och frågeställningar ....................................................................................................... 13 

3 Metod .................................................................................................................................... 13 

4 Etiska överväganden .............................................................................................................. 15 

5 Reflektion .............................................................................................................................. 16 

5.1 Bildpedagogik i en historisk återblick. Från Fröbel till idag och tillbaka? ........................ 16 

5.2 Styrning och guidning ..................................................................................................... 18 

5.3 Vad styr våra handlingar under bildskapandet: synsätt, förståelse eller kunskap? ............ 23 

5.4 Konsten att förstå ............................................................................................................ 25 

5.5 Vetande och kunnande i förskollärarens yrkespraxis ....................................................... 31 

6 Slutord ................................................................................................................................... 38 

7 Litteraturlista ......................................................................................................................... 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

1 Diptyk 

1.1 Monikas skiss: Familjeporträtt 

Det är en onsdagsmorgon, jag är på väg till jobbet. Solen skiner och strålar, himlen är ljusblå, våren 

hänger i luften. Jag har härliga vårkänslor i hela min kropp. Jag känner mig lycklig. Jag är också 

glad att det är just onsdag därför att på onsdagar jobbar vi på förskolan med skapande verksamhet. 

Idag ska vi arbeta med familjeporträtt, som är nästa fas i vårt projekt ”Kroppen”. Vi har varit på en 

utställning om människokroppen, vi har också läst faktaböcker och ritat av barnens konturer på ett 

stort papper. Som tur är hann vi planera dagens skapande i måndags när vi hade avdelningsmöte. 

Det var ganska klart hur vi ska arbeta idag. Jag och min kollega förskolläraren Anna har samma syn 

på hur vi vill gå vidare med projektet. Jag måste skynda mig på, jag vill ha tid att förbereda lite 

innan vi börjar. Jag närmar mig förskolan. Redan på långt håll hörs de entusiastiska barnens röster. 

Jag känner dessa röster, det är ”mina barn”. Barn från min avdelning. Undrar vad som väckt deras 

entusiasm. 

 

Jag hinner knappt komma in förrän ett gäng glada barn kommer och kramar mig och säger: ”God 

morgon Monika!” De pratar alla samtidigt. Jag hör knappt vad de säger, men jag förstår att det 

handlar om dagens aktivitet. Vi kliver in på avdelningen. Jag ser mig omkring och ser att min 

kollega redan gjort förberedelser. Det gläder mig och jag känner att vi är ett bra team. Vi hälsar på 

varandra och bestämmer att vi sätter igång projektet när hon kommer tillbaka från morgonens möte. 

Hon tar avdelningsboken och går. Barnen sitter upptagna med olika spel och några leker. Tre barn 

kommer fram till mig och undrar om jag också ska rita min familjs porträtt. Jag frågar om de vill att 

jag ska vara med? De ser jätteglada ut och skriker: Jaaaaaaaa!  

 

Dörren öppnas och Anna kommer in. Nu är hon tillbaka och vi börjar. Vi går in till stora rummet. 

Jag sätter mig med sex barn vid runda bordet precis vid fönstret. Anna sitter på andra sidan av 

rummet. Jag undrar om hon märker att jag satte upp ramar igår på väggen. De är fina och barnens 

familjeporträtt kommer att se underbara ut i dem. Barnen börjar rita. Jag tittar på barnen. Det är 

spännande att se hur de koncentrerar sig när de arbetar. De småpratar med varandra. Anton undrar 

om pappas ansikte måste vara runt? Och Gabriel vill ha flera färger. Det kommer många frågor. Jag 

ställer mig upp och går mot hyllan med våra faktaböcker och bilder. Det blir kanske lättare för 

barnen att rita när jag lägger fram bilder på människor. Jag väljer två bilder och går tillbaka till 

bordet. Jag lägger de två bilderna framför barnen och säger att de får titta på dem när de ritar.   

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu8aP3usHPAhVJjSwKHWGVAXUQFghLMAg&url=http%3A%2F%2Fwomsa.se%2Fmomentsbymary%2F2016%2F03%2F15%2Fdet-luktar-var%2F&usg=AFQjCNF9jmEW_RzNdbSQciRf42Pf31ayOw
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu8aP3usHPAhVJjSwKHWGVAXUQFghLMAg&url=http%3A%2F%2Fwomsa.se%2Fmomentsbymary%2F2016%2F03%2F15%2Fdet-luktar-var%2F&usg=AFQjCNF9jmEW_RzNdbSQciRf42Pf31ayOw
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Jag tittar på Anna. Nu vänder hon blicken mot väggen. Hon ler, tittar på mig och säger att det var en 

bra idé. Vi fortsätter att arbeta. Telefonen ringer. Jag svarar. Det är en mamma som vill prata om 

något viktigt. Jag frågar Anna om det går bra att jag lämnar henne en stund ensam med barnen. Hon 

säger att det gör det. Jag går ut i hallen för att prata i fred med mamman. Samtalet är kort och jag 

går in igen. Jag hinner knappt stänga dörren innan Erik ropar på mig. Jag känner irritation i hans 

röst. Jag vänder mig mot honom och frågar vad han vill. Han svarar att han behöver ett till 

ritpapper. Jag undrar varför. Han svarar att han måste ha ett till för att rita pappa. Jag vänder blicken 

mot klockan. O nej! Vi måste avsluta snart för att hinna äta mat. Erik ropar igen. Jag känner mig lite 

stressad nu och svarar att han ska fortsätta rita på samma papper och att han säkert hittar lite plats 

där. Alla får använda bara ett ark och detsamma gäller Erik. Vi förberedde också ramar och varje 

barn ska bara få en ram. 

 

Vi börjar städa. Anna plockar pennor och jag samlar teckningar. Jag tar en penna och hjälper barnen 

att skriva sina namn på teckningarna. Det är Eriks tur nu att lämna teckningen. När jag kommer 

fram till honom ser jag på hans ansikte att han verkar vara ledsen. Jag frågar honom vad som hände, 

men han vill inte prata. Jag frågar om han kanske behöver mer tid att jobba med sin teckning, men 

han säger nej. Två barn börjar bråka och jag skyndar mig till dem för att se vad som händer. 

 

Dagen fortsätter som vanligt. Klockan närmar sig redan fyra, Anna sätter de sista familjeporträtten i 

ramar och jag fixar lite på avdelningen. Snart kommer föräldrar och börjar hämta sina barn. 

Hämtning är ett bra tillfälle att presentera barnens arbete för föräldrarna. Jag hör att några föräldrar 

redan är i hallen. Jag går ut och hälsar på dem. Vi småpratar. Några kommer in för att titta på 

barnens arbete och några har bråttom hem.  

 

Barnen är ivriga, springer runt och ropar på sina föräldrar. De är stolta över sina arbeten och visar 

föräldrarna runt. Föräldrarna tittar nyfiket på teckningarna. De tycker att barnen lyckats fint med att 

återskapa familjemedlemmarna på sina teckningar. Jag hör hur Viktors mamma pratar med Alex 

mamma om hans arbete. Hon är överraskad att hennes son lyckades fånga så många små detaljer på 

bilden.  

 

Jag hör höjda röster som kommer från hallen. Det är Erik och hans mamma. Erik drar henne i 

handen och vill gå hem på en gång. Men mamman vill se hans teckning. De går in i stora rummet. 

Mamman letar efter Eriks teckning på väggen. Jag ser hur hennes ansiktsuttryck förändras snabbt 

när hennes blick möter Eriks teckning. Jag ser att hon grubblar över någonting. Hon tittar lite 
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förvånad på Erik och frågar: ”Var är pappa, varför är han inte med på bilden? ”Erik svarar inte. Han 

vänder bara blicken mot golvet. Jag ser hur också hans ansiktsuttryck förändras nu. Hans läppar 

darrar och han tittar ledset på mig. Jag försöker göra en snabb genomgång av dagen i mitt huvud 

och komma på vad som hände med Erik? 

 

Mamman kramar och klappar honom på ryggen. Med mjuk och bekymrad röst frågar mamman vad 

som hände, varför han är ledsen och inte säger någonting. Han svarar fortfarande inte. Jag 

bestämmer mig för att göra ett försök. Kanske han pratar med mig. Jag går till honom, och sätter 

mig på golvet bredvid honom. Jag frågar hur han mår och om han vill prata med mig. Han tittar på 

mig och svarar väldig tyst att han vill det. Med väldigt sorgsen röst säger han: ”Du vet Monika när 

vi satt och jobbade med familjeporträtten ritade jag först mig själv och sen mamma. När jag skulle 

rita pappa tyckte jag att min pappa är ’så stor och stark’ och att jag måste rita honom på ett separat 

papper. Jag bad er om ett till papper men fick inte det. Jag kunde inte rita min pappa. Och därför är 

jag ledsen, jag kunde inte rita pappa.” Han tittar på mig och jag ser en besvikelse i hans ögon. Jag 

förklarar för hans mamma att det handlade om tidsbrist. Jag föreslår att vi kan fortsätta rita imorgon 

om han vill, men det vill han inte. Mamman tycker att det är dags att gå hem nu. Vi vinkar ”hej då” 

till varandra och han går hem med sin mamma. Anna är också på väg hem. Hon slutade faktisk för 

en timme sen. Vi säger hej då till varandra och hon går. 

 

Jag går och tittar på alla porträtten igen, och jag tycker att de flesta barnen lyckades med sina 

teckningar. De ritade människor med fina proportioner, former, färger och detaljer. De avbildade 

familjemedlemmarna bra på alla sätt. Jag är väldigt stolt över dem och jag känner att vi lyckades 

med dagens aktivitet. Men samtidigt tänker jag på Erik. Har jag agerat rätt? Å nej! Är det så sent? 

Klockan närmar sig åtta. Jag går runt och släcker alla lampor. Det är dags att gå hem och ladda 

batterierna inför morgondagens utflykt. 

 

1.2 Larissas skiss: Porträtt av pojken med vampyrtänder 

Frans doppar penseln med flat borste i gul färg och biter sig i underläppen. Barnbok om djur som vi 

har läst under vilan ligger uppslagen med en bild på en tiger. Han är så koncentrerad och fokuserad 

på att penseln ska lämna jämna ränder och att färgen inte ska hamna utanför konturerna. Hans 

målning börjar ta form och det syns att det är en stor tiger som tar upp hela pappersytan. 

Blandningen av kolsvarta och gula kulörer påminner mig om djurmålningarna i Altamira. Jag tänker 

att i varje barn finns samma passion för skapandet som inspirerade människor för 20 000 år sedan 

att uttrycka sig genom konst. Mina tankar avbryts av hemska skrik från hallen. Det är den ibland 
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röriga tiden efter vilan som används för olika fria aktiviteter. Barnen väljer vad de vill göra och går 

till olika rum medan pedagogerna tar sina raster. 

 

Jag är ensam pedagog på avdelningen just nu, så jag lämnar hastigt bordet och rusar iväg till hallen. 

Det första som jag ser är Simon liggande på golvet bland leksaksmat, leksakskastruller och tallrikar, 

han ser ut att ha kramper. Han håller sig om halsen och Eskil, iklädd en mörkblå mantel, står uppe 

på bänken och stirrar triumferande ner på Simon. Han förklarar ”Vi leker vampyrer. Simon är biten 

och snart förvandlas han till vampyr.” Han möter min skrämda blick och fortsätter: ”Det är inte på 

riktigt. Det var inte meningen att skrämma dig, Larissa.” Pulsen i halsen slår fortfarande, jag tänker: 

”När lyckades de bära halva innehållet från hemvrån till hallen, säkert när jag hjälpte Frans med 

färgerna.” Jag säger allvarligt: ”Ni kan stanna och fortsätta leka här om ni lovar att städa efter er 

och fixa ordning i hemvrån.” ”Jaaaa!!!!” skriker barnen glatt. Jag andas ut och går tillbaka till 

bordet. Där sitter Frans fortfarande med uppslagen Barnbok om djur och målar, men han är inte 

ensam längre, för några barn har kommit från vilan och satt sig vid bordet. ”Nu ska jag måla en 

djungel.” Max väljer en grov pensel med tjockt borst och doppar den i grön färg. ”Klick!” Hans 

pupiller vidgas och munnen kippar efter luft. ”Titta, Larissa, det blev en grön sjö!” Han drar med 

penseln, ”Titta, nu blir det en djungel”.  

 

”Jag vill också måla en djungel”, ropar Leo från byggrummet. Han springer till hyllan och hämtar 

en stor stöppelsvamp. Han applicerar en ljusgrön färg på stämpeln och färglägger ytan bakom 

tigern. Efter det provar han med en mörkare nyans av grönt, smaragdgrönt, så att de ljusa och mörka 

färgfläckarna överlappar varandra. ”Jag ska försöka måla klart det här”, säger han. Men hans blick 

fastnar på färgflaskorna. Leo tar en flaska i händerna, studerar den noga, och tar sen den andra 

färgflaskan. ”Vad heter den här färgen? Och den? Och den? Kan du läsa vad det står på flaskan, 

Larissa?”  ”Gul, Orange, Terrakotta”, läser jag. ”Terrakotta”, ekar Leo. ”Terrakotta”, han smakar på 

ordet. Amir som sitter mitt emot Leo reagerar på språkmelodin. ”Shere Khan” säger Amir och ryter 

lågt. Kompisarna härmar honom direkt och ryter också. Amirs ansikte lyser. Han kan inte så bra 

svenska, eftersom hans familj är nyanländ, och det skapar svårigheter i kommunikation och lek. 

