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Sammanfattning 

Vårt syfte med arbetet har varit att undersöka barns meningsskapande i olika miljöer och belysa hur 

miljöerna kan skapa möjligheter respektive begränsa barn i deras bildskapande. Vi använde oss av 

rundturer, observationer, fältnotiser och fotografering som metod. I vår analys utifrån det 

socialsemiotiska perspektivet har vi kommit fram till att pedagogen uttrycker att arbetslaget är 

medvetna om miljöernas betydelse, d.v.s. materialets placering, möblering, rummets egenskaper och 

tidsramar för barns meningsskapande. I analys och diskussion framgår det att olika rum skapar olika 

tecken för barnen och att barnen läser av outtalade regler som rummets design skapar. Samtidigt är 

omgivningen och kommunikationen mellan barnen en viktig faktor i barns meningsskapande. 

Resultatet visar att barnen lägger stor vikt på vänskap och det framgår som väsentligt i deras 

teckenskapande. Kommunikationen under bildskapande aktiviteter sker i flera teckensystem, d.v.s. att 

det sker multimodalt. Vi diskuterar även bildmaterialets status ur vuxnas och barns perspektiv. 

Nyckelord 
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Förord 

Forskningsstudien har skrivits av Margaryta Blyzniuk och Linda Bozan som studerar på 

lärarprogrammet vid Stockholms universitet med inriktning lärande i förskola. Under våra studier som 

pågått snart i sju terminer har vi lärt känna varandra särskilt i den valbara kursen Gestaltande 

lärprocesser i bild och form och även i andra kurser, där vi har ingått i samma studentarbetslag. Att vi 

fick idén om att skriva uppsatsen tillsammans var att Margaryta frågade Linda om hon ville skriva 

arbetet tillsammans med henne. Svaret blev ja då vi har gemensamt intresse just för skapande i 

förskola. Efter det diskuterade vi egna tankar med varandra om vad arbetet skulle handla om, och då 

kom vi överens om att det skulle belysa skapande aktiviteter och barns meningsskapande i olika 

miljöer i förskolan.  

Vi har tillbringat mestadels av vår tid i datorarbetssalen i Stockholms universitets bibliotek och det har 

fungerat effektivt med samarbetet och skrivandet varje gång vi träffats, då vi hela tiden diskuterat och 

kommit fram till gemensamma beslut. Vi trodde nästan att vi flyttat in i datorsalen när Linda en gång 

tog med sig resväskan full med kurslitteratur. Dessutom möblerade vi även om i rummet med bordet 

för att få utrymme och flyttade in en tom bokhylla från biblioteket. Vi har verkligen haft jätteroligt 

tillsammans och det har lett till att vi utvecklat en närmare vänskap. Det här har varit utvecklande, 

lärorikt och en spännande period i utbildningen, som vi kommer att minnas. 

Dessutom har vi fått ett otroligt stöd av vänner och familj som både har lyssnat och korrekturläst vårt 

arbete. Vi vill tacka förskolan som tog emot oss. Sist men inte minst vill vi tacka Susanne Kjällander 

som har varit vår handledare och ett stort stöd i arbetet. 
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Inledning 

Vi har valt att arbeta med barns meningsskapande i bild utifrån olika miljöer, för att vi är intresserade 

av estetiska lärprocesser i förskolan och hur de kan se ut i olika miljöer såväl inom- som utomhus. Att 

gå in mer i miljöernas betydelse och förutsättningar för barns meningsskapande är ett sätt för oss att 

fördjupa oss i hur vi själva kan ta ställning till att utforma miljön d.v.s. ställa fram material, inredning 

till skapande aktiviteter både inom- och utomhus till vårt kommande yrkesliv som förskollärare.  

Intresset för bildskapande har funnits hos oss länge och har utvecklats under utbildningens gång, bland 

annat under kurserna Förskoledidaktik med inriktning mot språk och Gestaltande lärprocesser i bild 

och form, samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under VFU:n  har vi upplevt att barn hela tiden 

skapar mening och att deras kommunikation sker i flera teckensystem, vilket innebär att skapande 

aktiviteter bidrar till att barn utvecklar sina språkkunskaper och kreativitet. Det här passar bra in på 

vad som står i läroplanen för förskolan, d.v.s. att barn ska få möjligheter att utveckla sina 

kommunikationsförmågor, idéer i olika teckensystem med stöd av material och estetiska 

uttrycksformer (Skolverket 2010:11). 

En annan anledning till att vi valde det här ämnet är att det är aktuellt i vårt samhälle idag. Kress 

menar att barns meningsskapande är aktuellt i dagens debatt i takt med globaliseringen eller i ett 

informationssamhälle (Kress 2004:1, 10). Det innebär att språket har gått från det skriftliga språket till 

exempelvis bild som ett sätt att skapa mening, men samtidigt tolkar man fortfarande barns tecken, 

oftast genom det verbala språket. Då denna debatt ligger i vår tid så är det ett aktuellt 

forskningsområde som intresserar oss att studera närmare. Aspekten som vi vill belysa är miljöns 

påverkan på barns tecken- och meningsskapande. Vi vill därför fördjupa oss i det socialsemiotiska 

perspektivet, som även har en relation till perspektivet design för lärande, eller det designteoretiska 

perspektivet, som särskilt belyser miljön (Leijon & Lindstrand 2012:171). 

Vi har valt att skriva uppsatsen tillsammans, då vi har många gemensamma intressen, båda vi är 

konstnärliga och tycker om att skapa konst, och vi ser detta arbete som en möjlighet att reflektera 

kring vår egen yrkesroll när det gäller barns skapande. 

Bakgrund 

I det här avsnittet kommer vi att beskriva paradigmskiftet som har skett inom synen på barns 

bildskapande genom åren. Syftet med denna fördjupning är att ge en bättre insyn i bild som en 

meningsskapande process, d.v.s. bildens nutida roll och dess historiska rötter. 

Bendroth Karlsson (2010:11-12) skriver om förskolans bildpedagogiska historia från andra 

världskriget och framåt, för att det var då det började talas om ”fritt skapande”, vilket förknippas med 

den emancipatoriska diskursen. Författaren lyfter fram två traditioner som lever kvar i den svenska 

förskolans bildpraktik, dels den emancipatoriska och dels Fröbeltraditionen. Fröbeltraditionen 

relateras till hur den tidigare förskoleverksamheten barnträdgården arbetade med barns bildskapande, 

namnet kommer av upphovsmannen Friedrich Fröbel (1782-1852). Fröbel formulerade ett antal 

lekgåvor och i den tionde presenterades just papper och penna. Visserligen talade Fröbel om fritt 

bildskapande och inneboende natur i relation till lekgåvorna, men trots det så var det läraren som 
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styrde hur barnen skulle skapa. Kritik mot den Fröbelianska pedagogiken kom bland annat från 

amerikanske filosofen John Dewey, som menade att Fröbels synsätt och arbetssätt baserade kring de 

universella lagarna gick emot barns fria skapande och även barnets naturliga gener (Bendroth Karlsson 

2010:13). Vidare skriver författaren att Dewey till skillnad från Fröbel talade om barnets samspel med 

naturen, och lyfte fram det sociala samspelet med andra som en viktig förutsättning för barnets 

lärande.  

Synen på skapande och även bildskapande har alltid varit ett diskussionsämne, och så tidigt som under 

1930-talet skiljde Vygotskij mellan reproduktion och fantasi och la stor vikt på kreativiteten (Fast 

2008:70), medan Alva Myrdal menade att barns uppfostran skulle byggas på vetenskaplig grund och 

den då relevanta utvecklingspsykologiska teorin (Bendroth Karlsson 2010:14, 16), vilket enligt vår 

uppfattning sänkte statusen för barns bildskapande, då allt skapande kallades för ”småpyssel” och 

ansågs ta för stor plats i verksamheten (Bendroth Karlsson 2010:14, 16). 

På 1940-talet skrev Maria Moberg utifrån Montessoripedagogiken om ”fritt skapande”, men i 

verkligheten handlade det inte om att barn skulle uttrycka sin personlighet genom skapande, utan att 

de skulle utveckla motoriken (Bendroth Karlsson 2010:14-15). I slutet av 1960-talet presenterades 

Bauhausmetoden, den kallades Levande Verkstad. Denna ideologins grundtanke var att alla kan skapa, 

även om inte alla kan bli konstnärer. Det var då man började uppmärksamma individens egna 

uttryckssätt i skapande genom att personen själv fick experimentera och pröva sig fram (Bendroth 

Karlsson 2010: 25-26), vilket låter mer som det sätt pedagoger i förskolans kontext ofta tolkar 

begreppet fritt skapande på.  

Under 1980-talet i Sverige influerades förskolor av Reggio Emilia-metodik kring skapande. Metoden 

talade om det ’rika barnet’ med inneboende hundra språk (Bendroth Karlsson 2010:27). Detta kan vi 

relatera till det kompetenta barnet, vilket innebär att barnet har kunskaper, åsikter, intentioner och vilja 

även innan det har utvecklat sitt verbala språk, och ska därför tas på allvar (Johannesen & Sandvik 

2009:16). Detta innebär att barn ska ses som ’human being’, vilket betyder att barnet från födseln är 

fullkomlig människa (Johansson 2003:47). Vi ser Reggio Emilia-inspiration som ett tecken på ett 

förändrat synsätt på barnet och barnets skapande. 

Bildskapande är ett aktuellt forskningsområde som ett flertal forskare tar upp (Änggård 2005, 2006, 

2010, Bendroth Karlsson 2010, Kress 2004). Bildskapande är beskrivet av olika teoretiska perspektiv, 

men vi anser att det behövs mer forskning kring bild och meningsskapande i relation till miljön, då 

miljön skapar ramar för barns samspel, vilket i sin tur bestämmer hur barnen använder materialet 

(Änggård 2010:142, 146). Även relationer i barngruppen bör anses som en tillgång, då de är en del av 

barns lärande (Skolverket 2010:7).  

Vi upplever dessutom att bildskapande fortfarande betraktas mest som en avslappande aktivitet, som 

kan både lugna ner barnen och fungera som en övergång mellan mer ”energikrävande” aktiviteter, 

därför vill vi med vår studie belysa flera andra aspekter som kan ha betydelse för barns 

meningsskapande.  

Förskolan ska enligt läroplanen sträva mot att ge varje barn de bästa förutsättningarna för utveckling 

och lärande (Skolverket 2010:13), vilket innebär att det är i förskoleverksamheten som barn börjar 

utveckla de förmågor som ska hjälpa dem att lyckas i livet. För oss som blivande förskollärare är det 

viktigt att kunna tolka och tillämpa läroplanen i praktiken, samt välja arbetssätt som ska främja alla 

barns harmoniska utveckling. Enligt Skolinspektionens rapport (2012:58) ska många förskolor ändra 

och utveckla sitt arbetssätt för att kunna uppfylla samhällets villkor, då globaliseringen har gjort 

förskolan till en politisk arena, där unga samhällsmedlemmar ska kunna både utveckla sina egna 
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kompetenser och skapa en förståelse om samhällets mångfald (Skolinspektionen 2012:58). Dessutom 

är förskolan betydelsefull utifrån ett samhällsperspektiv, då den uppfyller en central funktion i den 

ekonomiska utvecklingen (Dahlberg, Moss & Pence 2013:11). Vi anser att skapandet bör betraktas 

som en betydelsefull aspekt i denna process, då det bidrar till ett bredare och mer flexibelt perspektiv 

på saker och ting. Därför vill vi undersöka just denna del av våra kommande arbetsuppgifter, då vi 

anser att det kommer att vara betydelsefullt även i framtiden.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår undersökning är att lyfta fram miljöns betydelse för barns meningsskapande i 

bildaktiviteter och att få mer förståelse kring hur miljön kan både stödja och begränsa barn i deras 

skapande. Denna aspekt är viktig för verksamma pedagoger i förskolor, eftersom en av deras 

arbetsuppgifter är att planera och organisera bland annat bildaktiviteter i beaktande till förskolans 

läroplan (Skolverket 2010:11). Samtidigt kan detta vara relevant för forskare att se förändringar i hela 

kontexten och synliggöra det som händer i förskolans aktuella diskurs. Forskning skapar mer 

diskussion och diskussion i sin tur skapar förändringar, vilket gör att det ständigt sker utveckling. Vi 

inser att detta är ett brett område, och därför väljer vi att fokusera på dessa forskningsfrågor: 

 Hur kan arbetslagets syn på barns skapande tolkas genom observationer av miljöer samt en 

pedagogs tankar kring rummens och aktiviteternas design?  

 Hur kan materialet, platsen och designen i miljöerna bidra till barns möjligheter respektive 

hinder för att skapa mening?  

 Hur kan barns meningsskapande se ut i bildskapande aktiviteter i olika miljöer? 

Tidigare forskning 

I den nuförtiden relevanta diskursen är skapande ett populärt forskningsområde, och det finns även en 

del diskussioner kring skapande och estetiska lärprocesser i relation till multimodalitet, 

meningsskapande och socialsemiotik. Det socialsemiotiska multimodala perspektivet lyfts bland annat 

fram av Lisa Öhman-Gullberg i hennes forskning kring barns bildskapande (Öhman-Gullberg 2009), 

med fokus på förändringen i synen på barns skapande genom åren, och hon menar att det nuförtiden 

inte anses vara en helt oberoende individuell process, utan att barns skapande påverkas av exempelvis 

kulturen, miljöerna, omgivningen och kommunikationen (Öhman-Gullberg 2009:71, 73). I sin 

forskning av de äldre barnens skapande ser författaren en existerande kontrast mellan estetiska och 

kognitiva lärprocesser och menar att skapande betraktas som en avslappnande aktivitet (Öhman-

Gullberg 2009:72).  

Det socialsemiotiska perspektivet kan användas för att förändra de vuxnas synsätt när det gäller barns 

meningsskapande och lyfta fram deras styrkor istället för brister (Leijon & Lindstrand 2012:172). 

Enligt vår uppfattning är det socialsemiotiska perspektivet en fortsättning av den Fröbelianska idén om 
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barns fria skapande. I det socialsemiotiska perspektivet är det barnen som skapar tecken och mening 

genom bland annat bild, och detta relaterar vi till Fröbels idé om fritt skapande. Samtidigt är det helt 

logiskt att synen har förändrats genom tiden och med tanke på den aktuella diskursen, därför så är det 

inte bara barnet som står i fokus utan även yttre faktorer som påverkar barnet. Det finns dessutom 

utrymme för ett samband mellan bild och språk, då barn ofta vill inte bara uttrycka sina känslor, utan 

kommunicera, vilket kräver att inte enbart deras bild får bekräftelse, utan även det de vill förmedla 

med den (Fast 2011:133). 

I nästkommande stycken kommer vi att fördjupa oss i tidigare forskning kring bildskapande i 

förskolan och skolan med fokus på aspekterna som kan relateras till miljöer, kommunikation och 

teckenskapande. Dels så har vi valt litteratur som vi använt i tidigare kurser inom utbildningen och 

dels så har vi fyllt på med flera studier av samma forskare.  

Tidigare forskning har utgått från utvecklingspsykologiskt perspektiv i ett stadietänk kring barns 

bildskapande, och hur det kan relateras till utveckling inom andra kunskapsområden (Änggård 

2006:7). Dessutom har forskningen oftast bara tagit hänsyn till de färdiga bilderna, men Änggård, som 

talar utifrån ett sociokulturellt perspektiv, menar på att ett bättre perspektiv till barns meningsskapande 

bygger på både bilderna och hur barnen skapar dem, med allt annat som sker samtidigt. Vidare så 

menar hon att barnen inte väljer bildaktiviteter med tanke på utveckling utan för att det är roligt 

(Änggård 2006:7). Samtidigt som bildskapande är roligt så är det också kravfyllt, då man måste kunna 

producera ”fina” bilder (Änggård 2005:205). Socialt samspel, det centrala begreppet i sociokulturella 

perspektivet (Phillips & Soltis 2010:91), har studerats av bland annat Eva Änggård (2005, 2006), och 

forskaren fokuserar på bildskapande aktiviteter i förskolan. Även där hittar hon motsägelser då 

bildskapande både är kollektivistiskt och individualistiskt, då man har rätt att bestämma över sin bild, 

men samtidigt så finns det konventionella tecken som bestämmer hur man ska skapa (Änggård 

2005:305). 

Stadietänket har kritiserats av bland annat forskarna Wolf och Perry som menade på att man inte 

skulle se utvecklingen som linjär, och att bildskapande dessutom inte ska ha en 

”verklighetsavbildande” slutpunkt som man ska sträva mot (Änggård 2005:12-14), därför kan det inte 

vara relevant att mäta kunskapsutvecklingen genom att jämföra bilden med modellen. Eva Änggård 

(2005:12-14) menar att ”felaktig” avbildning av verkligheten är i själva verket barns sätt att arrangera 

sin bild, och ett sätt att lyfta fram vissa detaljer som väsentliga. Samma aspekt belyses av Kress 

(2004:11), men från en annan sida, då han knyter bilden till barnets initiala intresse och menar att det 

definierade tecken som blev slutprodukten. 

Eva Änggård (2012:1) lyfter i sin artikel fram intresset av utemiljöns d.v.s. platsens betydelse för hur 

barn skapar mening. Hon skriver även om att rummet skapas och omskapas av de personer som 

befinner sig i den miljön. Hon tar även upp miljöns ’affordances’, d.v.s. hur rummets egenskaper kan 

användas av människor (Änggård 2012:3-4). Affordances som ett mer brett område lyfts även fram av 

Selander & Kress (2010:40) samt av Elm Fristorp & Lindstrand (2012:70), då de tolkas som objektets 

potential som kan användas av agenten.  

Materialets betydelse för barns skapande har tidigare relaterats till ”fritt skapande” (Lindström 

1997:19), då att skapa fritt betydde att få tillgång till flera olika material. Ett senare perspektiv på 

barns skapande menar att barn kan skapa mening och designa sina verk med hjälp av olika material, 

och de väljer ut det de själva anser vara lämpligt utifrån det som finns tillgängligt (Kress 2004:22-23), 

vilket vi tolkar som en ny syn på fritt skapande, då denna process inte kräver många materiella 
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resurser. Barns bildskapande, speciellt med flytande färger, knyts ofta an till de känslor som barnen 

vill förmedla (Bendroth Karlsson 2010:68, Barnes 2012:115). 

Enligt Elisabet Skoglund är koncentrationen en viktig del av barns kreativitet, och för att kunna 

koncentrera sig måste man ha möjlighet att ta sig tid (Skoglund 2005:9), vilket i sin tur innebär att 

man inte ska styras av tidsramar. När det gäller koncentration, så har forskningen även visat att barn 

kan lättare hantera sin stress och fokusera vid utomhusaktiviteter (Friluftsrådet 2007:2). 

Delaktigheten i bildskapandet har diskuterats av bland annat forskaren Elisabet Malmström (2006). 

Enligt henne är inspiration och erkännande viktiga delar av estetiska lärprocessen (Malmström 

2006:131). 

En metodik som lyfter fram förändringar i det enskilda barnets skapande är portföljmetodik. För större 

barn innebär det att de lättare ska kunna följa sin egen skapandeprocess, genom att samla sina bilder. 

Samtidigt kan portföljen användas för att utvärdera och bedöma barns skapande (Lindström 1994:1). 

Det som vi anser vara intressant i relation till vår forskning är själva sättet att dokumentera barns 

bildskapande genom att samla deras verk och strukturera dem. Detta kan kopplas till barns 

meningsskapande, då man får ett djupare perspektiv på barns teckenskapande, design och intention 

(Kress 2004). 

I den internationella forskningen är organisering av barns skapande aktuell. Rob Barnes skriver 

exempelvis om rummets, materialets, tidens och samspelets betydelse för barns bildskapande (Barnes 

2012). Detta fokus på omgivningens roll stämmer överens med den svenska forskningen, där miljöer, 

kamrater, lärandesituationens design anses vara viktiga faktorer i barns bildskapande (Björklund 2008, 

Änggård 2005, 2006, Fast 2008, 2011). Samtal och reflektioner kring konst ska enligt internationella 

forskningen bidra till att barnen utvecklar sina estetiska värden samt lär sig på ett holistiskt sätt, vilket 

innebär att gränserna mellan ämnen suddas bort. Forskningen visar att kunskaper som barn behärskar 

genom skapandet stannar kvar (Bell 2012). 

En stor del av den samtida diskursen kring förskolebarns skapande har sina rötter i den italienska 

Reggio Emilia traditionen, där fokus ligger på projektarbete, kommunikation och barns aktiva 

skapande (Barsotti 2007:7). Denna tradition strävar mot att ge barn möjlighet att ta kontroll över sitt 

skapande och lärande. Delaktigheten och dialogen är också viktiga aspekter i denna filosofi (Barsotti 

2007:7). Då Reggio Emilia är just pedagogisk filosofi (Barsotti 2007:8), kan den inte räknas som 

forskning, utan snarare som ett alternativt sätt att samla in kunskap om förskolebarns bildskapande. 

Även Kress forskning kring literacy (Kress 2004) kan relateras till bildskapandet, eftersom det handlar 

om att skapa tecken i olika medier, bland annat genom bild, men detta kommer vi att ta upp i nästa 

kapitel, då den socialsemiotiska teorin ligger till grund i vår uppsats.  

Sammanfattningsvis kan den tidigare forskningen om barns bildskapande visa att det skett ett 

paradigmskifte, där fokus gått från vad det individuella barnet presterar till att lyfta fram yttre 

omständigheternas betydelse för barns skapande. Dessutom kan omgivningens betydelse för 

bildskapande ses som en gemensam nämnare i forskning utifrån flera olika teoretiska perspektiv. 
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Teoretiskt perspektiv 

I det här kapitlet kommer vi att presentera det socialsemiotiska perspektivet och de centrala begreppen 

vi valt att fördjupa oss i vår studie: meningsskapande, kommunikation, design i lärmiljöer, tecken, 

teckensystem, multimodalitet. Vårt val av perspektiv bygger på vårt intresseområde, dvs. skapande. Vi 

valde ett av de perspektiv som enligt vår uppfattning talar mest om detta, då vi inspirerades först och 

främst av Kress, och han fokuserar på barns bilder (Kress 2004). Dessutom har socialsemiotiken inga 

färdiga svar, vilket vi ser som en möjlighet att tolka det empiriska materialet fritt (van Leeuwen 

2005:1). Då vi utgick ifrån utbildningens kurslitteratur, vilket kan innebära att det finns flera teorier 

som skulle kunna vara användbara, men eftersom det var just socialsemiotiken som presenterades i 

samband med barns skapande aktiviteter, påverkades vår syn på detta, och vi associerade skapandet 

med just denna teori.  

Socialsemiotiska perspektivet 

Enligt socialsemiotiken skapas mening och betydelse av flera olika kommunikationsformer, eller 

semiotiska resurser (Öhman-Gullberg 2009:73). Barn i skapande aktiviteter uttrycker sig med olika 

teckensystem, därför anser vi att det här perspektivet är relevant för vår undersökning, då det talas om 

’modes’, d.v.s. teckensystem (Kress 2004:7). Perspektivets centrala begrepp anser vi vara lämpliga för 

att belysa vår studie, för att de kan användas för att besvara forskningsfrågorna. Eftersom vi lägger 

fokus på miljöer och rum väljer vi att inte skilja på socialsemiotiken och designperspektivet, då 

designperspektivet har sina rötter i den socialsemiotiska teorin och det perspektivet belyser miljöernas 

betydelse och lärande i skapande situationer (Leijon & Lindstrand 2012:171). 

Elm Fristorp & Lindstrand (2012:46) och van Leeuwen (2005:281) skriver om begreppet 

multimodalitet som innebär att barn kommunicerar med kombination av olika teckensystem, som 

exempelvis verbalt och icke-verbalt språk, för att göra sig förstådda i ett sammanhang. Selander & 

Kress (2010:26) talar om multimodalitet som en meningsskapande process som uppstår i den sociala 

sfären mellan människor, för att skapa en gemensam förståelse om världen.  