Men inte nu när alla vid bordet förstår varandra. På hans modersmål betyder ordet Shere ”tiger” och 

Khan betyder ”kung”. Det här ordet är även bekant för andra barn i förskolan, eftersom Shere Khan 

är tigern i Rudyard Kiplings Djungelboken. 

 

”Min tiger är så stor!” säger Amir och gör en kraftig rörelse med händerna. Burken med vattnet för 

sköljning av penseln faller omkull och vattnet rinner ut på bordet och på hans målning. ”Ojoj” 
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skriker han. ”Det gör inget”, säger jag lugnt och tittar på väggklockan, snart kommer Linnea 

tillbaka från rasten och det blir betydligt lättare med två pedagoger på avdelningen. Jag går till 

diskbänken och hämtar hushållspapper för att hjälpa Amir att torka upp överflödigt vatten. Gustav 

sitter bredvid och målar med kraftiga drag av lila, det finns inga avgränsade former på hans 

målning. 

 

”Vad är det för något?” Frans som sitter mitt emot Gustav, pekar på en av de violetta fläckarna. 

”Det är också en tiger”, svarar Gustav. Hans tiger är en explosion av intensiva lila och violetta 

färgfläckar, tänker jag. Frans fnissar och utropar högt ”En tiger kan inte vara lila!” ”Jo”, svarar jag 

snabbt, ”om det är en fantasitiger.” Gustav sitter helt förstörd, hans underläpp darrar: ”Min tiger är 

lila.” Frans pekar i Barnbok om djur och visar bilden på en tiger, sedan säger han bestämt: ”En tiger 

är randig: svart och gul.” Den sprudlande glädjen i Gustavs ögon när han målade sin tiger slocknar 

med Frans ord. Ljuset från fönstret flödar över hans lavendellila tiger. Andra barn är färdiga och 

börjar plocka undan. Jag påminner dem om att tvätta sina penslar noggrant. ”Varför då?”, undrar 

Frans. ”För att ju bättre du tar hand om din pensel, desto längre håller den och nästa gång kan vi 

också måla något spännande”; orden kommer automatiskt från mig. Gustav står och tvättar sin 

pensel från lila färg medan vattnet bildar en lila sjö i diskhon. Jag känner att något har gått fel. 

 

Under dagen hemsöker den lila tigern mina tankar. Efter vilan sätter jag mig bredvid Gustav som 

bläddrar i en bok. ”Gustav, berätta för mig om din lila tiger!” ber jag honom. Han vänder sitt 

ansikte mot mig och jag drunknar i hans akvamarint klarblå ögon inramade av täta svarta 

ögonfransar. ”Vet du, Larissa… i somras hälsade vi på mina morföräldrar som bor i ett annat land. 

På flygplanet fick jag en mjuk lila tiger som jag lekte med tillsammans mormor och morfar.” 

”Saknar du dem?” Han nickar. Jag suckar och ser mig omkring. Det känns mycket lugnare på 

avdelningen. Några barn leker vampyrer i hallen, några bygger garage med lego och klossar, Saga 

och Emilia sitter vid bordet och bläddrar i serietidningen Frost. 

 

”Jag är Anna!” säger Emilia. ”Men Anna har gröna ögon”, protesterar Saga. ”Jag vet”, svarar 

Emilia. ”Jag har mörkbruna ögon, nästan svarta.” ”Vilka har jag då?” undrar Saga. Emilia går till 

hyllan och hämtar lådan med pennorna. ”Du har blå… vänta” hon letar i lådan, ” Titta, hur många 

olika blå färger”, viskar Emilia förvånad och plockar fram alla nyanser av blått. Turkos, isblått, 

koboltblått, lavendel. ”Så ljusblå” konstaterar hon säkert. Flickorna ser på varandra och ler mystiskt 

och förväntansfullt.  
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”Ska vi rita våra porträtt?” De tar lådan, papper från bordet och går till toalettrummet och fram till 

speglarna. Efter en stund kommer de tillbaka lite besvikna. ”Det är för blött vid speglarna”. Emilia 

gör sin typiska besvikna pose med huvudet nedåt och händerna hängande som en trasdocka, medan 

Saga tittar rakt in i mina ögon. Då kommer jag med ett förslag. ”Kanske vill ni rita av varandra.” De 

tänder till på en gång. ”Hur?” Jag föreslår att de sitter mitt emot varandra, studerar varandras 

ansiktsdrag och ritar porträtt.  

 

Eskil och Simon stormar in från hallen: ”Vi är vampyrer!” men Saga och Emilia reagerar knappt på 

sina kompisar. ”Vad gör ni där?” undrar Eskil. ”Vi ritar varandras porträtt”, svarar Saga medan 

Emilia kämpar med Sagas klänning. Eskil frågar Simon ”Ska du rita mitt porträtt?” Simon nickar: 

”Om du ritar mitt.” 

 

”Inget blev som jag ville!” utropar Eskil efter en stund och slår ut med händerna. ”Jag kan inte rita 

händer!” Rent impulsivt vill jag visa hur man ritar händer, men kommer på att Eskil kan titta i sin 

pärm. Han bläddrar i sin pärm med pedagogisk dokumentation, försöker att rita av. ”Det går inte! 

Det är så svårt att rita händer!” Jag uppmuntrar pojkarna att leta efter bättre bilder på händer. På 

hyllan hittar de pusslet ”Kroppen” och plockar fram var sin hand. De lägger trähänderna framför sig 

och ritar av dem.  

 

”Du har glömt att göra ränder på min tröja! Ser du, här” säger Eskil. Han studerar Simons teckning 

och pekar på bröstet. Simon utforskar Eskils tröja och ritar av med analytisk noggrannhet. Han gör 

lite mörkare i bakgrunden och Eskils ljusblåa tröja framträder mer. De distinkta linjerna lockar fram 

en känsla av livlighet och kontrasterar med kyliga blå och mörkblå färgtoner. Eskils porträtt är 

mycket detaljerat och så uttrycksfullt. Simon känner det själv och skiner som en sol av glädje och 

stolthet. 

 

Klockan är prick två och det är dags att äta mellanmål. Jag börjar känna hur det kryper i mig av oro. 

Hinner barnen avsluta sina porträtt? Jag möter en rad undrande blickar från min kollega Linnea. 

”Ska jag servera mellanmål?” frågar hon. ”Då måste ni avsluta på en gång.” Jag kastar en blick på 

den underbara bilden av skapande barn som sitter fokuserade på sina porträtt. Jag hinner överväga 

läget och bestämmer att jag inte vill avbryta den harmoniska stunden. ”Snälla, Linnea”, ber jag 

henne, ”kan vi låta dem fortsätta och avsluta senare, när de blir färdiga? Kan vi köra något slags 

drop-in mellanmål?” Linnea nickar, ”OK, då kan jag öppna smörgåskiosk”, och hon går till köket. 
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Hon serverar maten på ett av de tre bord som vi har i rummet. Barnen som har avslutat sina lekar 

och känner sig hungriga ställer sig i kön. Bara de barn som jobbar med sina porträtt sitter kvar vid 

bordet. Mitt i skapandeprocessen uppstår en av de mest intressanta dialogerna. 

 

Eskil kastar en snabb blick på Simon. ”Får jag rita vampyrtänder på dig, Simon?” frågar han. Simon 

lyfter blicken från pappret, avbryter sitt detaljerade arbete med Eskils tröja och undrar förvånad: 

”Varför då? Jag har vanliga tänder”. Han öppnar munnen och gapar för att visa alla sina tänder. 

”Jag har inga vampyrtänder.” Men Eskil ger sig inte så lätt. ”Jo då, men det skulle vara kul att du 

har dem precis som i vår lek”, fortsätter han övertalande. ”Okej, du får göra så”, svarar Simon 

skeptiskt efter en stund. ”Men jag ska också rita vampyrtänder på dig!” 

”Jag är färdig nu”, meddelar Eskil. ”Jag med”. Simon kastar en sista blick på sin teckning och 

pojkarna lämnar sina arbeten till mig. 

 

Så betydelsefull den fria leken kan vara, tänker jag, medan Eskil och Simon går till Linnea och tar 

var sitt glas mjölk med smörgås. När de äter fortsätter de att livligt diskutera sina egna och 

kamraternas porträtt. Alla går till hallen och snart springer ett helt gäng glada och mätta barn ut på 

gården för att släppa loss sin energi i rörelseleken. Vilken tur att vi har hunnit komma ut på gården 

innan klockan 15.00, vilket alla avdelningar måste göra. Jag borde vara glad, men min kollegas sura 

min gör min glädje ofullständig. ”Vi har bestämt att vi arbetar med skapande i projekt på 

förmiddagar. I alla fall borde du ha sagt till mig i morse att du planerar skapandeaktivitet efter 

vilan”, säger hon anklagande. ”Självklart skulle jag säga det, men jag hade inte planerat någon 

skapandeaktivitet”, svarar jag. ”Du såg själv att det kom från barnen.” ”Det är halva gruppen som 

har ritat porträtt fast vi har planerat att göra det innan utvecklingssamtalen i slutet av terminen”, 

fortsätter hon uppretat. ”De ville göra det själva. Det var inte en lärarstyrd aktivitet. Det var en fri 

lek som har resulterat i fritt skapande”, förklarar jag vänligt, medan jag känner hur besvikelsen 

kryper inom mig. 

 

Efter en kort stund på gården går jag hem, men det är svårt att lämna det som har hänt. Vi har haft 

handledning och reflektion i tvärgrupper varje vecka för att bygga en gemensam pedagogisk 

plattform i vår förskoleenhet och Linneas reaktion var helt oväntad för mig. Vi har varit överens när 

det gäller utforskande arbetssätt. Frågor snurrar i mitt huvud. Hur skulle jag ha agerat i diskussionen 

med Linnea? Jag har märkt att jag och hon har olika syn på barns skapande.  
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Dagen efter sitter vi på reflektionsmötet och jag visar henne barnporträtten. ”Det syns ju vem det 

är”, utropar hon. Vi diskuterar olika pedagogiska infallsvinklar som påverkar barns bildskapande 

och Linnea betonar att fritt skapande för henne är att låta barnen göra vad de vill utan pedagogens 

inblandning. Jag försöker förklara: ”Men jag tycker att det är så roligt. Jag vill bara vara med!” Med 

dessa ord ser jag hur hennes ansikte slappnar av, och jag vågar erkänna: ”Jag har alltid ritat när jag 

var liten, överallt. I skolan var alla mina skrivhäften fyllda med teckningar.” Linnea nickar och ler 

lite blygsamt: ”Vet du Larissa, det gjorde inte jag. Jag gillade att vara i skogen nästan hela dagarna 

och syssla med olika scoutgrejer.” Atmosfären i rummet förändras och mjuknar. Vi sitter huvud mot 

huvud vid datorn och fortsätter att arbeta med pedagogisk dokumentation.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Under våra år i förskolan har vi upplevt att barn har ett starkt behov av att skapa. I förskolan möter 

de bild dagligen till exempel när de skapar i bild själva eller observerar andra barns bilder. När 

barnen jobbar med bild i förskolan är verksamheten fri eller lärarstyrd. Våra dilemman handlar om 

att vi upplever att det finns olika inställningar bland pedagoger till vad som är lärarstyrt och fritt 

skapande i förskolan. De skilda inställningarna påverkar pedagogernas handlingar och 

förhållningssätt och leder ofta till konfliktsituationer i verksamheten som i fortsättningen påverkar 

möjligheten till barns bildskapande utveckling. 

 

Syftet med denna vetenskapliga essä är att utifrån de dilemman som vi har gestaltat undersöka 

bildskapande i förskolan. Detta gör vi genom att reflektera över hur våra handlingar påverkas av vår 

förförståelse av lärarstyrt respektive fritt skapande och hur denna förförståelse i sin tur hänger ihop 

med våra tidigare kunskaper och den tradition vi formats i.  

 

Med våra berättelser som utgångspunkter och genom reflektion ska vi undersöka våra dilemman 

med hjälp av följande frågor: 

 

• Hur definieras begreppen lärarstyrt skapande respektive fritt skapande?  

• Vilken roll spelar den förförståelse vi har med oss för våra respektive förhållningsätt till 

bildskapande i förskolan? 

• Vilken roll spelar pedagogernas praktiska kunskap i att navigera mellan fritt och styrt 

skapande?  

3 Metod 

I vår essä utgår vi från två självupplevda händelser. Monika beskriver i sin berättelse en lärarstyrd 

skapandeaktivitet medan Larissa resonerar kring fritt skapande i bild. Vi gestaltar våra berättelser 

och reflekterar över dem. Tanken med vårt arbete är att vända blicken mot oss själva och granska 

våra handlingar och förhållningssätt.  I sin bok Jag skriver alltså är jag – En bok för fackskribenten 

som vill berätta (1999) hävdar Bech-Karlsen att ”det att skriva inte bara är att berätta om det som du 

har upptäckt, det är lika mycket att upptäcka” (Bech-Karlsen 1999, s. 13). Vilket är relevant för oss. 