Det finns även kritik mot det socialsemiotiska perspektivet, som har sin grund i multimodalitetens 

tolkningar. Bazalgette & Buckingham menar att multimodaliteten reduceras till enbart skillnader 

mellan den verbala och den icke-verbala texten, medan teckensystem som exempelvis film och 

datorspel glöms bort (Bazalgette & Buckingham 2013:95-96). Dessutom analyseras multimodalitet 

bara i relation till kommunikation, vilket skiljer sig ifrån multimodala analysens ursprungliga syfte, 

d.v.s. att undersöka hur interaktionen mellan teckensystemen kan skapa mening (Bazalgette & 

Buckingham 2013:95-96). Trots denna kritik anser vi att det socialsemiotiska perspektivet har de 

verktyg som kan användas för att skapa en förståelse kring barns perspektiv och barns 

meningsskapande. Förutom detta kompletterar vi socialsemiotiska perspektivet med designteoretiska 

perspektivet, som adresserar just denna problematik kring olika teckensystem. 

Meningsskapande 

Enligt socialsemiotiken är meningsskapande centralt och tydligt närvarande i barns liv (Kress 2004:87 

ff). Vad barn än gör, uppmärksammar de vad deras handlingar resulterat i, hur deras eller andras 

handlingar förändrade verkligheten. De är alltså medvetna om att det är de själva som med flit 

arrangerar materialet för att skapa något som inte fanns där förut, och det är de som designar, d.v.s. 
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bestämmer i detalj hur produkten ska se ut (Kress 2004:34). I sitt meningsskapande använder sig barn 

av det befintliga materialet, men transformerar det på ett sätt som suddar bort materialets ursprungliga 

egenskaper (Kress 2004:31), vilket gör att till exempel ett hus byggt av kuddar är i den aktuella 

kontexten ett hus, där varje kudde symboliserar en vägg eller en dörr, och då är själva materialet inte 

viktigt. Även om barn använder sig av tillgängliga materialet, är det ändå de själva som väljer ut och 

designar vad de ska transformera och på vilket sätt (Kress 2004:31). Kress nämner bland annat 

intresse, transformation, motiverat tecken, multimodalitet och representation som nyckelbegrepp i 

barns meningsskapande (Kress 2004:87). 

Kommunikation 

Det socialsemiotiska perspektivet talar om att människor skapar mening med tecken genom att 

kommunicera med andra i sin omgivning (Leijon & Lindstrand 2012:172). Leijon & Lindstrand 

(2012:174) skriver om kommunikation som centralt begrepp i det socialsemiotiska perspektivet, vilket 

innebär att människor i sociala sammanhang kommunicerar med olika verbala och icke-verbala 

teckensystem som exempelvis bilder, färger, språk. Perspektivet är ett redskap som kan användas för 

att analysera hur olika människor genom kommunikation skapar en social värld (Leijon & Lindstrand 

2012:174). Kress och van Leeuwen talar om att begreppen kommunikation och representation kan 

relateras till varandra (Leijon & Lindstrand 2012:176-177). När människan interagerar med någon 

annan för att få denna att förändra sin uppfattning, så kan det inte ske utan ett representativt innehåll 

som handlar om hur någon beskriver något eller någon annan (Leijon & Lindstrand 2012:176-177). 

Kommunikation å ena sidan handlar mer om fokus på vad den andre har att säga i en viss kontext, 

medan representation har med egna intresset att göra i denna situation (Leijon & Lindstrand 

2012:177). Kress (2004:1) talar om att språk är i fokus i det nutida informationssamhälle som vi lever 

i, och det finns många olika teckensystem som man ska behärska för att klara sig i vardagslivet, och 

man måste kunna läsa för att kunna använda sig av dessa teckensystem (Kress 2004:1). Vi tolkar ordet 

läsa som att läsa tecken, vilket inte behöver begränsas av skriftspråket, utan kan även inkludera andra 

teckensystem, som i vårt fall bild. 

Design för lärande i förskolans lärmiljöer  

Elm Fristorp & Lindstrand (2012:65) har i sin bok lagt fokus på bland annat förskolemiljön samt 

resursernas tillgänglighet i olika lärandesituationer. Texten lyfter fram hur pedagoger designar 

förskolans ute- och inomhusmiljöer för barns utveckling och lärande. Utformningen av 

lärandemiljöerna som exempelvis inredning, tillgängligheten av material, och plats att vara på för 

barnet är ett par aspekter som pedagoger själva kan styra och designa, då det inte finns givna regler 

inom verksamheten (Elm Fristorp & Lindstrand 2012:65). Elm Fristorp & Lindstrand (2012:65-66) 

utgår ifrån perspektivet design för lärande när de ger exempel på hur utformningen i olika lärmiljöer i 

förskolan kan se ut. Ett av de exempel som författarna skriver om är den institutionella utformningen 

av förskoleverksamheten som hålls levande av traditioner, kunskapspraktiker och sättet att 

kommunicera på, den influerar även pedagogers och barns dagliga verksamhet. Det kan handla om att 

pedagoger styr sitt pedagogiska arbete efter vad som står i läroplanen. Det kan även för barnens del 

handla om hur de anpassar sig efter de regler och rutiner som gäller interaktion med kamrater samt 

inom de pedagogiska kontexter, som finns i verksamheten både inne och ute på förskolegården (Elm 

Fristorp & Lindstrand 2012:66-67).  
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Förskolemiljön utomhus 

Elm Fristorp & Lindstrand (2012:71-73) poängterar betydelsen för barnen vad gäller materialets 

tillgänglighet och placeringen av det på förskolegården. Författarna menar att under deras besök av 

olika förskolegårdar har de observerat mer eller mindre inredda lekplatser baserade på olika grunder. 

Materialets placering utomhus kan variera i en friare yta. Platser är ett tecken på var barnen kan 

befinna sig, vad de förväntas att göra på den platsen, vilka regler som gäller, värderingar, och vilka 

kamrater barnen kan vara med. Utomhusaktiviteter, platser och tillgängligt material ger barnen enorma 

möjligheter till deras meningsskapande (Elm Fristorp & Lindstrand 2012:73). Eva Änggård 

(2010:141-142, 145) menar att varje plats skapar sina uttalade och outtalade regler, vilket innebär att 

det är förutbestämt vilka och hur många som får vara där, hur man går in i aktiviteten (exempelvis 

måste be om lov eller inte), och vad man kan och får göra. 

Förskolemiljön inomhus 

Elm Fristorp & Lindstrand (2012:83-84) menar att rummens möjligheter styrs av verksamhetens 

rutiner. Rummets design fungerar som tecken på vilka regler som finns i det. Materialets tillgänglighet 

kan visa att den specifika aktiviteten i rummet riktar sig mot äldre respektive yngre barn. Inom 

förskolans innemiljö innebär det att organiserandet av rummet och resurserna kan både begränsa och 

fungera som en tillgång för barns meningsskapande i deras lek (Elm Fristorp & Lindstrand 2012:85, 

Änggård 2010:141). Tillgång till resurser kan inte på förhand avgöra om det sker en lärandesituation, 

utan det är deltagarna som själva bestämmer vad som är användbart i deras lek. Resurser i den 

meningen kan vara exempelvis olika material och teckensystem, som är en förutsättning för barnens 

meningsskapande. Det betyder inte att barnen använder materialet på ett sätt som pedagogerna har i 

åtanke (Elm Fristorp & Lindstrand 2012:86-87). Samma plats har dock olika regler när den används 

under olika aktiviteter, vilket innebär att tid också är en viktig faktor (Änggård 2010:143). 

Tecken och teckensystem 

Tecken och teckensystem fungerar som en länk mellan individer och kultur (Selander & Rostvall 

2010:15). Detta innebär att individer som tillhör en viss kultur har ett specifikt sätt att tolka och skapa 

tecken. I meningsskapandet är teckenskaparens intresse centralt, och ett motiverat tecken innebär att 

det skapas utifrån individens egna upplevelser och associationer (Kress 2004:19). Att tolka ett tecken 

innebär i sin tur att närma sig teckenskaparens perspektiv och att förstå hela komplexa historian 

bakom tecknet (Kress 2004:19).  

Enligt Kress missar vuxna en stor del av barns teckenskapande, eftersom de skiljer på lek och 

språkutveckling (2004:13). Vuxna lägger fokus på språk men missar det viktiga i leken. Vuxna bortser 

från att barn styrs av sitt intresse och vad som finns tillgängligt, dvs. att barn skapar tecken och 

mening i sin lek (Kress 2004:13). 

I vårt arbete är tecken ett begrepp som vi kommer att använda både för att komma åt barns 

meningsskapande och för att se hur motiverade tecken tolkas av de vuxna. Vi ska nämligen analysera 

hur barnen tolkar de verbala och icke-verbala tecken som skapas av rum, material, vuxnas och andra 

barns handlingar, samt observera hur pedagogerna tolkar barns teckenskapande. Enligt Kress blir det 

lätt för barn att experimentera utan att hämmas av reglerna, när de styrs av eget intresse, och i ett 

meningsfullt sammanhang kan de skapa egna teckensystem utifrån sina hypoteser (Fast 2008:103). Vi 

anpassar och utvecklar detta i enlighet med vår studie och menar att rum, material och omgivning kan 

skapa förutsättningar för ett meningsfullt sammanhang, där barn vill och får skapa fritt och 

experimentera. 
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Kjällander (2014:30) skriver att meningsskapande, kunskaper och interaktion ligger till grund för 

perspektivet design för lärande och kan kopplas till multimodala teckenskapandet i leken. Det 

multimodala designteoriska synsättet underlättar vid noggrannare redogörelser, tolkningar och 

analyser av specifika teckensystem som exempelvis bilder, färger eller kroppsspråket. Synsättet lägger 

vikten i betydelse av kommunaktionen som sker i särskild kontext. Vid undersökningen ska man 

kunna bortse ifrån undersökarnas närvaro, och situationen runtomkring inte skiljer sig från den 

vardagliga. Handlingarna kan härigenom analyseras som vanligt förekommande (Kjällander 2014:30). 

Leijon & Lindstrand (2012:186) skriver att det socialsemiotiska perspektivet talar om multimodalitalet 

som meningsskapande. Detta medför till reflektion bland lärarna, och de teckensystem som erbjuds till 

eleverna blir antingen hinder eller ger möjlighet till deras meningsskapande inom ett särskilt 

kunskapsområde.  

I det här avsnittet har vi beskrivit några betydelsefulla begrepp inom det socialsemiotiska perspektivet. 

Vi har även redovisat för kritik av perspektivet och motiverat vårt val och teorins relation till vårt 

arbete. I nästa kapitel kommer vi att beskriva våra val av metoder som vi anser är lämpliga för en 

studie med socialsemiotisk utgångspunkt. 

Metod  

Val av metod 

I det här avsnittet ska vi beskriva de metoder som vi använde oss av och förklara hur vi kommit fram 

till att välja just dem. Vi kommer även att föra ett resonemang hur dessa val kan relateras till den 

socialsemiotiska teorin. 

I vårt val av metod tog vi hänsyn till barnens röster, och valde därför att använda oss av rundturer, som 

uppmuntrar barns inflytande och delaktighet. Till en början hade vi tänkt använda intervju som metod, 

men efter att ha bekantat oss med rundturer under Bodil Halvars-Franzéns föreläsning
1
 ändrade vi 

metodval, eftersom vårt projekt handlar om miljöernas roll i barns skapande och för att vi kände att 

rundturer är ett mer bekvämt sätt för barnen och pedagogerna att uttrycka sina tankar (Halvars-Franzén 

2007:34). Rundturer som en forskningsmetod tas upp av bland annat Bodil Halvars-Franzén (2007) 

och Eva Änggård (2012). Metoden handlar om platsens betydelsefulla roll i relation till 

datainsamlingen. Halvars-Franzén skriver om hur man använder sig av metoden både inomhus och 

utomhus. Hon talar även om att det är barnen som leder rundturerna, vilket ger forskarna utökade 

möjligheter till att lyssna (Halvars-Franzén 2007:26-27). Utifrån det socialsemiotiska perspektivet är 

rundturer ett sätt att låta barns röster komma fram, vilket är en stor diskussionsfråga (McTavish, 

Streelasky & Coles 2012:249). Forskarna menar nämligen att det är sällan man engagerar barnen i sina 

studier, trots att man talar om vikten av barns perspektiv (McTavish, Streelasky et al. 2012:249). 

Vi valde även att använda oss av rundturer som observation med en av pedagogerna för att få 

arbetslagets perspektiv på barns skapande i ute- och inomhusmiljöer. Pripp & Öhlander (2011:122-

123) skriver om att rundturer möjliggör ett friare samtal, där forskare intar en aktiv roll. Ett sådant 

samtal bidrog till att vi fick bredare perspektiv på bakgrunden till barnens nuvarande ställning till 

                                                      
1 Bodil Halvars-Franzén, Stockholms universitet, den 27 mars 2014. 
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skapandet och förskolans miljöer. Vårt syfte med detta var att förstå varför barnen sa och tyckte som 

de gjorde. På så sätt hjälpte pedagogens berättelse om miljöer och barnens vardag, när vi skulle närma 

oss barnens perspektiv, d.v.s. försöka se saker och ting utifrån barnens synvinkel (Johansson 2003:42).  

Vi valde en kvalitativ forskningsmetod, eftersom vi ville få en djupare förståelse av vår studie. Vi var 

intresserade av att närma oss den konkreta situationen så mycket som möjligt och att hitta 

sammanhang och mönster i barns relation till skapande miljöer (Bjørndal 2012:22-23). 

En fördel med ljudinspelningen, som vi valde för att dokumentera vårt empiriska material, är att 

allting som är sagt sparas och kan lyssnas på upprepade gånger (Bjørndal 2012:72). Däremot är det 

omöjligt att spela in deltagarnas kroppspråk och samspel, som man skulle kunna göra med en 

videokamera (Bjørndal 2012:79). Men vi var medvetna om tidspressen och valde att inte försvåra 

situationen, då filmningen kräver tillstånd från vårdnadshavare till alla förskolans barn, och inte bara 

deltagarna. Med hjälp av ett snöre kunde vi hänga diktafonen runt halsen på deltagarna, vilket gjorde 

det möjligt att förbättra ljudkvalitet (Bjørndal 2012:82). 

Vi valde även att använda oss av fältnotiser som stöd, och vi strukturerade anteckningarna med hjälp 

av tre rubriker som ”säger”, ”gör” och ”reflektioner” (se bilaga 5). Den här metoden kompletterade 

ljudinspelningen då vi kunde anteckna vad som skedde med deltagarnas kroppspråk och egna 

reflektioner som ett minne (Palmer 2011:53). Efteråt ansåg vi att fältnotisernas nackdelar var att det 

var svårt dels att se vad vi hade skrivit i anteckningarna och dels att aktivt följa med i rundturerna och 

hinna skriva samtidigt. 

Under rundturerna inomhus fick barnen också fotografera något i miljöerna som de var intresserade 

av. Under och efter rundturen med pedagogen så tog vi själva bland annat hjälp av en digitalkamera, 

för att fotografera det vi observerat som var intressant i miljön och vissa bilder på väggarna. Vi har på 

så sätt använt kameran för att föra visuella fältanteckningar (Gradén  & Kaijser 2011:177). Vi har dock 

varit noga med att inte få med barnen på bilden, och vi förklarade för barnen att de inte skulle 

fotografera någon av sina kamrater, utan bara saker.  

Vi använde även bildanalys som metod, då vi betraktade det ikonografiska innehållet i barns verk 

(Rydén 2006:499). Vi valde dock att inte göra detta centralt i vårt arbete, utan syftet var att 

komplettera de andra metoderna med den, då vi kände att det skulle ge en djupare bild av barns 

meningsskapande. 

Vårt val av metoder motiverade vi med tanke på det socialsemiotiska perspektivet. Det var viktigt för 

oss att skapa en förståelse om både miljöer och barns meningsskapande i olika teckensystem, därför 

valde vi att kombinera flera olika metoder som fokuserade på olika teckensystem: verbala språket, 

kroppspråket, färger, bokstäver (jfr Leijon & Lindstrand 2012:171). Då vi lät barnen själva fotografera 

någonting i miljöerna, fick vi ett bredare perspektiv både på barns intresse och på det som fanns i 

miljöerna, för att även med hjälp av digitalkameran visade barnen rummet för oss (Forsling 2011:87). 

Urval och avgränsningar 

Eftersom vår metod förutsåg att deltagarna skulle berätta om miljöer och material, och deras 

berättelser skulle spelas in och transkriberas, bestämde vi att välja barn som har det verbala språket, 

d.v.s. barn mellan tre till sex år. Vi valde att inte undersöka i förskoleklass, eftersom 

förskoleklassverksamheten oftast ingår i skolan, där mycket av ansvaret fördelas mellan olika personer 
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(oftast rektorn och förskoleklassläraren), vilket gör det svårt att få tillstånd att undersöka. Därför blev 

det lämpligast att välja en syskonavdelning på förskola. 

Förskolans geografiska placering var också betydelsefull, då den skulle passa oss båda. På så sätt 

avgränsade vi oss till en kommun, där vi skulle hitta en undersökningsplats. Först läste vi på 

förskolornas hemsidor och valde några stycken som var inriktade på skapande verksamhet. Vi började 

ringa till dem som hamnade längst upp i vår prioriteringslista. De första två eller tre råkade vara små 

kooperativa förskolor, och det visade sig att det krävs tillstånd från föräldrastyrelsen för att ens få 

komma dit och informera om vår undersökning. Alla förskolecheferna lovade att höra av sig efter de 

har talat med föräldrarna, men ingen av dem gjorde det. Efter detta bestämde vi oss att lägga till ett 

kriterium: förskolan ska vara kommunal. Till slut så fick vi tag på en kommunal förskola, där vi var 

välkomna att göra vår undersökning. 

I vår transkription har vi valt att bara dokumentera de observationer som är relevanta för vår studie. 

Detta gör vi med avsikt för att sålla bort det överflödiga och att istället använda oss av det material 

som är av relevans i vår kommande analys och som belyser våra forskningsfrågor (Bjørndal 

2012:118). På så sätt medför det att vi får en förenklad bild av det som vi observerade i den 

pedagogiska kontexten (Bjørndal 2012:118).  Då vårt arbete har socialsemiotiska perspektivet som 

utgångspunkt och handlar om bland annat teckensystem och multimodalitet, har vi använt oss av olika 

dokumentationsformer, för att kunna analysera hur deltagarna uttrycker sig och kommunicerar både 

verbalt och icke-verbalt (Leijon & Lindstrand 2012:174). 

Undersökningspersoner 

I vår undersökning ingick sex barn och en pedagog. Barnen som deltog var mellan fyra och sex år 

gamla; det var tre pojkar och tre flickor. Pedagogen som vi gjorde rundturen med arbetade på samma 

avdelning alla sex barnen gick. 

Insamlingsteknik 

Vi valde att kombinera rundturer och observationer, samt lät barnen fotografera det de ansåg vara 

intressant i miljöerna. Vi valde att ställa ungefär samma frågor till pedagogen och barnen för att få 

olika perspektiv på samma aspekter, men vi tog även hänsyn till att uttrycka oss på det lämpligaste 

sättet, för att barnen skulle förstå våra frågor (se bilaga 3 & 4). 

Genomförande 

Efter att vi kontaktat förskolan så bokade vi tid för besök. Vi berättade om vår undersökning och 

lämnade över informationsbrev (se bilaga 1 & 2
2
). Detta gjorde vi innan studiens början, i enlighet 

med Vetenskapsrådets etiska regler angående öppna observationsstudier, som innebär att deltagarna är 

medvetna om att de observeras och vad det är som ska studeras (Vetenskapsrådet 2011:42). I samråd 

med pedagogen som tog emot oss bestämde vi att vår kommunikation med föräldrarna skulle ske 

genom hen. Vi bestämde tid för vår observation för att samla empiriskt material och till dess så skulle 

pedagogen ordna med samtyckesformulär (Vetenskapsrådet 2011:42). Därigenom fick vi skriftligt 

samtycke av barnens föräldrar innan vi började observationen. Hen informerade även barnen om vårt 

besök så att de var väl förberedda. När vi väl kom dit berättade vi lite mer för barnen och förklarade 

                                                      
2 I bilagor har vi valt att inte ange våra telefonnummer, då uppsatsen kommer att publiceras offentligt. 
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om hur ljudinspelningen skulle gå till. Vi försökte avdramatisera diktafonens närvaro, eftersom 

digitaltekniken kan påverka deltagarnas beteende (Lindgren & Sparrman 2003:64). Vi frågade även 

om de ville delta och om man fick spela in vad de sa. Vi informerade dem även om att de fick ångra 

sig när som helst under rundturerna (Vetenskapsrådet 2011:60). Vi la stor vikt vid att få en bekräftelse 

av barnen, då de ska få sin röst hörd i situationer som rör dem (Utrikesdepartementet 2009:18). Vi 

upplevde att barnen blev ivriga och nyfikna. Efter det gick vi rundturer med barnen i par och de 

berättade om miljöer och sitt bildskapande. Detta för att belysa kommunikationen mellan barnen för 

att få bättre förståelse om hur de skapar mening med tecken utifrån det socialsemiotiska perspektivet 

(Leijon & Lindstrand 2012:172). Vi tänkte även på etiken när vi valde att låta barnen gå rundturer i 

par, så att de inte skulle känna sig utsatta, eftersom vi var två som observerade samtidigt. 

Vi stötte på ett antal problem under rundturerna, i ett fall förstod inte barnen en av frågorna och kunde 

inte svara utan blev tysta. I ett annat fall förstod inte ett av barnen ordet kamrater, så då fick vi 

formulera om frågan och byta ut ordet mot kompisar. I ett tredje fall blev båda barnen tysta efter att vi 

ställt frågan om vem som bestämmer i rummet, så vi gick över till nästa fråga istället, och vi vet 

fortfarande inte om det handlade om att de inte förstod frågan eller inte ville svara. Utifrån det 

socialsemiotiska perspektivet kan vi förklara detta med olika teckensystems olika affordances (Kress 

2009:19), och då kan vår metod vara orsak till att vi stötte på dessa problem, då vi begränsade vårt 

eget agerande med verbala teckensystemet. 

Under rundturerna var våra deltagare inomhus och alla andra barn var ute på gården, det var mellan 

klockan tio och halv tolv och vid den tiden brukar avdelningen vara ute, vilket betydde att de inte 

behövde ändra sina rutiner alltför mycket. Vi gick rundturerna med barnen först och pedagogen sist. 

Varje par som var färdigt med rundturen fick gå ut och leka, så att vi blev ensamma med pedagogen. 

Rundturerna tog ungefär tio minuter var, men efter detta gjorde vi observationer och reflekterade kring 

de olika miljöer som deltagarna hade berättat om. Vi gick även ut och samtalade med deltagarna om 

deras skapande aktiviteter utomhus. Syftet med detta var att pröva och se hur barnen skapar mening 

genom att återspegla det som finns här och nu i olika miljöer (McTavish, Streelasky et al. 2012:252). 

Vi upplevde att barnen blev otrygga när vi försökte fortsätta med våra frågor utomhus. Dels kan det 

bero på att de inte riktigt förstod våra frågor och dels att vi inte varit tydliga med att vi även skulle 

fortsätta samtala med dem utomhus. Vissa barn som varit med i rundturerna lekte nu ensamma på 

gården, och vi upplevde att det möjligtvis inte kändes lika tryggt att vara själva som när de gick i par 

under rundturerna inomhus. De andra hade gått in i lek med sina vänner, och då stördes de av våra 

frågor. Vår observation kring utomhusmiljöerna blev därför inte så omfattande som vi hade tänkt oss, 

vi fick ganska lite information om det i jämförelse med rundturerna inomhus.  

Reflektion och beskrivning av författarnas insatser i studien 

Under processen så har vi provat olika sätt att skriva på. Vi har skrivit tillsammans och turades om att 

skriva på dator. Vi har även delat upp begrepp och skrivit hemma, och efter det har vi redigerat och 

satt ihop delarna till en text. Har det varit någonting som den andre inte har förstått, så har vi 

diskuterat, argumenterat och förklarat det för varandra. Det går inte att dela upp den färdiga texten 

efter vem som skrivit vad, för att vi gått in i varandras skrivande. Vi anser att arbetet i par har 

underlättat diskussionen och reflektioner, vi har fått möjlighet att utbyta information, vilket har varit 

lärande. Dessutom har vi hela tiden fått inspiration av varandra under arbetets gång, för att vi fick 

dubbelt så många idéer. Vi har belyst vår undersökning ur två synvinklar, vilket gjorde texten och 

själva undersökningen mer nyanserad och detaljerad. 
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Databearbetning och analysmetod 

I det avsnittet kommer vi att beskriva hur vi gick tillväga när vi bearbetade det empiriska materialet 

samt hur vi reflekterade kring vår analysmetod i relation till ”förgivettagandet” och hur den kan ha 

påverkat våra resultat. 