I skrivandet upptäcker vi nämligen hur skepsis, kritik och frihet går hand i hand. Detta hjälper oss 

att undersöka våra dilemman ur olika synvinklar.  
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I vår undersökning tar vi hjälp av skrivande som metod i sig själv för att fundera över våra 

yrkeserfarenheter. Samma tanke kan man återfinna hos docenten i yrkeskunnande och teknologi 

Maria Hammarén som anser att ”skrivande kan vara en metod både för reflektion och för att 

synliggöra erfarenhetsgrundad kunskap” (Hammarén 2010, s. 17). Skrivande gör våra tankar 

synliga, mer fysiska.  

 

I sin antologi Essä (2013) skriver Arne Melberg att essäisten är en tankevandrare eftersom hen 

vandrar mellan platserna för att ta eller skapa olika perspektiv (Melberg 2013, s. 455). Vi kommer 

hela tiden att återvända till våra berättelser och växla mellan de olika perspektiven. Vi pendlar 

därmed mellan olika perspektiv och mellan närhet och distans. Melberg menar att ”essäisten 

perspektiverar”. Han blir ”aldrig färdig med sin erfarenhet och är alltid beredd att justera sina 

omdömen” (Melberg 2013, s. 458). För oss betyder skrivande ett prövande och utforskande. Den 

skrivande processen ger upphov till nya reflektioner. Bech-Karlsen lyfter fram att det är genom 

arbete med egna erfarenheter som reflektion uppstår (Bech-Karlsen 1999, s. 19). Reflektion över 

praktisk kunskap hjälper oss att få ökad förståelse för egna handlingar samt hjälper oss i den 

professionella utvecklingen.  

 

En av de viktiga orsakerna till att vi har valt att skriva en essä i par är en insikt om 

kommunikationens och förståelsens betydelse för vår yrkesroll. I förskolan står förmåga att 

kommunicera och förstå varandra i arbetslaget på spel. Essä betyder försök. Det blir viktigt för oss 

att pröva hur vi kommer att förstå varandra i den långa processen som essäskrivande innebär och 

uppleva hur beredda vi är för förskolläraruppdraget. Under vår utbildning har vi upplevt att vi båda 

har ett brinnande intresse för bild. Vi har valt att skriva vår essä i par för att våra olika erfarenheter i 

arbete med bildskapande i förskolan kan bidra till att belysa de teoretiska, pedagogiska och estetiska 

aspekterna kring bildskapande i förskolan. Vi har döpt våra egenupplevda berättelser till diptyk. 

Ordet diptyk kommer från grekiska di'ptychon, som betyder ”dubbeltavla”. Diptyk betyder också två 

bilder som hör ihop motivmässigt, men inte länkas samman fysiskt. På samma sätt är vi båda 

tillsammans i ett ”Vi” och samtidigt åtskilda i ett ”Jag” och ett ”Du”. När vi vill återge våra olika 

perspektiv kommer vi ibland att lyfta fram våra respektive röster i direkt anföring och ibland i 

indirekt anföring, för att på så sätt gestalta våra samtal kring essäns frågeställningar. 

 

För att medvetandegöra våra förståelsehorisonter kommer vi att använda oss av hermeneutiken. Vi 

kommer att grunda vår utforskande process på hermeneutiken. Ulf Brinkkjær, lektor vid 

Pedagogiska institutionen i Danmark, och Marianne Høyen, ingenjör, cand. mag. i pedagogik samt 



15 

 

fil.dr., skriver i Vetenskapsteori för studenter (2013) att ordet ”hermeneutik” betyder att tolka, 

förklara, översätta. De anser att ”metoden för att förstå mening är tolkning”. Enligt Brinkkjær och 

Høyen handlar metoden om ”att från det konkreta uttrycket kunna sluta sig tillbaka till uttryckets 

mening” (Brinkkjær & Høyen 2013, s. 73).  

  

Vi kommer att vända oss till filosofen Hans-Georg Gadamer och hans verk Sanning och metod. 

Hermeneutik handlar om ”hur vi tar till oss och förstår meningsbärande mänskliga aktiviteter och 

uttrycksformer som diskurser och texter” skriver Anders Burman i inledningen till boken H-G 

Gadamer och hermeneutikens aktualitet (Burman 2014, s. 11). Han påpekar att ”hermeneutiken är 

en fråga om konst byggd på praxis och praktisk klokhet”. Det handlar om ”hur människan ständigt 

försöker tolka och förstå sin omgivning, sina medmänniskor och ibland också texter och diskurser 

av olika slag” (Burman 2014, s. 14). För att skapa en annan förståelse av våra handlingar kommer vi 

att beskriva och resonera kring olika tolkningar av praktisk kunskap. Genom att diskutera med 

varandra samt med hjälp av filosofer och forskare vill vi utvidga våra förståelsehorisonter för att 

utvecklas i vår yrkesroll. För att fördjupa vår förståelse av hermeneutiken vänder vi oss också till 

filosofen Marcia Sá Cavalcante Schubacks Lovtal till intet.  

 

I vår studie kommer vi att använda bl.a. Marie Bendroth Karlssons avhandling Bildprojekt i 

förskola och skola. Estetisk verksamhet och pedagogiska dilemman (1996). Hennes studie 

behandlar frågan om vad som utgör hinder för och vad som stimulerar estetisk aktivitet.  

4 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet ska ”alla uppgifter om identifierbara personer antecknas, lagras och 

avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I 

synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall 

vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna” (2002, s. 12). 

 

I vår essä har vi använt oss av fingerade namn, utom på oss själva. Vi har valt att förvränga viss 

information i berättelserna för att det inte ska kunna gå att känna igen något av barnen eller någon 

pedagog.  
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5 Reflektion 

5.1 Bildpedagogik i en historisk återblick. Från Fröbel till idag och tillbaka? 

Som framgår av syftesbeskrivningen vill vi undersöka hur styrt respektive fritt bildskapande 

definieras och kan förstås i ett historiskt perspektiv. Till hjälp har vi, som nämnts ovan, valt att 

använda bland annat Marie Bendroth Karlssons avhandling Bildprojekt i förskola och skola. 

Estetisk verksamhet och pedagogiska dilemman (1996).  Det för oss intressanta i Karlssons 

avhandling är att hon vill synliggöra det sammanhang i vilket barns bilder blir till. Våra berättelser 

gestaltar två situationer där undervisningen är lärarstyrd i det ena fallet och sker under fritt 

skapande i det andra. Nedan följer en redogörelse för hur de synsätt dessa pedagogiska metoder 

speglar beskrivs i de samtida teorierna. Vi kommer dock först att i förkortad version presentera 

Karlssons historiska översikt över de olika pedagogiska strömningar som har påverkat synen på 

bildskapande i förskolan. Detta ger oss en bakgrund till de traditioner som präglar dagens 

pedagogik.  

 

Som framgår i Monikas berättelse ser vi pedagoger som har förberett ett lärarstyrt bildskapande. 

Monika använder en bild på en människa som en mall för att barnen ska rita av den och lära sig att 

rita människans kropp rätt, enligt hennes föreställningar om hur en bild på en människa ska se ut. 

Här ser vi tydliga kopplingar till Fröbel-pedagogiken. Friedrich Fröbel var en tysk lärare och 

arkitekt som levde och arbetade under åren 1782–1852. Hans teorier och tankar dominerade den 

svenska förskolepedagogiken från senare delen av 1800-talet och fram till 1930-talet. Fröbels idéer 

har följaktligen också präglat barns bildskapande i förskolan. 

 

Fröbels skapande verksamhet utgick från formella övningar med lärarledda aktiviteter där 

pedagoger gav barnen tydliga instruktioner och detaljerade anvisningar under bildskapandets gång. 

Målet var att lära barn teknik, och när barnen behärskade dessa färdigheter i teckning och målning 

var det möjligt att skapa fritt (Karlsson 1996, s. 12). Vi ser flera likheter mellan Fröbels tankar och 

våra verksamheter. Det finns till exempel mallar att använda i bildskapande, och barnen kommer till 

förskolan med målarböcker med redan ritade linjer, och det står tydligt utsatt namn på lodräta och 

vågräta linjer som barnet förväntas rita efter. Vi upplever att tanken med Monikas skapande 

aktivitet var att lära barnen rita en människa på ett verklighetstroget sätt enligt henne. 

 

Men under 1930-talet började pedagoger kritisera Fröbels idéer, som grundade sig i 

förmedlingspedagogiken, och i stället söka efter andra pedagogiska infallsvinklar. Den svenska 

konstpedagogiken påverkades vid denna tid starkt av den engelska konstteoretikern Herbert Read 
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(1894–1968) som skrev en bok om estetisk fostran, Education through Art (1943), vilken banade 

väg för diskussioner om barns fria skapande. Bendroth Karlsson skriver att Read kritiserade vår 

kulturs kunskapstradition för att den ensidigt hade ”prioriterat intellektet och försummat de 

emotionella och personlighetsutvecklande sidorna hos barnet” (Bendroth Karlsson 1996, s. 18). 

Read insåg vikten av att stimulera barns spontana uttryck i konsten och ville skapa utrymme för den 

individuella mångfalden genom att använda det potentiellt antiauktoritära i det pedagogiska 

förhållningsättet. Enligt Herbert Read måste barnet lämnas i fred och tillåtas måla och rita i enlighet 

med sin personlighet (Karlsson 1998, s. 19). Samma åsikt som Read har Larissas kollega Linnea när 

hon tydligt påpekar att om det är fritt skapande ska Larissa inte blanda sig i processen. Samtidigt ser 

vi i Larissas berättelse en pedagog som ger barnen möjlighet att skapa fritt. Larissa har inga 

förväntningar på eller klara bilder av slutprodukten. Hon ger barnen möjlighet att utforska och hitta 

på lösningar själva. I Larissas handlingar ser vi att hennes förhållningssätt speglar Reggio Emilia- 

pedagogiken. Spår av ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt kan vi också hitta i Monikas berättelse. 

Hon och hennes kollegor arbetar projektinriktat med temat kroppen. Kroppen är den röda tråden i 

flera olika aktiviteter och projektet avslutas med bildskapandet. 

 

När vi reflekterar kring våra berättelser, ser vi att vi i vår undersökningsprocess om styrt och fritt 

bildskapande måste nämna Reggio Emilia-pedagogiken som har haft ett stort inflytande på den 

svenska förskolan sedan 1981 när den introducerades i Sverige. I varje Reggio Emilia-inspirerad 

förskoleenhet finns en ateljérista, en person utbildad i bildpedagogik som handleder både barnen 

och pedagogerna i skapande arbete. Karlsson refererar till Reggio Emilia - pedagogikens grundare 

Loris Malaguzzi och hans synsätt. Han ville väcka barnens lust att skapa, och hjälpa dem att 

utveckla sina sinnen och sin motorik. Målet var inte att de skulle lära sig att behärska de olika 

tekniker som pedagogen gick igenom utan att de genom dessa skulle få möjlighet att hitta nya sätt 

att uttrycka sig på (Karlsson 1996, s.31). Karlsson anser att i Reggio Emilia-pedagogiken är 

vägledning viktigt. Just en vägledande roll tar Larissa på sig när hon följer barnen i deras frilek som 

övergår i fritt skapande. ”Jag kan inte rita händer!” utropar Eskil, och Larissa lämnar honom inte 

ensam i hans kunskapssökande. Istället uppmuntrar hon pojkarna att leta efter bilder på händer. På 

hyllan hittar de pusslet ”Kroppen” och plockar fram var sin hand. De lägger trähänderna framför sig 

och ritar av dem. I det här exemplet beskrivs Larissas sätt att skapa effektiva strategier för att ge 

barnen goda förutsättningar för lärande i fritt bildskapande. 

 

Utifrån våra berättelser och de teorier som vi redovisat tidigare, ser vi tydliga likheter mellan 

Fröbels, Reads och Reggio Emilias tankar och våra verksamheter. Den korta historiska 
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tillbakablicken ovan på de olika pedagogiska strömningar som har påverkat synen på bildskapande i 

förskolan ger oss en bakgrund till de traditioner som präglar dagens pedagogik och som lever idag i 

våra verksamheter. 

 

Vårt sökande efter tolkningar av de två begreppen lärarstyrt och fritt skapande ledde oss fram till 

samtida teorier om bildskapande i förskolan. Det finns i dessa teorier fler tolkningar som kan ge oss 

en djupare förståelse. Efter att ha letat i litteraturen vänder vi oss därför återigen till Marie Bendroth 

Karlssons avhandling Bildprojekt i förskola och skola. Estetisk verksamhet och pedagogiska 

dilemman (1996). 

5.2 Styrning och guidning  

I sin avhandling Bildprojekt i förskola och skola (1996) presenterar Bendroth Karlsson två olika sätt 

att arbeta med bilder i förskolan: styrning och guidning (Karlsson 1996, s. 45). Begreppet guidning 

sammankopplar hon med ämneskunskap och mästarroll och hon menar att läraren här förmedlar 

någon form av kunskap till elever. Begreppet styrning kopplar hon däremot till aktivitet utformad 

av läraren. Hon associerar begreppet styrning med makt och auktoritet. Utifrån dessa två fenomen 

skapar Karlsson modeller som visar relationerna mellan guidning och styrning (Karlsson 1996, s. 

47). 

 

 

  

 

 

 

 

Figur 1. Guidning och styrning. Källa: Karlsson 1996, s. 4 
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Som exempel på en guidning med högre grad av styrning använder Karlsson de liberianska 

skräddarlärlingarna, som följer sin mästare exakt i varje moment av arbetsprocessen. I 

bildaktiviteter innebär det att läraren styr och guidar under hela skapandeprocessen. Här finns inget 

utrymme för att själv pröva eller göra misstag. Detta är en metod som återspeglas i Monikas 

berättelse. Monika och hennes arbetslag planerar aktivitet under ett mötte. De är eniga och utgår 

från samma arbetsform. De bestämmer tema och förbereder material. Monika styr barnen under 

hela processen. Hon har ett bestämt mål och tydliga förväntningar. Med hård styrning menar 

Karlsson en aktivitet som är styrd under hela skapandeprocessen. Läraren väljer material, teknik 

och motiv och bestämmer över alla faser i arbetsprocessen från början till slut. I Monikas berättelse 

ser Larissa en pedagog som väljer ett temaarbete för barnen. Barnen målar familjeporträttet. 

Pedagogerna förbereder bara det material som de anser är lämpligt för just dessa bilder, men är med 

under hela aktiviteten och styr den. Monika vill inte att barnen ska rita fel och hämtar därför böcker 

för att visa bilder så att barnen kan rita på ett enligt henne korrekt sätt. Detta visar att pedagogen har 

ett mål med arbetet. Barnens bilder ska så småningom sättas in i redan förberedda ramar och hängas 

upp. Om vi tolkar Monikas sätt att arbeta med skapande utifrån Karlssons syn på skapandet kan vi 

koppla det till guidning med högre grad av styrning. 

 

Guidning med lägre grad av styrning innebär att läraren styr aktiviteten i början genom att ge 

barnen input, medan barnen däremot själva får välja teknik och material. Läraren ger barnen 

möjlighet att utforska olika material och tekniker, och finns som ett stöd samt kan vägleda när det 

behövs. 

 

Lägre grad av styrning ser Karlsson som fritt skapande där lärare inte alls styr aktiviteten. Karlsson 

(Karlsson 1996, s. 47) hävdar att styrning kan ske utan att läraren behöver ha några 

ämneskunskaper, medan guidning förutsätter att läraren har både kunskaper i och erfarenheter av 

ämnet. Karlsson tar tydlig ställning i sin redogörelse av de båda metoderna. När hon definierar 

begreppen styrning och guidning använder hon begreppet lägre grad av styrning i relation till fritt 

skapande. Hon anser att fritt skapande är en aktivitet där läraren lämnar barnen för sig själva och 

inte alls behöver vara med (Karlsson, 1996, s. 45–48). Med denna tolkning kan vi säga att Larissa 

inte jobbade med fritt skapande. Utifrån hennes berättelse betraktar vi hennes agerande som ett sätt 

att vara en närvarande pedagog som deltar i barnens fria lek. Om vi följer Karlssons syn på fritt 

skapande skulle vare sig Monika eller Larissa kunna vara närvarande under bildaktiviteter som 

beskrivs som fritt skapande. 
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Karlssons syn på fritt skapande tolkar Monika som att det handlar om en oengagerad pedagog, 

medan Larissa ser det som ett av flera möjliga scenarier att arbeta med skapande och applicerar 

situationen på sig själv när hon var ett barn. I vissa fall behövde Larissa en pedagog som kunde 

vägleda henne men ibland ville hon skapa utan någon vuxen som trängde sig på. 

 

Monika invänder mot Karlssons syn på fritt skapande då den innebär en paradox. För henne är 

kopplingen mellan styrning och fritt skapande en ny och motstridig tanke.  Möjligtvis skulle 

guidning, som ett sätt att arbeta med fritt skapande kunna passa. I Larissas berättelse ser Monika 

däremot en pedagog som ger barnen möjlighet att skapa fritt, och är närvarande under hela 

processen. Larissa är där när det uppstår en konflikt mellan två pojkar om tigerns utseende. 

Samtidigt vet hon vad som pågår i hallen där de andra barnen leker fantasilekar. Monika tolkar det 

som att Larissa skapar utrymme för barns fantasi och uppfinningsförmåga. Hon har, som påpekas 

ovan, inga förväntningar på eller klara bilder av slutprodukten, men Monika upplever ändå att 

Larissa har ett mål: hennes mål är barnens fria skapande. Hennes sätt att jobba kan Monika känna 

igen från Guidning med lägre grad av styrning. Larissa själv är dock inte alls benägen att definiera 

sitt mål som barnens fria skapande. Hellre ser Larissa situationen som ett exempel på hur lärande 

kan ske i förskolan. Det skulle kunna tolkas som att pedagogen tar vara på barnens intresse och 

hjälper dem att uttrycka sig i bild.  

 

Bia Mankell, docent i konst- och bildvetenskap och verksam som lektor vid institutionen för 

kulturvetenskaper, vid Göteborgs universitet, menar att ”genom visuella markörer kommunicerar vi 

vilka vi är, vill vara och hur vi vill uppfattas”. Vidare anser hon att i en visuell kultur ”utgör bilden 

som fenomen en central utgångspunkt för identifikation, identitet, förståelse och kunskapstradition” 

(Mankell 2013, s. 44). I Mankells efterföljd menar Larissa att mötet med bild är ett initialläge för 

förståelse både för barn och för pedagoger. Max vill att Larissa delar hans upplevelse av mötet med 

grön färg, ”Titta, Larissa, det blev en grön sjö!” Leo ber henne att läsa vad det står på färgflaskan. 

Larissa upplever att hon är med i bildskapandet för att barnen ställer frågor och bjuder in henne till 

en dialog. Innebär det att en närvarande pedagog behövs även i det fria skapandet? Den frågan 

väcker diskussioner inte bara i arbetslag utan i forskarrum. Många har, enligt Karlsson, tolkat det 

som att en kunnig och engagerad pedagog inte behövs vid fritt skapande (Karlsson 1998, s. 33). 

Men det finns alltså också andra tolkningar där fritt skapande ses som en relation mellan barn och 

pedagoger, en relation som präglas av öppenhet och tillåtande.  
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Vidare i vårt sökande vänder vi oss till Johan Frid och hans syn på bildskapande. I Intro- Bild 

(2002) menar Frid att fritt bildskapande ”sker utan verkligheten som förebild”. Vidare förklarar han 

att vår inre värld av känslor, fantasier och dagdrömmar förs över direkt på pappret och gestaltas 

med hjälp av ett fåtal färger och former (Frid 2002, s. 257). Detta verkar vara vad som händer i 

Larissas berättelse när barnens lek övergår i skapande där deras fantasier kommer till uttryck, som 

hos Emilia och Saga, eller när vampyrlek resulterar i vampyrtänder på barnens porträtt. Känslan av 

saknad efter morföräldrar tar sitt uttryck i en teckning av en lila tiger. Kanske skulle den här känslan 

inte hitta sitt uttryck i vanliga samtal. Larissa tror på ett medvetet pedagogiskt sätt att arbeta med 

bild där barn och vuxna kan mötas i en aktiv handling, det vill säga skapandet. Även Karlsson 

lägger fokus på mötet, som under bildaktiviteter kan ske på olika nivåer, dels i interaktionen mellan 

lärare och barn och mellan barn och barn, dels i upplevelsen av det konstnärliga materialet 

(Karlsson 1996, s. 35). 

Karlssons två begrepp, styrning och guidning, ger oss ett helt nytt perspektiv på styrt och fritt 

skapande. I Monikas och Larissas berättelser framkommer att i praktiken blandar pedagoger ofta 

omedvetet de olika pedagogiska traditionerna och detta skapar motsägelsefullhet. Denna iakttagelse 

väcker hos oss funderingar om vad styrdokumenten säger om vårt sätt att arbeta med skapandet. 

 

Hur definieras fritt och styrt skapande i förskolans styrdokument? De finns i verksamheten och är 

en del av professionens vokabulär, så information saknas inte. De begreppen tillhör professionens 

diskurs. Det finns dock, förvånande nog, inga konkreta källor inom förskolan angående hur 

pedagoger ska arbeta med bildskapandet. Bildskapandet nämns däremot i Läroplan för förskolan 

(2016), som är det viktigaste styrdokumentet för oss pedagoger. Där står bland annat, i relation till 

förskolans uppdrag, att ”med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och 

sammanhängande” (Skolverket 2016, s. 9). Här ser vi en tydlig koppling till Monikas berättelse, där 

hon genom att arbeta med projekt följer förskolans uppdrag och redovisar resultatet till föräldrarna, 

liksom till Larissas berättelse, där Linnea påpekar att arbete i projekt sker på förmiddagar. Att 

barnen kan utveckla sin skapande förmåga ett par timmar på förmiddagar upplever Larissa som 

motsägelsefullt i relation till läroplanen som understryker vikten av att ge barnen möjlighet att 

utveckla ”sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i 

många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (Skolverket 2016, s. 

12).  

 

I förskolan jobbar vi kontinuerligt för att uppnå läroplanens mål och det finns krav från ledningen 

och från föräldrarna, som ifrågasätter huruvida pedagogerna följer läroplanens riktlinjer. Ibland 
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resulterar det i att det görs en formell rapport till ledningen och föräldrarna. Då kravet på 

måluppfyllelse blir starkt återvänder pedagogerna ofta till gamla knep, som porträtt, påskkycklingar, 

tomtar, skapande där alla barn måste delta, göra likadant och efter en mall. Det viktigaste blir att 

lyckas med uppgiften. Men uppnår vi då målen?  

 

Läroplanen framhäver vikten av att vi pedagoger ska ”ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att 

kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med 

hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer” (Skolverket 2016, 

s. 13). Detta tolkar vi som att kycklingar inte är ett mål, utan ett hjälpmedel i utvecklandet av barns 

förmåga att kommunicera och förmedla sina upplevelser, vilket för tankarna till Lev Vygotskijs 

begrepp om interaktion och mediering. Begreppen interaktion och mediering är grundläggande i 

Vygotskijs teori. En av utgångspunkterna för Vygotskij i hans diskussion om pedagogisk praxis är 

begreppet medierat lärande. Med medierat lärande menas den process genom vilken strategier för 

lärande överförs från vuxna till barn tack vare det sociala samspelet i en gemensam 

uppgiftssituation. Dessa strategier blir sedan en del av barnet och kan användas i nya sammanhang 

(Kroksmark 2011, s. 451). Monika lägger de två bilderna framför barnen och säger att de får titta på 

bilder när de ritar. Larissa uppmuntrar pojkarna att leta efter bättre bilder på händer och de hittar 

pusslet ”Kroppen”, plockar fram var sin hand och ritar av den. Med hjälp av Vygotskij kan vi se att 

både i Monikas och Larissas berättelser överförs strategier för lärande, även om det i Monikas fall 

handlar det om lärarstyrt och, i Larissas, fritt skapande. 

 

Christer Stensmo, docent i pedagogik och emeritus vid lärarutbildningen, Uppsala universitet, kan 

hjälpa oss att förstå sambandet mellan läroplanen för förskolan och Vygotskijs teorier. Han skriver 

att ”den svenska läroplanskommittén år 1992 förde fram Vygotskij som en pedagogisk förebild. Det 

var framför allt tanken att lärande innebär en interaktion med omvärlden och att undervisning och 

lärande sker genom dialog, samtal, som sattes i förgrunden” (Stensmo 2007, s. 198). Det är inte så 

konstigt att Vygotskij tar så stor plats i förskolan: hans barnsyn genomsyras av välkommande, 

delaktighet, utforskande och demokrati. Enligt Vygotskij befinner människa sig alltid i förändring. 

”I varje ögonblick har vi möjligheten att ta över och utveckla kunskaper och erfarenheter från andra 

människor” (Kroksmark 2011, s. 450). Det står tydligt i läroplanen att lärande sker i interaktion med 

andra och barnet lär sig i samspel med omgivningen. ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, 

socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera” 

(Skolverket, 2016, s. 6). Det ser vi i våra berättelser och det bekräftar också Karlsson, som skriver 

att under bildskapandet pågår socialisation. Barn socialiseras i bildvärlden som skapare av bilder 
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och betraktare av andras bilder anser hon (Karlsson 1996, s. 39). I läroplanen för förskolan står 

också: ”att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 

drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och skriftspråk utgör både innehåll och 

metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande” (Skolverket, 2016, s. 9). I 

förskolan är pedagoger eniga att bildskapande är en av dessa olika uttrycksformer, och en del av 

verksamheten. Ändå väcker bildskapande motstridiga känslor hos pedagoger och leder ofta till 

konfliktsituationer. Här frågar vi oss igen, varför? Är det så svårt att organisera bildskapande 

aktiviteter i enlighet med läroplans riktlinjer? 

 

 I detta avsnitt har vi fått, med hjälp av två begrepp, styrning och guidning, ett helt nytt perspektiv 

på styrt och fritt skapande. Vi har också undersökt hur fritt och styrt skapande definieras i 

förskolans styrdokument. Vi ser att det saknas formuleringar i läroplanen hur pedagogerna ska 

navigera sig mellan styrning och guidning när det gäller bildskapande. 