Databearbetning 

Vi har valt att transkribera vissa sekvenser av vårt insamlade material som vi anser är relevanta i vår 

kommande analys. Syftet med detta var att närma oss svaren till våra forskningsfrågor (Bjørndal 2012: 

118). Med hjälp av transkriptionerna kan man få en tydligare bild av kommunikationen som sker 

mellan deltagarna, i likhet med ett manus, där man ser vad deltagarna säger och gör, för att få ett bättre 

perspektiv på vilka mönster som framträder i kontexterna (Bjørndal 2012:86). Vi fokuserade även på 

det vi antecknat under rundturerna, för att lättare kunna kombinera deltagarnas utsagor med deras 

handlingar och egna reflektioner. Det här sättet att analysera på passar bra in till det socialsemiotiska 

perspektivet, för att man letar efter specifika mönster i och mellan olika teckensystem, som deltagarna 

använder sig av (Leijon & Lindstrand 2012:175).  

Vi byggde upp vår analys kring de teoretiska begreppen och relaterade dem till de transkriberade 

sekvenserna. För att få fram mönster, kategoriserade vi materialet genom att både uppmärksamma 

utsagor som upprepades av flera deltagare samt jämföra de olika deltagarnas svar på samma fråga. 

Vårt arbete kan vi relatera till Kolbs inlärningsmodell (se figur 1), som vi lånar från boken Det 

värderande ögat (Bjørndal 2012:117), då vi upplevde genom att samla in materialet, reflekterade 

under vårt gemensamma arbete, generaliserade och teoretiserade i analysen. Sista steget, att pröva, 

skulle kunna bli att använda vår undersöknings resultat som en bas i vidare forskning. Vi lånar in 

begreppet inlärning, då vi inte ville förändra modellen, men tolkar det som vår egen lärandeprocess då 

vi skapar mer strukturerade kunskaper kring vårt insamlade empiriska material. Schemat nedan visar 

att inlärningen förstärks av struktureringen och systematiseringen, och relationer mellan processens 

stadier blir tydligare. Bilden till höger visar att samma material kan bidra till mer lärande om det 

struktureras, vilket visas med hjälp av de tjockare pilarna, som återspeglar högre effektivitet av 

strukturerat inlärning. 

 

Figur 1. 
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Transkriptionsnyckel  

** - ett barns namn och efternamn.  

* - alla förnamn som tas upp av deltagarna. 

B1 - barnet som börjar prata först i varje sekvens. 

B2 - det andra barnet. 

B? - går ej att identifiera barnet. 

P - pedagogen. 

S - studenten (vi specificerar inte vilken av oss två). 

# - gruppens namn. 

<…> - ett stycke har inte transkriberats (ej relevant). 

Kursiverat – deltagare betonar ordet. 

… - paus. 

Vi valde att göra en egen tolkning av Jeffersonian Transcription (Kjällander 2011:99), och skapade 

transkriptionsnyckel. Vissa delar av transkriptionen kommer vi att använda oss av i analysen. Vi valde 

att transkribera så nära som möjligt, och behöll även talspråket och pauser. På de bilderna som vi 

valde att analysera, så gömde vi barnens namn med hjälp av vita fyrkanter (se bilaga 6, 7 & 8). 

Transkriptionen hjälpte oss att fånga flera uttrycksformer och tolka det på ett multimodalt sätt (Elm 

Fristorp & Lindstrand 2012:46). Utifrån det socialsemiotiska perspektivet kan vår analys ses som en 

egen transformativ och meningsskapande process, då vi valde ut det vi ansåg vara väsentligt och 

arrangerade delarna på ett specifikt sätt (Leijon 2010:83). 

I vår studie kommer vi att använda oss av orden pedagoger och barn, för att undersökningen sker i 

förskolan. Vi väljer även att inte precisera om pedagogen är förskollärare eller barnskötare, då vi anser 

att skillnader i deras arbetsuppgifter inte är relevanta för vår studie. Det är ändå arbetslagets syn vi vill 

bekanta oss med. 

”Förgivettagande” 

Innan vi går in på resultatet och analys ska vi lyfta fram vissa aspekter som kan ha påverkat våra 

tolkningar. 

Vi tar här stöd av Christian Eidevalds föreläsning
3
 och vill påpeka att vi är medvetna om att resultat 

och slutsatser vi kommer fram till beror på det socialsemiotiska perspektivet som vi utgår ifrån, och 

samma empiriska material skulle kunna tolkas på ett annat sätt utifrån ett annat perspektiv. Även vår 

transkription kan enligt Green, Franquiz och Dixon (1997:172-176) inte bli objektiv, då vi ser det vi är 

förberedda på att se. Vår studie är dessutom ganska liten, därför kan vi inte påstå att mönstret vi hittat 

gäller för alla verksamheter, utan vårt syfte är att belysa hur en viss miljö kan påverka barns 

meningsskapande i bild.  

I vår redovisning för studiens resultat och analys kommer vi att kategorisera vårt empiriska material 

för att visa vilka mönster som vi anser finnas i det. Efter det så argumenterar vi med hjälp av de 

                                                      
3 Christian Eidevald, Stockholms universitet, föreläsning den 23 april 2014. 
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utvalda begrepp och därigenom kommer fram till slutsatser i relation till vårt syfte och 

frågeställningar. 

I det här avsnittet kommer vi att försöka synliggöra de begränsningar som styr både vår och 

deltagarnas uppfattning av ”verkligheten”. Vi har alltså en del antagande som styr våra handlingar
4
, 

och medan deltagarnas förgivettagande påverkar det empiriska materialet, påverkas vår analys av det 

som vi tar för givet. 

Ett exempel på vad barnen tar för givet är deras tolkning av våra frågor. När vi frågade om deras 

favoritmaterial, så ville vi utveckla frågan och göra den lättare att förstå, därför fortsatte vi: 

S: Har ni några favoritpennor eller färger? 

B2: Ja, min är grön. 

(ur sekvens 3) 

S: Så vilka pennor är dina favoriter att måla med? 

B2: Röd, svart och vit.  

(ur sekvens 1) 

I båda exemplen kan man tydligt se att barnen tog för givet att det var färgen vi talade om.  

Från rundturen med pedagogen fick vi en känsla av att bild upplevdes som en lugn avslappnande 

aktivitet, och detta bekräftades av pedagogen: 

S: När brukar de vara här då? 

P: Ja, det kan vara när de kommer på morgonen och brukar sätta sig ner och rita. Det kan vara… vi 

har vila efter maten <…> och efter den så har vi lugn stund innan det är mellanmål så då vill vi att de 

sitter ner och ritar. 

Det är omöjligt för oss att identifiera våra egna förgivettagande, då vi fortfarande har vårt perspektiv 

på saker, och även om vi som förskollärarstudenter är vana att försöka närma oss andras perspektiv, är 

det ändå svårt att ta avstånd från alla våra stereotypiska tankesätt, särskilt om de är osynliga. Vi har 

dock reflekterat kring att vi utgår ifrån att material förvaras på samma ställe där det används, medan 

teknikrummet faktiskt oftast är ett förvaringsrum när det gäller bild. Vi kan därför inte distanseras från 

vår syn, trots att vi försöker att ta hänsyn till informationen som vi fick av deltagarna:  

P: Vi har ju inget målarrum på det viset utan vi har ju tre bord här och vi brukar sitta här och måla, 

men vi har alla våra målarsaker här inne, som vi kallar teknikrummet. 

Forskningsetiska överväganden  

I detta avsnitt kommer vi att beskriva våra etiska överväganden kring materialinsamlingen och 

deltagarnas integritet. Vi har utökat våra tidigare kunskaper kring forskningsetik med hjälp av 

Vetenskapsrådets rapport God forskningssed (2011). Denna text har blivit central i vår uppsats, både 

under studiens genomförande på förskolan och även i vårt skrivande, då vi hela tiden utgått ifrån 

principerna som beskrivs i rapporten. 

                                                      
4 Christian Eidevald, Stockholms universitet, föreläsningen den 23 april 2014. 
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Vetenskapsrådet (2011:1, 66) informerar om fyra etiska aspekter att ta hänsyn till när man forskar, 

som kallas för tystnadsplikt, sekretess, anonymitet och konfidentialitet.  

Tystnadsplikt betyder att forskaren inte får prata eller informera på något sätt om deltagarnas uppgifter 

med obehöriga. Tystnadplikt är lagstadgad i olika yrkeskategorier, men i vissa fall när det gäller 

misstankar om att ett barn far illa så har forskaren anmälningsplikt enligt lag (Vetenskapsrådet 

2011:67-68).  

Sekretess innebär att forskaren ska skydda den enskilde deltagarens uppgifter och material vid 

undersökningssammanhang. Sekretess är kopplat till offentlighets- och sekretteslagen 

(Vetenskapsrådet 2011:67-68). I vår studie har vi i samtyckesbreven skrivit till förskolan och föräldrar 

om att inga obehöriga ska kunna få tillgång till materialet. Vi har även informerat om att alla deltagare 

kommer att avidentifieras och skriftligt samtycke från alla berörda är ett krav (se bilaga 1 & 2). 

Anonymitet innebär att data insamlas på ett sätt som omöjliggör kopplingar mellan informationen och 

informanten. Det ska alltså vara omöjligt att ta reda på vilken bestämd individ bidragit med ett visst 

svar (Vetenskapsrådet 2011:67).  Konfidentialitet betyder däremot att forskningsgruppen och andra 

behöriga har tillgång till deltagarnas uppgifter, medan de obehöriga saknar kodnycklar 

(Vetenskapsrådet 2011:67).  

Vi var väldigt noggranna med att deltagarnas namn inte avslöjas i vårt arbete, och ingen förutom oss 

två har tillgång till uppgifter som kan avslöja deltagarnas identitet. I vår transkription använder vi inte 

några namn, utan kallar dem för P (pedagogen) respektive B (barn) och S (student), samt bortser från 

deltagarnas kön.  

Vårt arbete handlar om miljöer och inte om barnens eller pedagogens personliga egenskaper, därför 

upplever inte vi att vi som undersökare påverkade deltagarna på något obehagligt sätt. Vi var även 

noga med att informera deltagarna (speciellt pedagogen) om att vårt syfte inte är att döma någon, och 

vi kom överens om att det empiriska materialet skulle bli en avidentifierad grund för vår kommande 

analys, d.v.s. verkligheten som vi skulle relatera till i det socialsemiotiska perspektivet.  

Studiens kvalitet 

Vi gjorde våra rundturer med barnen både inomhus och utomhus. Rundturen med pedagogen valde vi 

att bara göra inomhus, för att vi samlade in tillräckligt med information om pedagogens tankar kring 

på barns bildskapande i utomhusmiljön. 

Vi lät barnen gå i par för att vi ansåg att de skulle berätta mer om de fick stöd av varandra. 

Kommunikationen mellan barnen under rundturerna skulle få fram ett bättre perspektiv relaterat till 

våra forskningsfrågor. Resultatet påverkades även av att pedagogen valde vilka som skulle ingå i 

paren. Barnen själva ville gärna gå med sina bästa kompisar (alltid av samma kön), men pedagogens 

val gjorde att det blev mer könsneutralt. Vi upplevde dock att de äldre barnen gärna ville dominera 

under rundturerna, och både vi och pedagogen fick styra för att låta de tystare barnen höras. Det 

kanske skulle bli mer effektivt om vi gick rundturer med ett barn för sig. Däremot verkade det inte 

vara viktigt vem som hade diktafonen på sig, och trots att vi såg till att båda i paret hade den på sig en 

stund, påverkade inte bytet deras talutrymme. Halvars-Franzén (2007:34) lyfter fram metodens styrkor 

som är att kommunikationen för det mesta blir impulsiv och sker genom kroppsspråket, men eftersom 

vi bara använde ljudinspelning blev det snarare en nackdel för oss. Författaren menar även att 

metodens frihet lätt kan leda till att man tappar kontroll helt och hållet. Vi upplevde att vi ibland kunde 
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hamna i denna situation, då en av deltagarna blev exalterad och började slänga fram saker, prata 

oavbrutet och springa runt, men tack vare pedagogens hjälp så styrdes barnen tillbaka. Enligt vår 

uppfattning kan det vara så att när en forskare måste komma ut och utföra sin undersökning med barn 

som man inte känner sedan tidigare, kan det hända att barnen och forskaren inte riktigt vet hur de ska 

förhålla sig till varandra. Pedagogen hjälpte oss både genom att vara närvarande men ändå osynlig, 

och genom att hjälpa oss att välja barn, som klarade bättre av att vara med okända personer. 