5.3 Vad styr våra handlingar under bildskapandet: synsätt, förståelse eller kunskap? 

I våra gestaltade berättelser har vi pedagoger olika syn på och olika tolkningar av hur barnen ska 

arbeta med bildskapandet i förskolan. Hur kan vi ha samma styrdokument men olika syn? För att ta 

reda på vad som skapar de olika synsätten återkommer vi till våra berättelser. 

 

När Monika har läst Larissas berättelse för första gången uppfattar hon den som en beskrivning av 

den ”duktiga” pedagogens arbetsdag och arbetssätt. Larissa är lite bekymrad över sin pedagogiska 

styrka under raster. Hon är ensam och känner att hon inte har tillräckligt med tid för alla i gruppen 

men hon försöker göra sitt bästa för barnen. Larissa lyssnar på dem och låter dem delta i aktiviteter 

utifrån deras intressen. Monika upplever att Larissa engagerar sig i processen. Monika känner att 

skapande ligger nära Larissas hjärta. 

  

I Monikas berättelse ser Larissa en pedagog som också hon är engagerad i bildskapandet fastän hon 

har ett helt annat handlingssätt. Monika har skapat ramar för barnen både i tid och genom att 

begränsa valmöjligheter. Hon hjälper barnen att hitta färdiga lösningar samt är närvarande under 

hela processen. Är det de roller som vi tagit på oss eller vårt arbetssätt som avgör hur vi hanterar de 

olika situationerna? 

 

Rollen som pedagogen tar på sig kan återspegla pedagogens syn på barnet, skriver Karlsson 

(Karlsson 1998, s. 43). De olika synsätten har sina grunder i psykologiska teorier. Karlsson 

kategoriserar genom Barbara Rogoff, som vidareutvecklat Vygotskijs teorier, de olika 
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föreställningar om barnet som har sin grund i olika psykologiska teorier: barnet som kärl, barnet 

som ensam forskare, barnet som lärling. Med en föreställning om barnet som kärl, det passiva, 

mottagande barnet, skapar pedagogen lärarstyrda aktiviteter. Med den andra föreställningen, om 

barnet som skapar kunskap på egen hand, lämnar pedagogen barnet i fred. Utifrån föreställningen 

om barnet som lärling, det aktiva barnet i interaktion med omgivningen, skapas situationer präglade 

av ömsesidighet och där alla deltagare är lärande. Här ser Larissa en likhet med sitt eget arbetssätt. I 

Larissas berättelse kommer Eskil och Simon från hallen och inspireras av sina kompisar Emilia och 

Saga, vilket leder till gemensamt porträttskapande. Utifrån Monikas berättelse kan vi bilda en 

uppfattning att Monika ser på barnen som kärl. Hon har varit med barnen på en utställning om 

människokroppen, läst faktaböcker. Hon styr aktiviteten, men känner samtidigt att den roll som hon 

har tagit på sig i sin berättelse inte återspeglar hennes syn på barnen. Monika antar att man måste se 

på helheten och inte på en enskild händelse, för att kunna bedöma pedagogens syn.  

 

När vi läser om våra berättelser upplever vi att vi pedagoger tar på oss olika roller i verksamheten. 

Oftast tar vi på oss den rollen som situationen kräver i stunden. Vi utgår från barns olika behov men 

samtidigt tar vi hänsyn till verksamhetens förutsättningar samt arbetslagets beslut. Monika beskriver 

själv situationen så här: ”Det kanske var den rollen som jag spelade för att jag inte kunde visa min 

syn och var tvungen att agera som de andra. I just den stunden var det inte en syn som jag har på 

barnen, det var för mig bara ett arbetssätt som jag lärt mig från de andra.” Utifrån våra berättelser 

och reflektioner anser vi att vi tar på oss de olika rollerna eftersom vi bär med oss kunskaper och 

färdigheter som påverkar våra handlingar. 

 

Under vårt skrivande har vi upptäckt att konflikten består av att orden själva skapar värderingar som 

i sin tur ger upphov till olika attityder hos olika personer. Det väcker tankar hos Monika: ”Det är 

inte bara ordet styrt som kan utlösa negativa känslor men också ordet fritt som kan skapa konflikter. 

Det handlar om att jag måste förstå vad fritt och styrt skapande står för. Tolkar jag det som att fritt 

skapande innebär att kasta färger och papper på bordet och lämna barnen för sig själva, och styrt 

skapande innebär att en pedagog bestämmer över varje minsta steg då missförstår jag uppdraget.” 

 

Vi upplever att pedagoger i förskolan idag är för rädda för allt som innehåller ordet styrt, men 

samtidigt är läroplanen (2016) förskolans styrdokument. I den står att förskolan ska främja lärande, 

vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i begreppen kunskap och lärande 

(Skolverket 2016, s. 6). Detsamma gäller också andra begrepp som vi möter i vårt arbete.  
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Under skrivprocessen har vi kommit fram till att de olika uppfattningar som vi båda har om vad 

lärarstyrt och fritt bildskapande innebär kan vara beroende av våra olika tolkningar och vårt sätt att 

se och förstå vad som sker i samspelet med barnen. Vi upplever att de faktorerna kan vara 

bidragande till vårt dilemma.  

 

Förskollärarens yrkeskunnande utvecklas ofta genom praktiska erfarenheter. Yrkesspråket behöver 

utveckla begrepp som flyttar argumentationen från att vara känslobaserad till att förankras i 

forskning och beprövad erfarenhet. Vårt yrkesspråk bör stärkas med vetenskaplig kunskap för att 

bättre beskriva förskollärarens yrkesspecifika kompetens. 

 

5.4 Konsten att förstå 

Oförståelse gör människor vansinniga. 
Ur föreställningen ”Huset vid nattens ände”, Dramaten 
 

Med detta citat från föreställningen Huset vid nattens ände, som är skapad efter Ingmar Bergmans 

verk, vill vi inleda vår reflektion om tolkningar och förståelse. Oförståelse gör människor 

vansinniga och leder till konflikter. Detta ser vi i Larissas berättelse när oförståelse skapar en 

konflikt kring en vardaglig lärandesituation, liksom i Monikas berättelse, när Erik ber om ett 

ytterligare pappersark. Just denna idé om missförstånd och oförståelse som en utgångspunkt ligger 

till grund för hermeneutikens förundran inför ”det andra”, det som ska förstås, som ska tolkas, som 

ska översättas, som på ett eller annat sätt ska assimileras. Denna idé beskrivs på ett poetiskt sätt av 

Marcia Sá Cavalcante Schuback i hennes bok Lovtal till intet (Schuback 2006, s. 23), där filosofi 

och estetik flätas samman i essäer om filosofisk hermeneutik. I boken skriver hon om mötet mellan 

det egna och det främmande. Schuback hävdar att förståelse betyder att göra det främmande bekant. 

”Med utgångspunkt i ett hermeneutiskt perspektiv som utgörs av mellanrum kan vi skapa förståelse 

för avståndets betydelse” (Schuback 2006, s. 20).   

 

I förskolans läroplan (2016) står att ”verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse 

för sig själva och sin omvärld” (Skolverket 2016, s. 9). Emellertid känner vi att för att kunna bidra 

till den utvecklingen av barnens förståelseförmåga måste pedagogen utgå från sig själv. I Monikas 

berättelse har vi pedagoger som är eniga och har samma utgångspunkter i arbetet med skapandet 

och de väljer ett lärarstyrt sätt att arbeta med porträtt. De lägger fokus på resultat och inte på 

process. I mötet med den oväntade önskan som kommer från Erik att han ska få ett till ark papper 

lyckas inte Monika skapa förståelse för hans behov. Hon svarar bara nej. Hon börjar tänka igenom 

händelsen när Erik ska gå hem och äntligen får berätta varför han behövde ett till papper. Då får 
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Monika en känsla av att hon kanske handlade fel men snabbt bortförklarar hon sig och tänker inte 

mer på situationen, förrän nu, långt senare.  

 

I Larissas berättelse ser vi tvärtom att pedagoger har olika uppfattningar om hur skapande ska gå 

till. Larissa är i början omedveten om att hennes kollega har en annan syn på fritt skapande och att 

Larissas sätt att arbeta kan leda till konflikt. Larissas kollega Linnea visar sig dock vara av den 

åsikten att de måste ta hänsyn till de tidsramar som finns i deras verksamhet. Utifrån Larissas 

berättelse ser Monika tydligt att det saknas kommunikation mellan pedagogerna. Larissa avslutar en 

skapande aktivitet på ett naturligt sätt när barnen är färdiga med sina porträtt, trots att det leder till 

att det dröjer lite innan barnen får sitt mellanmål. Först därefter upptäcker hon att detta gjorde 

hennes arbetskamrat stressad. Därför saknar Monika hos dem en förståelse för varandras arbetssätt. 

Vi ser en fara i den konflikt som pågår mellan pedagoger som inte är eniga om vad fritt skapande 

innebär. De kommer inte överens om arbetssätt. En sådan krock i olika förhållningssätt kan skapa 

ett dubbelt budskap för barnen när en pedagog tillåter mer än den andra. Det finns en stor risk att 

barnen kan uppfatta Larissa som den ”goda” och Linnea som den ”onda” pedagogen.  

 

Den moderna hermeneutikens grundare, filosofen Hans-Georg Gadamer beskriver förståelse i sin 

bok Sanning och metod utifrån begreppet horisont. Han förklarar att horisonten är något som vi 

vandrar in i och som vandrar vidare med oss. ”För den rörlige förskjuts horisonterna” (Gadamer 

1997, s. 154). Genom att läsa om våra berättelser flera gånger och reflektera över dem med 

varandra rör vi oss mellan olika perspektiv. I den tankerörelsen förskjuts våra horisonter och på det 

sättet skapas en annan förståelse. Vi har kommit fram till att det är både tidsavstånd och geografiskt 

avstånd som har betydelse för oss båda. Rörelsen mellan gamla och nya erfarenheter påverkar vår 

förståelse när vi reflekterar över våra berättelser.  

 

Våra reflektioner väcker Monikas minnen från hennes barndom och skoltid: ”När jag var liten 

älskade jag att rita och måla. Jag kunde sitta och skapa hela dagar. Men i förskoleklassen hade vi en 

sträng och väldigt styrande bildlärare. Bildlektioner var bestämda och upplagda av läraren. Hon 

ställde stora krav på oss. Hon hade en klar uppfattning om hur våra teckningar skulle vara och vi 

var alla tvungna att måla likadant. Våra alster betygsattes av lärare. Mina målningar och teckningar 

passade sällan in i hennes bestämda ramar. Jag kommer fortfarande idag – efter 30 år – ihåg både 

den obehagliga känslan när hon skulle bedöma mitt arbete och hennes sårande kommentarer. Därför 

slutade jag att tycka om skapande, det var inte roligt längre.  
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Idag tycker jag att pedagogens uppdrag knappast kan vara att avskräcka, utan tvärtom att inspirera 

barnen till skapande och därför uppmuntra dem så mycket som möjligt. Lärarens roll är att väcka 

barnens intresse och inspirera till att använda kreativitet. Därför det är viktigt att vara lyhörd för de 

kunskaper och erfarenheter som barnen har med sig och bygga vidare på dessa.  

 

I mitt reflekterande dyker en fråga upp: ”Kan mina handlingar också påverka barnen lika starkt?” 

Svaret på den här frågan kommer när jag tänker på Erik som vägrar att fortsätta skapa dagen efter.” 

I Monikas berättelse agerar hon på ett sätt som stör henne efteråt men hon reflekterar inte över det i 

just den stunden när det hände. Reflektionen kommer nu efter några år: ”Jag behövde ta avstånd för 

att skapa förståelse och se på mina handlingar igen både utifrån mitt, arbetslagets och barnets 

perspektiv” som Monika själv uttrycker det.  

 

I Larissas berättelse finns det tydliga tecken på att hon, hennes kollega, barnen utgår från sin 

förståelse och från sina tolkningar. Frans sårar Gustav omedvetet när han hävdar att en tiger inte 

kan vara lila.” När Larissas kollega Linnea kommer från sin rast och ser Larissa med barnen tolkar 

hon situationen som en lärarstyrd aktivitet. Därför är hon irriterad och säger: ”du borde säga att du 

planerar skapandeaktivitet efter vilan!” Hon kan inte föreställa sig att Larissa vill vara med barnen 

när de skapar fritt. Larissa beskriver själv situationen så här: ”när jag hade fått distans till 

situationen och väntat med att ta reda på vad det är som ligger bakom Linneas reaktion då fick jag 

förståelse för att vi har olika syn på fritt skapande”. Det visar sig att Larissa och Linnea har olika 

förståelsehorisonter kring bildskapande, men annars samarbetar de bra med varandra och deras 

kommunikation är respektfull, speciellt i barngruppen. De lyckas inte skapa förståelse för varandra 

under och efter händelsen. Dagen efter under reflektionsmötet försöker de se på händelsen ur olika 

perspektiv och skapa en annan förståelse om fritt skapande och om varandras syn på skapande. 

Larissa känner att det blev möjligt tack vare att de lyckades ta avstånd från det självklara. Detta är 

också något som Marcia Sá Cavalcante Schuback skriver om. Hon menar ett avstånd från det egna, 

det självklara, det bekanta framstår som en grundläggande betingelse för en förståelse av det som är 

oss främmande (Cavalcante Schuback 2006, s. 8).  