När vi resonerar kring studiens tillförlitlighet och giltighet så tar vi stöd av Jönsson (2013). 

Tillförlitlighet handlar om att samla information som stämmer överens med verkligheten så mycket 

som möjligt (Jönsson 2013:52, 57). Giltighet innebär hur pass lämplig informationen är i relation till 

forskningen (Jönsson 2013:56-57). Enligt vår uppfattning är tillförlitligheten i vår studie hög, för att vi 

fick samma svar av flera utav deltagarna när vi var ute och observerade. Vi har sänkt graden av 

subjektivitet i resultatets tolkning, eftersom vi var två som observerade och reflekterade kring 

deltagarnas svar (jfr Jönsson 2013:52-53, 55). Vi anser även att det empiriska materialet i vår studie är 

lämplig i sin kontext, vilket gör att informationen vi inhämtat är giltig.  

Vi har reflekterat kring hur vår rundturs- och dokumenteringsmetod skulle bli i lägre grad tillförlig och 

valid i sitt sammanhang om vi hade utfört undersökningen med yngre barn, då vi fått tolka deltagarnas 

verbala uttryck mycket mer. 

Vi har i vår studie använt oss av en digitalkamera, som barnen fick fotografera med under rundturerna, 

för att vi skulle få fram deras syn på miljöerna. Nu anser vi att metoden skulle kunna utvecklas om 

barnen själva hade en videokamera under hela rundturen, då man skulle kunna observera både vad 

som fångar deras intresse och hur miljöerna ser ut från barnens synvinkel rent fysiskt. 

Textens kvalitet har vi också tagit hänsyn till, och vi lät inte bara vår handledare, utan även flera andra 

personer läsa och språkgranska texten. 

Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att vi tar hänsyn till de aspekter, såsom pedagogens agerande, 

metodens för- och nackdelar, våra tolkningar i relation till tillförlitlighet och giltighet, som kan ha 

påverkat våra kommande resultat. 

Resultat och analys 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra undersökningens resultat och vilket svar den ger till vårt 

syfte och frågeställningar. Vi kommer även i detta kapitel att redogöra för vår analys. Detta gör vi på 

ett integrerat sätt, d.v.s. vi väljer att inte dela på resultat och analys. 

Syftet med vår undersökning är att lyfta fram miljöns betydelse för barns meningsskapande i 

bildaktiviteter. Våra frågeställningar här är: 

 Hur kan arbetslagets syn på barns skapande tolkas genom observationer av miljöer samt en 

pedagogs tankar kring rummens och aktiviteternas design?  

 Hur kan materialet, platsen och designen i miljöerna bidra till barns möjligheter respektive 

hinder för att skapa mening?  

 Hur kan barns meningsskapande se ut i bildskapande aktiviteter i olika miljöer? 
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Redovisning av våra resultat och analys har vi delat upp i teman, som kan relateras till våra 

forskningsfrågor. I avsnitten om inne- och utemiljöer kan vi delvis hitta svar på alla tre 

forskningsfrågorna, medan avsnittet om pedagogens syn kompletterar den första frågan, och avsnitten 

om barns kommunikation och meningsskapande relateras till den tredje frågan. Temauppdelningen ger 

plats för mer flexibilitet i vår analys. 

Innemiljöer 

Vårt insamlade empiriska material visar att innemiljöerna kan påverka barns meningsskapande i bild. 

Både barnen och pedagogen talade om att barnens favoritplats att måla på är i det stora ljusa rummet, 

som egentligen är en matsal, trots att det finns ett litet rum som kallas för teknikrummet och används 

för att förvara skapande material. Förskolan har funnits länge, och därför finns det inga stora och ljusa 

ateljéer d.v.s. målarrum som är så vanliga nuförtiden. Vi upplevde att det inte fanns tillräckligt 

utrymme i teknikrummet för barns skapande. Det fanns ett ganska litet bord med fyra stolar där, vilket 

försvårade för alla barnen att vara där och måla om de själva ville. Änggård (2010:141) menar att 

materiella faktorer bestämmer hur barnen kan använda rummet. Enligt vår uppfattning kan detta 

innebära att det är det fysiska rummet som i detta fall fungerar som avgränsning. Det stora ljusa 

rummet däremot bjuder in till bildskapande aktiviteter, för att det finns större utrymme och flera 

möjligheter till kommunikation (Änggård 2010:146). Detta för rummet har tre bord och fyra stolar vid 

vartdera bord, där ett flertal barn kan måla sina bilder och samtidigt kommunicera med sina kompisar. 

Det finns även öppna dörrar för att kunna röra sig fritt och stora fönster så att barnen kan se ut medan 

de målar. Samtidigt så kan teknikrummet inbjuda till lugna aktiviteter där barnen samtidigt kan 

kommunicera med ett fåtal vänner, vilket bidrar till att barnen blir sedda och hörda på ett annat sätt. 

Detta visar att inredningen kan designas på olika sätt, och det är upp till pedagogerna att bestämma hur 

rummets affordances kan kombineras med möbleringen på bästa sätt, vilket kan relateras till design för 

lärande (Elm Fristorp & Lindstrand 2012:65, 70). 

Det stora ljusa rummet är ett tidrum (Änggård 2010:143), vilket innebär att det rymmer flera rum 

beroende på tid och rutiner, därför upplever vi att även bildmaterialet som fanns i hyllorna var både 

lätt tillgängligt och lätt att städa undan, för att rummet ska kunna transformeras flera gånger under 

dagen då barnen också äter vid samma bord.  

Egentligen är det enligt pedagogen tillåtet att ta fram material, men vi anser att materialets placering 

skapar ett tecken för barnen att det inte är tillåtet utan pedagogens tillstånd att ta fram materialet 

själva. Vi kollade om materialet fanns på barnhöjd och upptäckte att det var på nedersta hyllan, trots 

att några barn sa att de inte nådde. Materialet i hyllorna var tillgängligt eller otillgängligt beroende på 

vilket barn som vågade sträcka upp sin hand för att visa att det når. Här kan resultatet påverkas av vår 

roll som främmande undersökare. Vi anser att vissa av barnen valde att säga nej bara för att de inte 

kände oss. Under rundturerna uttryckte sig barnen och pedagogen angående skåpen och hyllorna: 

S: Får ni ta materialet själva?  

B1: Nej, vi tar hit nån som kan hjälpa oss.  

B2: För vi kan inte nå. 

B1: Jo, vi kan nå. När jag sträcker mig och står på tå.(Visar genom att sträcka upp sin hand.) 

(ur sekvens 1) 

S: Vad finns det i det här skåpet? Har ni sett det någon gång? 
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B2: Pennor.(Ler.) 

B1: Saxar.(Ler.) 

S: Kan man få ta det då? 

B1: Om man frågar fröknarna. 

(ur sekvens 2) 

S: Vad finns i de där skåpen? 

B2: Mm… saker som inte barnen får röra.(Håller händerna i kors.) 

S: Kan ni ta materialet själva? 

B2: Nä… (Kollar på B1.) Jaaa! 

(ur sekvens 3) 

P: Det är lite lägre för att om de nu vill ha något så ska de kunna gå in här och ta. Inte så att de går in 

och tar utan de pratar med oss först. 

(ur sekvens 4) 

Här, anser vi, är det de outtalade reglerna (Änggård 2010:142) som inte stämmer överens när det gäller 

barnens och pedagogernas uppfattningar. Enligt vår uppfattning är det rummet som ”talar”, då barnen 

tolkar möbleringen och materialets placering. Först och främst så är det rummets stämning och 

materialet som gör det möjligt för barnen att skapa tecken. När det gäller materialet, så är det 

essentiellt att det överhuvudtaget finns material, men även placeringen spelar en stor roll. I exemplet 

ovan ser vi att en viss del av materialet tolkas av barnen som otillgängligt både på grund av den 

fysiska oåtkomligheten och på grund av de tecken som en dörr skapar: materialet i skåpen är ”för 

vuxna” och får bara tas fram om man frågar pedagogerna först. Vi anser att barnen möjligtvis ser upp 

till de vuxna och därför ville ge oss ”korrekta” svar, vilket inte nödvändigtvis återspeglar 

pedagogernas intention. Med detta menar vi att vi inte tror att det var pedagogerna som uttalade sig om 

att barnen inte fick öppna skåpet, utan att barnen ansåg att det var det vi förväntade oss att höra.  

Vår observation visar att det finns mycket skapande material på förskolan (se bilaga 9). Vi såg 

exempelvis olika sorts papper, temperablock, flytande färg (akryl, tempera, gouache), kritor, pennor av 

olika slag (tusch, akvarell, färgpennor), glitter, penslar av olika storlek, tejp, saxar, pärlor, snöre, lim. 

Materialet som vi såg var fräscht och välsorterat, vilket gjorde att barnen lätt kunde hitta både rätt sort 

och rätt färg utifrån eget intresse. Detta anser vi underlättar för barns bildskapande då de inte behöver 

förlora både tid och koncentration, för att leta fram material (jfr Barnes 2012:79). 

Utemiljöer 

När vi väl under rundturerna kom till frågor som handlade om utemiljöer så upplevde vi att barnen inte 

riktigt förstod vad vi menade. Vi tänkte att det kanske blev för abstrakt när vi ställde frågor när vi var 

inomhus så då gick vi ut till dem istället efteråt, men det blev ingen skillnad och barnen blev 

distraherade. De verkade inte höra hälften av frågorna, och uppmärksammade inte vår närvaro. Enligt 

vår uppfattning kan det bero på att barnen inte är vana vid att måla utomhus, det kanske berodde på att 

de gick in i fri lek och inte ville komma tillbaka till rundturerna, för att vi upplevde att vi störde dem i 

deras lek. Vi fick några få svar att barnen exempelvis målade ute på gräsmattan, men det var ingen 

som ville visa exakta stället, vilket var helt i kontrast till hur de ledde rundturerna inomhus.  
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När vi ställde frågan om utomhusmiljöerna så kunde pedagogen själv se hur man skulle kunna 

utveckla det området:  

S: Brukar de vara ute och måla någonting? 

P: Nej, men vi har möjligheten till att göra det. Vi har såna stafflin som vi kan ta med ut och måla har 

vi. 

Pedagogens utsaga om att de inte brukade måla utomhus kan förklara varför barnen blivit förvirrade av 

våra frågor. Pedagogen berättade även att de har tillgång till stafflier för att kunna måla utomhus, 

vilket vi anser kan vara en resurs för att skapa en ateljé utomhus. Enligt vår uppfattning ser inte barnen 

utomhusmiljöer som en plats för bildskapande och detta kan bero på att de behöver flera tydliga 

tecken. Stafflierna skulle kunna utöka möjligheterna till barns bildskapande. Enligt Elm Fristorp & 

Lindstrand (2012:71-73) är materialet och dess placering viktiga även i utomhusmiljöer, därför anser 

vi att detta kan vara ett sätt att bjuda in barnen till bildskapande aktiviteter.  

Vi observerade förskolegården och omgivningen och kom fram till att det finns mycket natur både 

inom gården och utanför. Dessa tillgångar anser vi kan användas året runt för att skapa utomhus. 

Sådant bildskapande skulle lätt kunna knytas an till ett temaarbete, vilket innebär att det skulle bli mer 

meningsskapande, då barnen skulle relatera sina bilder till sina upplevelser (jfr Brügge, Glantz  & 

Sandell 2011:244, 246). 

Pedagogens syn 

Pedagogens syn på barns bildskapande framkommer både på ett explicit och ett implicit sätt, och vi 

försökte att fånga dem genom att kombinera observationer och rundturer, då vi både hörde vad 

pedagogen talade om och kunde relatera detta till miljöerna.  

Bildskapande ses av pedagogen som en viktig social aktivitet: 

P: De diskuterar ju väldigt mycket, de äldre barnen diskuterar ju vad de ritar att här är den här 

motorcykeln och den här och den här motorn eller vad det nu kan vara. Åh det är prinsessor och allt 

möjligt och spel brukar de göra ibland också. (Gestikulerar.) 