 

Förståelse är något som kan ses som nyckeln till kunskap. Men det är också viktigt att komma ihåg 

att förståelse alltid kopplas till individen och att kunskap tolkas och förstås på skilda vis 

(Gustavsson 2000, s. 114). I berättelserna ser vi att pedagoger samspelar bra med varandra men när 

det gäller bildskapande agerar de på olika sätt. Det finns något som sitter i väggarna och som 

påverkar deras handlingar. Det är så mycket som vi tar som en självklarhet i vårt dagliga arbete. 
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Varför skulle vi annars tolka begreppen fritt och styrt bildskapande på så olika sätt?  

 

Hur påverkar våra tolkningar av och vår förståelse för begreppen fritt skapande och styrt skapande 

våra handlingar? I våra tolkningar utgår vi från våra kunskaper, traditioner och fördomar. Det är 

oerhört viktigt att vara medveten om det i vår yrkesroll när vi bemöter andra människor, såväl barn 

som vuxna. All tolkning är bunden till en given tid och situation. Gadamer kallar det för 

förförståelse. Gadamer förstår fördomen som en förutsättning för förståelse, som därmed också är 

närvarande i all förståelse. Förförståelse är dock kopplad till fördomar som äntligen kan möjliggöra 

eller hindra förståelse. Monika vittnar om betydelsen av förförståelse: ”I nuläget, när jag skaffat mig 

förståelse om de två begreppen styrt och fritt skapande, ser jag att i min berättelse framstår det som 

att jag saknade den förståelsen då.” Samtidigt anser Monika att både givna horisonter, normer och 

värden påverkade hennes handlingar i berättelsen. ”Vad skulle hända om jag hade tolkat Eriks 

begäran på ett annat sätt? Vad skulle hända om jag skulle skaffa förståelse för hans behov? Skulle 

jag handla på samma sätt? Möjligtvis, skulle jag inte säga nej på en gång. Jag skulle gå till Anna 

och fråga henne. Anna var förskolelärare och min förebild som jag lärde mig yrket ifrån. Kanske 

hon skulle hitta på en annan lösning.” 

 

I läroplanen för förskolan (2016) står att arbetslaget ska göra barnen uppmärksamma på att 

människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande. 

(Skolverket 2016, s. 9). Det är alltså viktigt att pedagoger själva är medvetna om detta. Monika 

konstaterar att i Larissas berättelse när Gustav använder lila färg för att måla en tiger och Frans 

tycker att det är fel färg handlar Larissa utifrån förskolans uppdrag när hon förklarar att ”en tiger 

kan vara lila”. Larissa bekräftar Gustavs åsikt att en tiger kan vara lila, men hon bekräftar inte att 

Frans också har rätt. Här upplever Monika att Larissa skapade förståelse för den ena pojken och inte 

för den andra. Som alternativ handling i den situationen förklarar Larissa för båda pojkarna att de 

har rätt till sina åsikter och att den ena utgår från sin fantasi och målar en lila tiger och den andra 

från fakta som fanns i böcker.  

 

Vi upplever att det vi ibland gör i förskolan påverkas av den bekvämlighet som vi finner i det 

välkända men att vi samtidigt dagligen möter det okända när vi ställs inför oväntade uppgifter. Den 

spänning som existerar mellan det välkända och det främmande leder till att vi lär oss nya saker och 

skapar en annan förståelse. Med utgångspunkt i Gadamers ord om att hermeneutiken grundar sig på 

en polaritet mellan förtrogenhet och främlingskap kan vi skapa förståelse för att ”emellan är 
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hermeneutikens verkliga rum” (Gadamer, 1997, s. 142). Vi har båda upptäckt hur föreställningen 

om mellanrum ger en frihet för tanken att få syn på egna förförståelser. 

 

Precis som Samuelsson och Sheridan (1999) anser vi att vår förståelseförmåga har sina grunder i 

våra tidigare erfarenheter på så vis att vi ser, tolkar och förstår ting på olika sätt. ”Förståelse är ett 

sätt att begripa världen och vi begriper världen på olika sätt beroende på de erfarenheter vi har”, 

skriver Samuelsson och Sheridan (Samuelsson och Sheridan 1999, s. 53). Hur påverkar våra 

erfarenheter våra tolkningar och vår förståelse? Hur speglar det sig i våra handlingar? Som Larissa 

uttrycker det: ”Under mina många år i skolverksamheter har jag alltid upplevt att barnen har ett stort 

behov av att skapa. Min syn på skapande påverkas av mitt förflutna. Jag har studerat teaterregi i fem 

år och upplevt teater som en syntes av olika konstformer. När jag många år senare kom till 

förskolan som arbetsplats upplevde jag och upplever fortfarande något slags fjärilseffekt. Skapande 

är ett mångfacetterat lärande. I skapandeprocessen är det viktigt att ha en helhetssyn på barnet som 

en skapande människa, men också en överblick över situationen. Från mina tidigare studier är jag 

van att kritiskt reflektera över mitt handlande. Man kan inte bli lycklig på bekostnad av andra, och 

jag upplever, mitt i min champagnebubblande glädje av betydelsefullt skapande, otäcka 

skuldkänslor över att jag har offrat min kollega för skapandelyckan. Hon mår inte bra, hon är arg 

och stressad. Jag skulle vilja förstå vad det är som ligger bakom hennes negativa reaktion. Jag vill 

möta henne där hon är. Vi möts på avdelningsplanering och reflekterar över barnens porträtt. Då får 

jag höra min kollegas syn på barns skapande: hon gör tydlig skillnad på en planerad lärarstyrd 

aktivitet och ett fritt skapande. Hon erkänner till och med att hon inte gillar att arbeta med bild, för 

att hon inte gjorde det när hon var liten. Idag går mina tankar till det förflutna. Jag inser att jag inte 

kan låta rutinerna ta över skapande aktivitet. I stunden upplever jag att jag inte förstår min kollegas 

reaktion. Problemet ligger snarare i att vi pedagoger bär med oss våra erfarenheter, 

barndomsminnen och traditioner från tidigare arbetsplatser.” 

 

Vi anser att vi i våra berättelser hamnar i situationer där vi befinner oss i ”tillståndet mellan visshet 

och ovisshet” (Gadamer 1997, s. 145). Här ser Larissa en likhet med Vygotskij som i sitt verk 

Psykologin och läraren (1926) hävdar att ”uppfostran och skapande alltid är tragiska, eftersom de 

alltid utgår från ’obehag’ och disharmoni”. Detta ser vi i berättelsen om Eskil, som när han 

misslyckas med att rita händer i ett porträtt utropar ”Inget blev som jag ville!” och slår ut med 

händerna. Han känner frustration när han upplever att han inte kan rita händer och att hans 

föreställningar om sin förmåga att rita händer krossas. Eskils tänkande och görande sammanflätas i 

ett impulsivt testande. Detta leder till att han genom ansträngning tecknar med sina egna händer 
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som verktyg de händer som finns i hans inre värld. På det här sättet utvecklar barnet psykologiska 

verktyg för att hantera problem. Det handlar om att barnet anstränger sig i mötet med utmaningar. 

Det är viktigt att det i momentet finns en närvarande pedagog som kan väcka barnets intresse och 

hjälpa till utan att komma med färdiga lösningar. Det gör Larissa i berättelsen när hon uppmuntrar 

Eskil att leta efter bilder på händer som hjälper honom att uttrycka sina idéer i skapande. Vidare 

menar Vygotskij att ”livet uppenbaras som ett system av skapande, ständig anspänning och 

övervinnelse, som hela tiden går i varandra och skapar nya former av beteende. På så sätt är varje 

tanke, varje rörelse och upplevelse en strävan efter att skapa en ny verklighet, ett genombrott framåt 

mot något nytt” (Vygotskij 1926 se Kroksmark 2011, s. 469). Det är också så Larissa upplever sitt 

uppdrag och hon kan dra paralleller till exempelvis pianospel. När hon bekantar sig med ett nytt 

stycke spelar hon försiktigt för att ge fingrarna tid att lära in rörelserna. Därefter känns det tryggt att 

uppleva mera frihet i de givna ramar som noterna ger. Men efteråt kommer det mest spännande – 

improvisation. För Larissa är improvisation en viktig del i hennes yrkesutövande, ett sätt att möta 

det nya med hjälp av gamla erfarenheter. Detta kan vi se när Larissa ber sin kollega Linnea att 

skjuta lite på mellanmålet och servera det på ett alternativt sätt. Liknande tankegångar återfinns hos 

Cavalcante Schuback, som förklarar att ”improvisationen sammanför inflytande och inspiration 

genom en kontinuerlig användning och bildning av fasta former, av sedimenterade strukturer, av 

urgamla förståelser” (Cavalcante Schuback 2006, s. 171). Fritt eller styrt, vad ska pedagogen välja? 

Kanske ska pedagogen välja att improvisera i den specifika stunden? Saga och Emilia bestämmer: 

”Ska vi rita våra porträtt?” De tar lådan, papper från bordet och går till toalettrummet och fram till 

speglarna. Efter en stund kommer de tillbaka lite besvikna. ”Det är för blött vid speglarna”. Då 

kommer Larissa med ett förslag: ”Kanske vill ni rita av varandra?”, även om hon inte har några 

tidigare erfarenheter av att barnen ritar av varandra.   

  

När vi reflekterar över våra berättelser och försöker tänka annorlunda eller hitta på ett annat möjligt 

scenario använder vi vår fantasi. Detta hjälper oss att få en annan förståelse och skapa nya 

kunskaper om ämnet. Monika tänker på ett möjligt scenario om vilka konsekvenser hennes 

handlingar leder till: ”Erik slutar på grund av min handling att tycka om skapande och skapandet 

kommer han att koppla till misslyckande. Mitt beslut hindrade honom att skapa ett familjeporträtt 

såsom han hade föreställt sig det. Han har redan i berättelsen förlorat lusten att skapa. När jag gav 

honom förslaget att fortsätta dagen efter ville han inte. Och de andra barnen som inte fick chansen 

att forska och upptäcka själva. Ska de utgå i sina framtida teckningar från mina föreställningar om 

den ”rätta” kroppen?”  
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Under vårt skrivande har vi upplevt att det vi pedagoger gör under bildskapande kan bli hinder eller 

förutsättningar för ett fantasiflöde hos barnen. Det är i pedagogens makt att stoppa bildskapande 

aktivitet för att det är dags att äta mellanmål eller för att det bara är fri lek. Samtidigt när vi läser 

våra berättelser om och om igen hittar vi fler tecken på barns lärande som sker i den fria leken. Max 

ser sjön och djungeln i färgklicken. ”Titta, Larissa, det blev en grön sjö!”, ”Titta, nu blir det en 

djungel”. När barnen fantiserar använder de sina tidigare erfarenheter och bearbetar sina tidigare 

upplevelser. Detta bekräftas av Vygotskij som menar att ”den första formen av samband mellan 

fantasi och verklighet består däri att alla skapelser av fantasin alltid är uppbyggda av element som 

hämtats ur verkligheten och ingår i en människans tidigare erfarenheter” (Vygotskij 1995, s. 17). I 

Larissas berättelse plågas hon av tanken på den lila tigern och till slut får hon en förklaring av 

Gustav att den har koppling till hans tidigare erfarenheter och hjälper honom att bearbeta de känslor 

av saknad av sina morföräldrar som han bär med sig till förskolan. I likhet med Vygotskij anser vi 

att ”fantasin har en mycket viktig funktion i en människas beteende och utveckling”. För Vygotskij 

är fantasi ”ett medel för att vidga en människas erfarenheter” (Vygotskij 1995, s. 22). Leken tar 

Eskil och Simon till en fantasivärld och vidare till ateljén där de inspireras att rita av varandra. 

Bildskapande i Larissas berättelse ger barnen en möjlighet att lustfyllt utforska människokroppen 

och olika geometriska former. Med entusiasm upptäcker de symmetrier i ansiktsdrag. De lär sig att 

gestalta mönster när de ritar av varandras kläder. Det är bara några exempel på hur fantasin vidgar 

barns erfarenheter i bildskapande när vetande och kunnande sammanflätas i en kreativ 

lärandeprocess.  

 

Citatet ”Oförståelse gör människor vansinniga” återspeglar vårt tillstånd när vi möter det okända 

som inte ryms i vår förståelse. Oförståelse påverkar oss människor starkt. Vi kan antingen stänga 

om oss och vägra ta ett steg mot det nya eller våga öppna oss i vår osäkerhet och få en djupare 

förståelse. 

 

5.5 Vetande och kunnande i förskollärarens yrkespraxis 

Under vår utbildning har vi fått kurser i estetiska färdigheter och det har även ingått seminarier om 

estetiska färdigheter i andra kurser. Det som har kännetecknat dessa kurser är att vi fått möjlighet att 

praktiskt prova olika skapandetekniker med olika material. Vi har samtidigt fördjupat oss i 

grundläggande teoretiska perspektiv på skapande. Vår utbildning förutsätter yrkeserfarenhet och 

därmed viss praktisk erfarenhet av arbete med barns skapande. Det har dock blivit tydligt att inte 

alla studenter har denna vana och materialkännedom. 
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Vi upplever båda att vi pedagoger i våra arbetslag reflekterar alltför lite om hur vi kan sammanfläta 

den teoretiska och den praktiska kunskapen i vårt yrkeskunnande. När vi reflekterar kring våra 

berättelser, ser vi att våra handlingar återspeglar de olika praktiska samt teoretiska kunskaper som 

vi bär med oss. 

 

För att förstå sambandet mellan det pedagogiska förhållningssättet och kunskap börjar vi med att 

definiera begreppet kunskap. Bernt Gustavsson, fil.dr. i idéhistoria, forskare och lärare på den 

pedagogiska institutionen vid Linköpings universitet, inleder sin bok Kunskapsfilosofi (2000) med 

en reflektion om begreppet kunskap. Han skriver att kunskapers erövrande är en ständigt pågående 

process, i vilken vi anskaffar djupare insikter, större överblick och förståelse av sammanhang. 

Vidare menar han att vi behöver kunskaper för att överleva. Kunskaper ger oss vetanden om hur 

världen fungerar och är uppbyggd (Gustavsson 2000, s. 13). I sin tolkning av kunskap utgår han 

från Aristoteles syn på olika kunskapsformer. I sitt moralfilosofiska verk Den nikomachiska etiken 

behandlar denne frågorna om lyckan och lusten, om det högsta värdet, dessutom för han 

diskussioner om karaktär, tanke och handling samt om de olika kunskapsformerna.  

 

I boken Vad är praktisk kunskap? (2009) samlas flera texter som handlar om praktisk kunskap. För 

att bekanta oss med grunden för den specifikt praktiska kunskapens teori, använder vi oss av texten 

av Christian Nilsson (2009, s. 39–48), forskare i filosofi, som läser och tolkar kapitel VI i 

Aristoteles Den nikomachiska etiken. Vi kommer att analysera vårt yrkesuppdrag med hjälp av 

Aristoteles begrepp episteme, techne och fronesis. 

 

Det Aristoteles kallar episteme, eller ”vetenskap”, är en form av kunskap, vars objekt är konstant. 

Episteme är teoretisk kunskap, det vill säga vetande. Denna kunskap kan läras in även av oerfarna 

eftersom den bygger på fakta. Episteme återfinns till exempel i böcker om pedagogik men även i 

läroplanen, verksamhetsplaner och andra styrdokument i vårt yrkesuppdrag. Monika konstaterar: 

”Som en nybörjare utan erfarenheter tar jag mina kollegor som förebilder. Jag utgår i mina 

handlingar från deras arbetssätt och styr den bildskapande aktiviteten. Klockan visar att det är dags 

att äta och jag avslutar aktiviteten. Jag känner att just i den stunden måste jag utgå från de tidsramar 

som finns i verksamheten. Verksamheten var välplanerad och innehöll tidsramar som vi skulle utgå 

ifrån och anpassa oss efter. I mina handlingar utgick jag också från en verksamhetsplan där det stod 

att tidsramar och rutiner bidrar med trygghet hos barnen”. Under vår skrivande har vi använt oss av 

episteme som finns i böcker och förskolans styrdokument. 
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Techne eller ”kunnighet” handlar om hur vi gör något men det är inte kopplat till det yttersta syftet 

med processen: det rör bara själva framställningen. Techne är praktisk kunskap, det vill säga 

kunnande. I Monikas berättelse ser vi tydligt att under aktivitetens gång håller hon sig till de regler 

och ramar som pedagoger bestämde i förväg. Barnen använder de redskap som finns förberedda. I 

Monikas berättelse ser vi pedagoger som har förberett in i minsta detalj ett lärarstyrt bildskapande, 

de har till och med köpt in ramar till barnens porträtt. Visserligen händer plötsligt något oväntat 

som inte ryms inom de i planerade ramarna: Erik vill ha ett till papper för att hans pappa är ”så 

stor”. I den beskrivna situationen ser vi att Monika handlar utifrån techne. Hennes handlande utgår 

från de mallar och regler som hon har lärt sig på arbetsplatsen. För att kunna handla måste vi veta 

hur. 

 

I våra reflektioner vill vi upptäcka kunnande i vårt yrkesutövande. Genom att analysera våra 

berättelser kommer vi till en insikt som handlar om att det inte bara är vi pedagoger som behöver 

techne utan även barnen. Larissa upplever ibland att pedagoger ställer orimliga krav på barnen och 

förväntar sig att de presenterar en färdig produkt utan att låta barnen till exempel bara leka med 

färger för att lära sig hur färger fungerar. Kunnande är kroppsligt. Ett exempel på hur techne kan ta 

sig uttryck i fritt skapande är att barnen får experimentera i sin egen takt. Då kan de upptäcka att det 

inte bara finns en typ av pensel utan det finns flera olika typer av penslar i olika former och i olika 

material. I berättelsen doppar Frans penseln med flat borste i gul färg medan Max väljer en grov 

pensel med tjockt borst och Leo hämtar en stor stöppelsvamp. Genom detta övande kommer barnen 

till förståelse om olika målartekniker. Fritt bildskapande kan ge oändliga möjligheter till att erövra 

kunskap i situationer där barn och pedagoger möts i en aktivitet. 

 

Den tredje formen av kunskap, praktisk kunskap, som Aristoteles kallar för fronesis eller ”klokhet”, 

kan endast existera ”i relation till en konkret handlingssituation”. I Larissas berättelse befinner 

barnen sig mitt i skapande när klockan är två och det är dags att äta mellanmål enligt schemat. Hur 

ska pedagogen lösa det problemet: avsluta aktiviteten eller fortsätta? Larissa reflekterar över 

situationen: ”Utifrån mitt perspektiv hade det varit helt naturligt att äta mellanmål senare med tanke 

på att barnen hade varit aktivt involverade i bildskapande och lek.” Här ser vi att Larissa utgår från 

fronesis i sitt handlande. I Den nikomachiska etiken beskriver Aristoteles det som att fronesis bara 

kan existera i rörelse (Nilsson 2009, s. 39–48). Larissa reflekterar över situationen: ”Mitt agerande 

handlar om intuitiv helhetsförståelse. I stunden upplever jag ett kalejdoskop av olika känslor som 

osäkerhet, en stegrad fingertoppskänsla, en känsla för betydelsen av prioritering. I detta ögonblick 

bestämmer jag mig för att fokusera på barnets lärprocess och samtidigt bevara ett strukturellt 
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perspektiv. Det allra viktigaste är att disponera tiden så att vi kommer ut före klockan tre.  Jag ser 

en situation i dess helhet och agerar intuitivt efter känslan vad som är rätt och vad som är fel. Min 

vision av förskolans komplexa verksamhet är att det finns utrymme för kreativt skapande samtidigt 

som en struktur hjälper oss att ha ordning. Utifrån min erfarenhet prioriterar pedagoger rutiner och 

barnen har möjlighet att skapa under en begränsad tid. Jag upplever att min kollega sätter rutiner 

före barns skaparglädje. Kan jag överge barnen i deras meningsfulla skapandeprocess när jag ser 

möjligheter att justera tidsramarna? Hur skulle jag agera annorlunda i den här situationen? Jag vet 

inte. Jag hamnar i ett läge där min yrkesidentitet ställs emot bekvämligheten i att leva ett 

konfliktfritt liv. Fronesis handlar inte enbart om en teoretisk förståelse utan om en känslomässig 

förståelse av det som sker just i stunden. Alla vi pedagoger önskar barnen väl. Man gör så gott man 

kan. Med detta i åtanke behöver jag vara ödmjuk. Jag väljer att följa min intuition med 

känslomässig öppenhet. Jag ber min kollega Linnea att servera mellanmål på ett annorlunda sätt. Ett 

sätt som jag har använt tidigare i min praktik och som handlar om att servera ett drop-in-

mellanmål.” 

  

Fronesis och techne tillhör praktiska kunskaper men techne kan användas för olika syften medan 

fronesis inte kan användas för att medvetet handla oetiskt. Bernt Gustavsson menar att fronesis 

”alltså består i förmågan att möta konkreta situationer med lyhördhet och fantasi” (Gustavsson 

2000, s. 189). Christian Nilsson skriver att fronesis hanterar frågan hur vi ska handla (Nilsson 2009, 

s. 48). Det är situationen som avgör hur vi ska handla och vilka färdigheter som behövs för att fatta 

rätt beslut. 

 

När vi reflekterar över Monikas berättelse vänder vi oss till bröderna Hubert Dreyfus och Stuart 

Dreyfus avhandling Fem steg från nybörjare till expert (2015) och en beskrivning av förvärvande 

av en färdighet i en femgraderad modell: nybörjare, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och 

expert. Modellen visar vilka förändringar som sker i beslutsfattandets mekanismer hos specialister 

inom samma fält med olika behörighetsnivåer. Dreyfus och Dreyfus menar att man inte är en expert 

eller en novis i något fält, utan att detta varierar. De framhåller att utvecklingen av mänskliga 

färdigheter är möjlig tack vare två moment: instruktioner som individen tar emot och erfarenheter 

som individen har. 

 

Monikas handlingar påminner oss om steg ett som Dreyfus och Dreyfus kallar för nybörjare. 

Händelsen utspelades precis i början av Monikas yrkesliv och hon har utgått i sina handlingar från 

arbetslagets bestämmelser. Dreyfus & Dreyfus menar att en nybörjares handlingar sker utifrån 
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anvisningar som nybörjaren har fått. De grundar sig på fakta och regler som är inlärda. Nybörjare 

lär sig att känna igen olika fakta och förvärvar även kunskap om reglerna. I Monikas reflektion 

beskriver hon: ”Utifrån min berättelse ser jag likheter mellan mina handlingar och nybörjarens sätt 

att agera. Jag befann mig precis i början av min yrkeserfarenhet. Vi sysslade med ”kropp” som 

huvudtema i vårt skapande projekt.  Det var mitt första projekt som jag hade med barnen. Barnen 

var engagerade och involverade i projektet och vi pedagoger planerade varje aktivitet i detalj. Mina 

erfarna kollegor blev förebilder, och jag försökte anpassa mitt arbetssätt efter deras sätt att arbeta, 

därför följde jag noga de instruktioner jag fick.” Här ser vi tydligt att även om vi skulle hitta på ett 

annat möjligt scenario, skulle Monika fortfarande utgå och agera utifrån de regler och arbetsformer 

som var bestämda i förväg eftersom hon saknade yrkeserfarenhet. Däremot är Larissa en pedagog 

som har mångårig erfarenhet. Hon möter och hanterar oväntade situationer dagligen. Monika 

uppfattar det så här: ”jag tror att utifrån Larissas berättelse kan jag placera hennes handlande på 

nivå fyra, den skicklige, enligt Dreyfus och Dreyfus modell”. Utifrån den modellen har den 

skickliga individen förmågan att analysera olika alternativ för sitt handlande, göra medvetna val och 

inte bara val styrda av regler. Hen, vars upplevelser är påverkade av tidigare erfarenheter, känner 

ansvar och är engagerad i sin verksamhet och använder samma strategier som i liknande situationer 

fungerat bra. Den skicklige använder intuition som är kopplad till ”fingertoppskänsla”. Med hjälp 

av sina tidigare erfarenheter kan den skicklige bryta mot regler. I Konsten att lära av erfarenheten 

menar Jonna Hjertström Lappalainen och Eva Schwarz att ”erfarenhet inte är något vi bara får eller 

har, det är något vi måste tillägna oss för att därefter lära oss dra slutsatser om den” (Hjertström 

Lappalainen & Schwarz 2014, s. 113). I våra berättelser ser vi två olika exempel på yrkesutövande. 

Larissa lyssnar på barnen och utgår från deras behov. Hon tror på det hon gör och njuter av 

stunderna med barnen. Hon gör medvetna val och vill inte att reglerna hamnar före barnen. I 

Monikas och Larissas berättelser framgår tydligt att i sina handlingar har de utgått från två olika 

infallsvinklar. Larissa utgår från barns begär och Monika håller sig till de ramar som existerar i 

verksamheten.  

 
I Det tredje ögat diskuterar Lotte Alsterdal ett begrepp ”det tredje ögat” som står för förmåga att 

kunna anpassa uppmärksamheten efter vad en situation kräver. Tack vare vår långa erfarenhet har vi 

möjlighet att lägga märke till när det uppstår en situation som kräver vår vaksamhet (Alsterdal 

1999, s. 2). I Larissas berättelse anpassar hon sig efter situationen och väljer vad som känns 

viktigast. Hon lämnar barnet som målar och springer till hallen när hon hör de hemska skriken 

därifrån. Larissa beskriver situationen så här: ”Denna händelse är en av många som jag har varit 

med om i mitt arbete på förskolan. Sedan ett tiotal år får jag dagligen uppleva bild i förskolan, och 
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det är något som gör mina dagar meningsfulla och fyllda av glädje. Men ibland händer något som 

ger mig en känsla av otillräcklighet och skuld. När jag läser min berättelse upplever jag att jag 

kände mig otillräcklig när jag gick hastigt till hallen eftersom Frans, det barnet som målade, blev 

övergiven i sitt skapande. Jag ser att jag var tvungen att släppa situationen för att jag var ensam på 

avdelningen. Samtidigt ville barnen måla vid just den tidpunkten och jag tog vara på barnens lust 

för att jag ville följa dem i deras utforskande av skapandet. Jag kände mig inspirerad och ville stärka 

viljan att skapa i dem. När Eskil och Simon kom från hallen tyckte jag att det var viktigt att fånga 

deras spontana intresse för porträtt, speciellt då de tog initiativet att rita av varandra. Jag upplever 

att det finns en ambivalens mellan den förskola som står för rutiner och tidsramar och det behov 

som finns av att se varje barn samt möta barnet i dess lärande. Jag accepterar att det är nödvändigt 

att följa rutiner på förskolan. Samtidigt känner jag mig pressad av de tidsramar som begränsar det 

fria skapandet. Ska vi avsluta en aktivitet för att klockan är två och det är dags att äta mellanmål? 