Här anser vi att pedagogen lyfter fram kommunikationen som en viktig faktor i barns bild- och 

meningsskapande, vilket stämmer överens med det socialsemiotiska perspektivet (Leijon & Lindstrand 

2012:172). Exemplet med motorcykeln och motorn visar att pedagogen ser berättelsen bakom bilden 

och lägger märke till multimodaliteten, och detta ger hen redskap för att kunna få ett bättre perspektiv 

på barns meningsskapande (Änggård 2006:7-8).  

Pedagogen ser även bildskapandet som något som höjer aktivitetens status: 

P: Sen har vi det här whiteboard tavlan (pekar), så har vi dagens konstnär…, då får barnen…, det är 

ingenting vi bestämmer utan det är barnen själva som brukar fråga om de får vara dagens konstnär, 

sen så får de rita vad de vill där. 

S: Hur ofta gör ni det? 

P: Det är… varje dag nästan kommer det att de vill göra.  Det går lite i vågor det där också. 

S: Men är det de själva som har koll på det? 

P: Både och. Ibland så kan det ju vara flera stycken på en dag och då får man ju säga att vi tar dig i 

dag och så tar vi dig och dig imorgon. Vi har haft det tidigare i det första rummet där inne i soffan, så 

att det är det första föräldrarna ska se när de kommer in, men vi har fått möblera om litegrann. 
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Vi tolkar det som att det är meningsfullt för barnen att skapa bilder för publik (Malmström 2006:131), 

och att barnen vet från början att deras bilder kommer att ställas ut i hallen påverkar själva skapande 

processen. Det innebär att barnen från början förstår syftet med sitt skapande och vet vilka som 

kommer att se den färdiga produkten. Att få en bekräftelse från pedagoger, kamrater och föräldrar, 

som i denna situation får en roll av publik, är en viktig aspekt i estetiska lärprocessen (Malmström 

2006:131). När vi pratar om hög status så menar vi omedvetet hög status utifrån de vuxnas perspektiv, 

vilket kom fram under våra reflektioner. Inom socialsemiotiska perspektivet kan detta förklaras med 

begreppet erkännandekultur, vilket innebär att det finns hierarkier och barnens handlingar värderas av 

dem som har högre status, och inom förskolan kan detta relateras till pedagogens beröm när barnet har 

skapat någonting (Selander & Kress 2010:44-45). Detta relaterar vi även till Lindgren & Sparrman 

(2003:62), då de talar om de observerade barnens relativt låga status, som beror på att deras roller 

bestäms av betraktaren. Å ena sidan är det inte barnen utan vi vuxna som anser att en högre status 

innebär högre prestation d.v.s. inte ”kladdigt” och kravlöst. Det är lättare att se barns 

meningsskapande i sådana bilder då det inte är nödvändigt att se hela kontexten för att förstå 

slutresultatet. Däremot så anser inte vi att kladd alltid är intentionellt för barnen, och om det är 

materialet som styr för mycket, så kan barnen bli förtvivlade, för att de inte kan bestämma över sin 

bild då. Pedagogen menade att materialet kan organiseras på ett bättre sätt för att få fram flera 

skapande möjligheter: 

P: Ja, och det är väldigt ofta när de har de här vattenfärgerna och det är bara en pensel, som man ska 

doppa ner i vatten, det är lätt att det bara blir kladd. Det här är mycket enklare för dem att hålla reda 

på, för att det är en pensel för varje färg. 

Å andra sidan menar Änggård att barnen inte presterar i lika hög grad när de vet att deras verk inte 

kommer att sparas, vilket innebär att även det färdiga verkets status styr deras skapande process 

(Änggård 2005:70). 

Barns kommunikation 

Under rundturerna la vi märke till att barnen blev ivriga när de berättade om vilka kompisar de brukar 

måla med, och även de barn som tog mindre plats verkade vilja berätta själva: 

S: Vilka kamrater brukar ni vara med här? 

B1: **. Jag sa ju att jag vill va med honom, för jag gillar han.(Låter bestämt.) 

(ur sekvens 1) 

S: Vilka kompisar brukar ni sitta med? 

B1: (Med leende på läpparna.)*, *, * (namnen tillhör barnen av samma kön som B1). 

B2: (Entusiastiskt.) Jag brukar sitta med *,*,* (även de namnen tillhör samma kön som B2). 

(ur sekvens 2) 

Vår reflektion var att det är viktigt för barnen att nämna vilka kompisar de helst målar tillsammans 

med. Även pedagogen bekräftade vår tanke, då hen berättade om hur barnen brukar diskutera vad de 

målar under målaraktiviteterna. Det här kan kopplas till kommunikation som ett socialsemiotiskt 

begrepp, för att det belyser hur barnen genom att kommunicera skapar mening. Kommunikation är en 

social process som är viktig för barns teckenskapande (Leijon & Lindstrand 2012:177), och därför så 

kan det vara betydelsefullt för barnen att ha med sig sina kamrater för att bildskapande ska vara 

meningsfullt för dem. Vidare så finns det enligt det socialsemiotiska perspektivet inga färdiga tecken 
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utan de skapas i den sociala kontexten. Det är även viktigt med tillgängligt material för barns 

teckenskapande, för att de måste ha verktyg för att kunna skapa sina bilder (Leijon & Lindstrand 

2012:177). Enligt vår uppfattning kan barnen, beroende på vilka kamrater de målar med, få mer eller 

mindre ”talutrymme”, eller ’agency’ (Selander & Kress 2010:25,145). Det här relaterar vi till 

rundturerna som vi gjorde med barnen, för att vissa barn tog mer plats än andra, och vi kan inte vara 

säkra på att de som inte fick prata lika mycket inte heller ville det. 

Barns meningsskapande 

Barns meningsskapande är svårast att tolka, då det inte framkommer på samma sätt som andra 

aspekter i vår analys. Det är omöjligt att fullkomligt förstå barns meningsskapande, men vi försöker att 

närma oss barns synvinkel, vilket liknar ett försök att närma sig barns perspektiv (Johansson 2003:44). 

Dessutom är meningsskapande, till skillnad från exempelvis miljöer, inte materiell, utan det är 

förändringsprocessen i deras skapande som är betydelsefull för barnen (Kress 2004:87 ff). Vi väljer att 

bara lyfta fram en liten del av barns meningsskapande, och vi kommer att utgå ifrån bildmaterial som 

vi valt ut under våra observationer. Vi har inte varit närvarande under bildskapande processen, och 

därför kan vi inte exakt veta hur den såg ut, utan vi analyserar resultatet och tar stöd av det som 

framkom under rundturerna.  

   

Alla fyra bilder (för större bilder se bilaga 6, 7 & 8) som vi kommer att analysera är tillverkade av 

samma sorts material, och pedagogen berättade om det: 

P: <…> Här finns det lite papper som vi har klippt ut och lite sånt där, som de då kan använda så här 

fritt, så att de själva får göra olika mönster och… lite olika hur de tänker och gör.(Pekar.) 

Dessutom vet vi, som vi redan nämnt ovan, att barnen kommunicerar med varandra om vad de gör 

under aktiviteterna. Två av barnen är kompisar, vilket den ena berättade för oss: 

S: Vilka kamrater brukar ni vara med här? 

B1: **. Jag sa ju att jag vill va med honom, för jag gillar han. 

De två barnen skapade bilder, som vi upplevde hade några gemensamma drag (se bilaga 7). Vi anser 

att det var just kommunikationen som bidrog till detta, för att bilderna skapades under fri aktivitet, och 

de andra barnen valde att använda samma material på olika sätt (se bilaga 6 & 8). Här kan vi alltså se 

ett resultat av en social, kommunikativ, transformativ och teckenskapande process (Leijon & 

Lindstrand 2012:172), vilket visar hur barn skapar mening tillsammans med andra barn och använder 

sig av multimodala verktyg. Vi tolkar de två bilderna som en dialog mellan två vänner (Fast 

2011:133).  

En annan bild (se bilaga 6) tolkar vi som ett exempel på barns förståelse för skriftspråk. Enligt 

pedagogen läggs alla överblivna pappersbitar som använts för pedagogisk dokumentation i en låda, så 
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att barnen kan använda de färgglada pappersbitarna i sitt skapande. Det innebär i sin tur att ett barn tog 

fram papper och klippte ut olika bitar som skulle passa in i bilden. Vi anser att det inte är 

slumpmässigt att det blev hela ord, och genom att klippa ut dem fick barnet möjlighet att transformera 

dem inte bara mentalt utan fysiskt (Kress 2004:27). Det är dock intressant att barnet valde att behålla 

ordens helhet, även om de transformerades till en del av bilden. Vi anser att barnet i den här 

situationen skapar mening kring ordets fysiska form, och även om hen inte än kan läsa, så är det 

säkerligen så att barnet är medvetet om att bokstäverna betyder något, och denna betydelse är 

beroende av att bokstäverna ligger i en helhet och i en bestämd ordning. 

Den sista av bilderna (se bilaga 8) är enligt vår uppfattning ett tydligt exempel på hur barnen medvetet 

väljer och designar det tillgängliga materialet (Kress 2004:31). Även i samma miljö och under samma 

aktivitet så hittar barnen sitt eget sätt att använda materialet till att skapa mening, och det är de som 

aktivt styr materialet, och inte bara arrangerar det. De transformerar verkligen materialet så att det 

uppfyller deras villkor.  

Diskussion 

Syftet med vår undersökning har varit att belysa förskolebarns bildskapande och meningsskapande i 

olika miljöer med hjälp av våra forskningsfrågor. När vi var i förskolan och observerade så la vi märke 

till att pedagogen uttryckte sig vara medveten om miljöns påverkan för barns bild- och 

meningsskapande. Dessutom har vi kommit fram till att designen i miljöerna d.v.s. materialets 

placering, möblering, rummets egenskaper och tidsramar kan ge barn möjligheter respektive 

begränsningar i deras meningsskapande (Elm Fristorp & Lindstrand 2012:65-66, 85). Enligt vår analys 

skapar barn mening i kommunikation med sina kamrater och i samspel med miljön och materialet. Det 

här framgick även när vi gick rundturer med barnen och pedagogen. Vår analys belyser inte barns 

samspel med vuxna, därför kommer vi att inte beröra den aspekten i resultatdiskussionen. Däremot 

uppmärksammar vi barns status i relation till vuxna. 

I resultatdiskussionen kommer vi att reflektera kring varför vi kommit fram till just dessa svar på 

forskningsfrågorna. Vi kommer att lyfta fram det som berör våra forskningsfrågor som var vårt 

ursprungliga intresse när vi började med studien. De fem rubrikerna kommer att handla om 

pedagogens och arbetslagets synsätt, materialets och miljöns betydelse för barns meningsskapande, 

hur barn kan skapa mening i olika miljöer, möjliga felkällor och även hur metodvalet kan ha påverkat 

resultatet, samt framtidsperspektivet. Slutligen kommer vi att presentera våra slutsatser. 

Resultatdiskussion  

Våra resultat kan relateras både till tidigare forskning som vi redan beskrivit och till det 

socialsemiotiska perspektivet som vi utgick ifrån. Vi ska lägga tonvikten på tidigare forskning och 

jämföra den med vår teoretiska utgångspunkt. I de mönster som vi hittade och analyserade ser vi 

likheter med de aspekter som vi lyfter fram i arbetets teoretiska del. Detta kommer vi att diskutera i 

kommande stycken. 
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Pedagogens och arbetslagets synsätt 

Vi tolkar att pedagogen tillsammans med de övriga i arbetslaget är medvetna om kommunikationens 

roll för barns skapande och utformar lärandemiljöer med detta i åtanke. Det är genom att pedagogerna 

har frihet att designa förskolemiljön som deras barnsyn framgår på ett tydligt sätt (Elm Fristorp & 

Lindstand 2012:65). Vi har även kommit fram till att pedagogerna verkar vara medvetna om platsernas 

affordances, vilket stämmer överens med vad tidigare forskning säger (Änggård 2012:3-4, Selander & 

Kress 2010:40, Elm Fristorp & Lindstrand 2012:70). Vi anser att arbetslaget tar hänsyn till barnens 

perspektiv och tänker kring hur de kan använda rummet i sitt bildskapande, och vad ett specifikt rum 

kan erbjuda och inspirera barnen till. De bryter mot rummets huvudfunktioner och hittar plats för flera 

aktiviteter på samma ställe, då det är det specifika rummet som har flera affordances, som passar till 

aktiviteterna. Det är därför, anser vi, det stora ljusa rummet används som en ateljé.  