Vad är det som är viktigast just nu – att börja äta prick två enligt schema eller låta barnen göra 

färdigt sina arbeten? Till exempel, om barnen skulle göra pärlhalsband, en lång och tidskrävande 

process, skulle det kännas enkelt för mig att säga att det är dags att avsluta, ”klockan är två, vi ska 

äta mellanmål”. Vi kan fortsätta arbeta med halsbanden imorgon och barnen kan spara sina arbeten 

för att göra färdigt dem efter tre eller fyra tillfällen. Jag upptäcker att det inte fungerar att arbeta 

med skapande utan att hela tiden tänka på ramar såsom tid eller personalstyrka. I mitt arbete letar 

jag ständigt efter balans mellan de två motpolerna offentligt och privat, det vill säga det offentliga, 

förskolan, där kollektiv och rutiner är en oundviklig del av verkligheten, och det privata, familjen 

och barnet, där barnets behov och personlighet står i fokus.”  

 

Alsterdal anser att kunnande inte går att lära på distans. Hon pekar på betydelsen av kunskap som 

grundar sig på ett gott omdöme, vilket till skillnad från fakta är något som inte kan läras teoretiskt 

(Alsterdal 1999, s. 3). Den praktiska kunskapen handlar också om små detaljer som är viktiga. 

Larissa berättar att hon använder sprayflaskan på torra färger när hon arbetar med små barn med 

tanke på deras finmotorik. På det sättet kan de koncentrera sig på skapandet istället för att känna sig 

stressade när burken med vatten faller omkull. Det brukar inte hända med äldre barn lika ofta för att 

de har lärt sig hantera olika verktyg när de målar. Men olyckan inträffar när Amir säger: ”Min tiger 

är så stor!” och gör en kraftig rörelse med händerna. Burken med vattnet som man använder för 

sköljning av penslar faller omkull och vattnet rinner ut på bordet och på hans målning. Det händer 

för att Amir känner sig så lycklig att han skapat gemenskap med sina kompisar trots 

språksvårigheter. I den här stunden kändes det allra viktigast att bevara Amirs lyckokänsla. Praktisk 
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kunskap visar sig i handling. Det gick inte att undvika olyckan men det gick att handla etiskt och 

skapa lugn stämning efter händelsen. 

 

Alsterdal skriver att ”det tredje ögat” är mer än enbart erfarenhet. Detta handlar också om förmåga 

att välja vad som är rätt gärning i just den situationen. Att kunna se, värdera och göra val. Alsterdal 

konstaterar att Aristoteles använde uttrycket praktisk visdom men hon kallar det för 

förtrogenhetskunskap. Denna typ av kunskap eller visdom är särskilt påtaglig i kunnande om hur 

man hanterar unika och avvikande situationer (Alsterdal 1999, s.2). Monika tänker att i sådana 

situationer väljer man ibland något som går mot ens egna värderingar. Monika: ”Jag var en ung och 

oerfaren pedagog och tog därför mina äldre kollegor som förebild. Jag försökte anpassa mitt 

arbetssätt efter deras. Just i den stunden ansåg jag att den rätta handlingen var att utgå från de 

normer och bestämmelser som fanns i verksamheten och som andra pedagoger arbetade med.” Kan 

vi pedagoger lära oss omdöme? Kan det synas på någon att den bär gedigen praktisk kunskap?  

 

Det är inte så lätt att fatta rätt beslut i den stressande tillvaro som inte är en ovanlig situation i 

förskolan. Vi känner att pressen att prestera överallt och ingenstans leder till att det blir bara 

halvfart och ingenting mer. Monika ger sin beskrivning: ”I denna hetsiga stund hinner vi inte 

reflektera över och skapa förståelse. Man är inlåst i sina tankar och föreställningar. Så fort något 

nytt händer blir man rädd och stöter bort. Man känner sig hemma i sina gamla tankar för att man 

inte behöver anstränga sig.” Våra erfarenheter hjälper oss i dessa stunder i form av igenkännande. 

Hjertström Lappalainen och Schwarz skriver att ”en möjlighet att reflektera över sitt handlande kan 

fördjupa skicklighet.” Varför händer det att vissa erfarenheter aldrig blir till en kunskap?  

Hjertström Lappalainen och Schwarz lyfter fram vikten av att utgå från en händelse som tvingar oss 

att reflektera i efterhand (Hjertström Lappalainen & Schwarz 2011, s. 105). När vi reflekterar över 

våra berättelser skapar vi nya kunskaper. Cederberg och Schwarz påpekar även hur viktigt det är att 

distansera sig från handlingen för att kunna reflektera (Cederberg & Schwarz 2013, s.44). Detta 

upplever vi i vårt skrivande. När vi nu efter några år, med större erfarenhet och distans, ser tillbaka 

på vad som hände i våra berättelser upplever vi det som ett dilemma om fritt och styrt skapande. 

 

Samtidigt undrar vi hur vi kan skapa ett sammanhang för det som är mest främmande för oss i en 

specifik situation? Strukturen för vår tillvaro bryter samman i förundran. Tänkande drabbar oss och 

det finns en spänning i varje försök att skapa förståelse. Liksom Cavalcante Schuback anser vi att 

ett avstånd är nödvändig för en förståelse.  Tack vare reflektioner kan vi skapa avståndet från 

händelser och skaffa en annan förståelse i vårt yrkesutövande.  
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I den här delen har vi försökt fånga ett yrkeskunnande som är relevant för bildskapande i förskolan. 

I vår jakt på kunskapen hänger teori, praktik och reflektion samman. Praktiken präglas av 

komplexitet, där teoretisk kunskap inte omsätts i praktisk kunskap bara för att den är inlärd. 

Fronesis, eller den praktiska klokheten, spelar en avgörande roll i mellanmänskliga yrken som till 

exempel arbete med barn. 

 

6 Slutord 

Vi upplever att genom en skrivande process samt ett reflekterande över våra erfarenheter, har vi 

kunnat vinna insikt om hur vår förståelse påverkas av våra erfarenheter, fördomar och traditioner. 

Vi har också skaffat en förståelse för att barnens förutsättningar att lyckas i bildskapande är 

beroende av den syn som vi pedagoger har på vad ett barn är. 

 

Fritt eller styrt? Finns det fara i mallar? De frågorna brottas vi pedagoger ständigt med. Samtidigt 

märker vi att barnen lär sig när de härmar. Genom att observera och härma pedagoger eller sina 

kompisar bemästrar barnen teckningsspråk. 

 

Vår tanke med denna vetenskapliga essä var att undersöka och reflektera över lärarstyrt respektive 

fritt bildskapande i förskolan. I vår undersökning har vi utgått från två självupplevda berättelser 

som synliggjort vårt gemensamma dilemma. Det har varit givande för oss att kunna utforska 

dilemman i par och dela med varandra våra olika erfarenheter. Tack vare samarbete fick vi 

möjlighet att utveckla vår förståelse för andras tankar och rätt till egna åsikter. Skrivande var vår 

metod i undersökningsprocessen. Vi ser på skrivandet som på en lärprocess som hjälper oss att 

fundera över våra yrkeserfarenheter. Under skrivandeprocessen vandrade vi mellan egna 

reflektioner och sökte stöd för dem i olika teorier. Det var en lång process som hjälpte oss att skapa 

nya insikter om vårt handlande. Vi sökte inte efter ett svar eller en lösning på våra dilemman, för vi 

tror inte att några sådana finns. Skrivandet hjälpte oss att återgå till våra berättelser och reflektera 

över dem på nytt. Genom att ifrågasätta våra handlingar och försöka se på dem från olika synvinklar 

kunde vi på nytt granska våra arbetssätt, reflektera över de kunskaper som var avgörande för vårt 

sätt att agera. Vi funderade över de färdigheter och kunskaper som vi saknade då och som vi har nu 

samt dem som behöver utvecklas ytterligare.  
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Våra berättelser bildar en diptyk vilket innebär att de hör ihop motivmässigt. I båda våra berättelser 

uppstår frågan om hur pedagogen i en lärarstyrd aktivitet får tag på det spontana som kommer till 

uttryck i barns möte med bild och hur pedagogen kan få tag på det spontana barnets önskan att 

uttrycka sig i bild och samtidigt ha lärandet i fokus i friskapande aktivitet. Det finns inga bestämda 

mallar för att lära oss pedagoger att ta vara på det spontana uttrycket, det som inte kommer på 

beställning utan som uppstår i situationer utanför den planerade och styrda aktiviteten, inte sällan i 

en situation där pedagogen är upptagen med annat. 

   

Våra frågeställningar som vi har utgått ifrån gav oss inte givna svar men hjälpte oss att skapa en 

annorlunda insikt om de två begreppen lärarstyrt skapande och fritt skapande. Vi uppfattar det som 

att det inte finns tydliga definitioner av vad lärarstyrt respektive fritt bildskapande innebär. Genom 

vår undersökning i litteraturen och vår reflektion över praktiken ser vi att de olika pedagogiska 

traditioner som finns inom bildpedagogiken fortfarande lever kvar och används i våra verksamheter.  

Hur vi förstår dem är beroende av våra tolkningar som i sin tur har sina grunder i våra erfarenheter.  

 

Denna uppsats avgränsar sig till hur styrt respektive fritt skapande definieras när pedagoger arbetar 

med bild i förskolan. I det fria skapandet ges mer utrymme för upptäckande medan ett styrt 

skapande är inriktat på att ge nya kunskaper och att erövra olika tekniker. I både det fria och det 

styrda skapandet utvecklas barns visuella kompetens. Introduktionen av nya tekniker är ett styrt 

skapande, och när barnen känner att de behärskar olika typer av material kan de uttrycka sig i fritt 

skapande. Under styrt skapande kan tiden ägnas åt att introducera material och ge barnen möjlighet 

att fördjupa sig i ett specifikt material eller redskap. Det viktigaste är att skapa ett kreativt tillåtande 

klimat där barns bildspråk utvecklas i ett samspel mellan fritt och styrt skapande. 

  

Det går att urskilja möjliga risker med styrt skapande – främst när det gäller hur barnens inflytande 

kommer in i den styrda aktiviteten. Om pedagoger inte fångar upp de trådar som barn kastar ut utan 

fortsätter aktiviteten som de själva planerat, får barnet inget inflytande. Under det fria skapandet 

finns risken att barnen blir överlämnade åt sig själva och inte får hjälp när de behöver. Det behöver 

därför finnas en medskapande närvarande pedagog i det fria skapandet. 

 

Här uppstår vissa frågor. Hur kan pedagogen navigera mellan styrt och fritt skapande? Hur 

överlappas dessa arbetssätt att arbeta med bild i förskolan, och hur går de in i varandra? Hur kan 

pedagogen känna vad som begränsar barnen i deras lärande och utveckling och vad som vidgar 

deras horisonter? 
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Genom att återkomma till våra egna erfarenheter av bildskapande ser vi vidare tydligare hur de 

påverkade våra handlingar och detta gav oss förståelse för hur stort inflytande på barnen vi som 

pedagoger har. Vår vision är en närvarande pedagog som deltar i barns skapande och förstår vikten 

av interaktion. Vi båda ser ett stort värde i bildaktiviteter i förskolan och upplever att barnen 

behöver både fritt skapande och lärarstyrt skapande. Båda sätten har betydelse för utvecklandet av 

barns bildskapande och det behövs en ”fingertoppskänsla” för att kunna handla adekvat i olika 

situationer. Våra handlingar måste utgå från barns behov med hänsyn till att varje barn är en 

individ. Vi anser att det är viktigt att pedagogerna själva har grundläggande kunskaper i skapandet 

för att kunna inspirera barnen. För detta behövs dels teoretiska kunskaper för att kunna introducera 

olika metoder och material, som barnen kan använda i sitt skapande, dels goda pedagogiska 

kunskaper. Det finns annars en risk att barnen helt tappar intresset för skapande. Det är viktigt att 

vara lyhörd för de kunskaper och erfarenheter som barnen har med sig, och bygga vidare på dessa. 

Man måste hitta det som de tycker är intressant och arbeta med det. Att navigera mellan styrt och 

fritt skapande är en pedagogisk konst som kräver yrkesspecifik kompetens. 

 

Vårt examensarbete hjälpte oss med vårt eget lärande, som i fortsättningen bidrar till utveckling av 

vårt yrkeskunnande. Vi hoppas att vår uppsats även kan vara till hjälp för andra pedagoger som 

ställs inför liknande dilemman i sina pedagogiska verksamheter. 
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