Enligt vår uppfattning använder pedagogerna sin möjlighet att designa inte bara det fysiska rummet 

utan tidrum (Änggård 2010:143), vilket ger dem möjlighet att skapa flera rum på samma plats och 

erbjuda flera olika aktiviteter. Det här kan vara ett tecken på att pedagogerna tar hänsyn till vad som 

står i läroplanen om att barnen ska kunna lockas till flera lekar och lärandesituationer under 

dagsvistelsen på förskolan (Skolverket 2010:7).  

Pedagogens utsagor har fått oss att relatera hens barnsyn till den samtida diskursen som ser på 

bildskapande som en social kommunikativ process. Denna tolkning gör vi utifrån Lisa Öhman-

Gullbergs forskning (2009:71-73), då pedagogen belyser barns kommunikation som en viktig aspekt 

för deras meningsskapande. Vi anser att det tyder på pedagogens professionella kompetens, för att 

sambandet mellan barns lek, språk och sociala utveckling lyfts fram som väsentlig inte bara i 

läroplanen (Skolverket 2010:11), utan i hela samtida förskole- och samhällsdiskursen. 

Både pedagogens utsagor och dokumentationen som fanns tillgänglig i förskolan får oss att tänka att 

det finns ett samband mellan arbetslagets synsätt och det holistiska undervisningssättet, som i det här 

fallet innebär att barnen lär sig om omvärlden genom att skapa (Bell 2012). Vi såg att skapandet 

används som verktyg som skapar mening i lärandesituationerna. 

Även materialets betydelse, som lyfts fram av bland annat Kress (2004), verkar vara central för barns 

meningsskapande enligt pedagogens perspektiv. Vi ser även koppling till Lindströms tidigare 

forskning (1997:19), då fritt skapande kännetecknas av mängder av olika material. Detta anser vi vara 

ett tecken på att tidigare diskurs har hunnit smälta in i det nya synsättet, men dess rötter lever kvar, 

och det ska inte uppfattas som någonting negativt, då mängder av material utökar möjligheter för 

skapande. Dessutom beror barns meningsskapande på hur materialet presenteras och i vilket 

sammanhang (Barnes 2012:78). 

Vi anser att pedagogen har samma synsätt som de flesta enligt tidigare forskning (Öhman-Gullberg 

2009:72), då det framgår att hen betraktar bild som en avslappnande aktivitet. Även förskolans projekt 

”Dagens konstnär” kan relateras till tidigare forsknings resultat (Änggård 2005:205), då vi kan se en 

tendens till att det ställer krav på barnens färdiga bilder. Det tolkar vi snarare som en utmaning för 

barnen, och vi bortser inte från att det oftast är barnens initiativ som sätter igång projektet. Forskaren 

Elisabet Malmström menar att delaktigheten skapas i inspirerande miljöer och med erkännande från 

både publiken, kamrater och pedagogen (Malmström 2006:131). Dessutom så erbjuder denna aktivitet 

en möjlighet till att ta den tid som behövs för att bli klar med bilden, vilket betyder att barnen får 

möjlighet att koncentrera sig (Skoglund 2005:9). Det vi reflekterar kring är, vad skulle kunna hända 

om två barn fick vara dagens konstnärer samtidigt och måla på samma papper? Utifrån vårt empiriska 

material kan vi förvänta oss att det skulle kunna bli en liknande situation, då ett av barnen tar mer 
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plats, vilket skulle resultera i att detta barn skulle bestämma bildens innehåll. Med tanke på vad 

tidigare forskning säger om skapandeprocessens sociala karaktär (Änggård 2006:7) vore det intressant 

att se vad som händer med kommunikationen och samspelet och vad det kan resultera i. Det här kan 

kopplas till förskolans läroplan där det står att ”förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och 

kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som 

utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver” (Skolverket 2010:6).  

Å andra sidan kan pedagogens synsätt vad det gäller ”Dagens konstnär” som bildaktivitet även ses ur 

en annan synvinkel, som exempelvis utvecklingspsykologiska teorin. Faktumet att man ställer ut det 

enskilda barnets verk kan i så fall tyda på ett försök att synliggöra vad barnet kan här och nu i 

utvecklingen (Änggård 2006:7). 

Vi har kommit fram till att pedagogens synsätt vad det gäller barns målningar förutsätter att materialet 

är ett medium, som barnen ska använda för att skapa en meningsfull färdig bild. Det är möjligtvis 

därför kladd anses vara det som förstör bilden. Utifrån det socialsemiotiska perspektivet behöver inte 

en bild enbart visa känslor utan det kan vara en berättelse som äger rum under processen, vilket 

innebär att slutprodukten inte är det viktigaste, som forskaren Carina Fast (2011:133) skriver om. I så 

fall behöver inte kladd betyda att materialet förstörde bilden. Enligt vår uppfattning är pedagogens syn 

lik den som beskrivs av forskaren Barnes (2012:12), då yngre barn anses måla sina känslor. Därför 

lägger hen fokus på materialets egenskaper och vill att det ska bli lätt att uttrycka känslor med fina 

rena färger (jfr Bendroth Karlsson 2010:10). 

Materialets och miljöns roll i barns meningsskapande 

Vi har kommit fram till att miljön och materialet skapar tecken för barnen, vilket en gång till kan 

relateras till tidigare forskning om platsens betydelse för barns meningsskapande (Änggård 2012). Ett 

resultat är också att rummen skapar förutsättningar för aktiviteter som kan organiseras där. En större 

yta i relation till en mindre yta skapar olika situationer. I och med att det stora ljusa rummet är barnens 

favoritrum att måla i, så anser vi att barnen föredrar att måla med flera kompisar och kanske i 

”stökigare” situationer, vilket kan innebära att bildskapande inte anses vara en lugn aktivititet. Detta 

kan vara argument emot vuxnas föreställningar om att bildskapandes roll och placering i rutiner (jfr 

Öhman-Gullberg 2009:72).   

Vi har kommit fram till att teknikrummet inte ofta används som målarrum, för att själva rummet inte 

är anpassat till detta. Pedagogerna har valt att kombinera två rum istället, för att på bästa sätt utnyttja 

ytan. Vi har diskuterat kring att teknikrummets design kan användas med fördel i projektarbete i 

mindre grupper (jfr Barsotti 2007). Då rummet är ganska isolerat kan det skapa en speciell stämning, 

och dessutom har barnen flera möjligheter till att spara sitt arbete till nästa tillfälle. Detta kan 

kombineras med portföljmetodiken där varje barn får möjlighet att spara sina verk och återkomma till 

dem (Lindström 1994). Observation av en portfölj skulle kunna ge bättre perspektiv på barns 

meningsskapande och barnen egna intressen skulle komma fram tydligare. Det här skulle kunna 

medföra att arbetslaget kan planera in mer utmanande aktiviteter. 

Det vi såg i vår analys kunde lätt relateras till Kress forskning om barns intention och design (Kress 

2004:34). Vi såg väldigt tydliga exempel på ’cutting-out’, då barnen klippte ut tecken för att göra dem 

mer tillgängliga för transformation. Det vi har kommit fram till är att materialets tillgänglighet har 

medfört att barnen fått möjlighet att skapa fritt. Å andra sidan kan samma bilder tolkas med tanke på 
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Lindströms forskning kring skapandets historia (Lindström 1997:19), och det var i så fall just 

materialets mängd som inspirerade barnen till att skapa fritt.  

Vi har kommit fram till att barnen inte målar särskilt ofta utomhus, men att pedagogen har i syfte att 

erbjuda barnen att skapa genom att ställa ut stafflin. Å andra sidan kan det också vara så att barnen inte 

kommunicerar lika mycket, då de står vid varsitt staffli. Däremot flyttas fokus till det individuella 

bildskapande, vilket kan bidra till en högre grad av experiment och att man vågar och bestämmer mer 

över sin bild. Detta kan kopplas till tidigare forskning som säger att det inte finns tillräckligt med plats 

eller utrymme för den enskilda individen (Änggård 2006:155).  

Forskningen om utomhusmiljöer menar på att barnens koncentrationsförmåga ökar vid 

utomhusaktiviteter (Friluftsrådet 2007:2), men vi upplevde att miljöbytet påverkade vår observation på 

ett annat sätt än vi förväntat oss. Faktum att barnen inte koncentrerade sig på våra frågor kan bero på 

att de hade sin fokus på något annat, såsom leken. Därför kan vi även tveka på att utemiljön ska bidra 

till bättre koncentration när det gäller andra aktiviteter utomhus, men detta är ändå oklart, då vi inte 

undersökt själva bildskapandet. 

Materialets placering (mycket i teknikrummet, mindre i stora ljusa rummet och ingenting ute) bestäms 

nog av rutiner och sunt förnuft, då det är omöjligt att förvara materialet utomhus på grund av 

klimatfaktor, och i det stora ljusa rummet finns det risk att kladdiga material kommer att spillas. 

Därför används sådana material i de mer organiserade situationer, då man hunnit skydda inredningen 

och ställa fram materialet på ett sätt som förebygger blandning av färger i burkar. Då det finns rutiner 

och rummen används för flera aktiviteter, måste barnen städa efter varje aktivitet, och detta skapar 

avgränsningar både tidsmässigt och inspirationsmässigt (Änggård 2010:143). Vi anser att det kan vara 

tråkigt och ansträngande för barnen att städa, och att med tanke på detta orkar inte barnen sätta igång 

med någonting stort och nytt. Detta kan förklara varför det brukar vara pedagogerna som startar 

aktiviteten.  

Hur barns meningsskapande kan se ut i olika miljöer 

För att se hur barn skapar mening räcker det inte att bara gå rundturer med dem, därför kompletterade 

vi vårt empiriska material med några bilder som barnen skapat. I vår analys lyfte vi fram tydliga 

mönster vad det gäller design, transformation och teckenskapande. Vi hittade även bekräftelse på att 

kommunikation är en stor del av skapandet, vilket synliggjordes både i de två bilderna som skapats av 

två kompisar och i barnens svar på våra frågor. Å andra sidan kan vi inte påstå att det var just på det 

sättet som vi antar det var, för att vi bara observerat den färdiga produkten (Änggård 2006:7). Det kan 

lika gärna förklaras utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv och vara ett tecken på att de två 

barnen befinner sig i samma utvecklingsstadium och därför producerar de liknande bilder. Det är alltså 

inte omgivningen utan åldern (Änggård 2006:7) som bestämmer bildens utseende.  

Vi ser även ett samband mellan barns meningsskapande och omgivningen, d.v.s. miljöer, kultur, 

kommunikation, vilket betonades i tidigare forskning (Öhman-Gullberg 2009:71, 73). Miljöer och 

kommunikation har vi redan tagit upp. Kulturens påverkan ser vi i pedagogens utsagor kring barns 

diskussionsämnen, som till exempel bilar och prinsessor. Den kulturella aspekten förklarar delvis 

varför det finns konventionella mönster i barns skapande, då barn identifierar sig med sina kamrater 

och vill tillhöra gruppen genom att uttrycka sig på samma sätt (Änggård 2005:204). Resultatet som vi 

kommit fram till kan även stödjas av tidigare forskning, som visar att det finns motsägelse mellan 

skapandets två aspekter, d.v.s. kollektivism och individualism (Änggård 2005:205). Det betyder att 

trots barnens gemensamma mönster finns det deras egna intressen som gör att de skapar olika tecken 
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och motiverar dem på olika sätt. Samtidigt som barnen skapar tecken som ska passa in i gruppens 

teckensystem, är det deras eget intresse som styr handlingen, vilket gör produkten till deras egen (jfr 

Kress 2004:19). Om vi istället skulle utgå från ett sociokulturellt perspektiv, som trots sin 

utvecklingspsykologiska utgångspunkt talar om det sociala samspelets roll, skulle vi ändå se 

omgivningens betydelse för bildaktiviteterna, då vi skulle se bildskapande som ”en del av 

förskolebarns kamratkulturer” (Änggård 2005). 

Även i observationen av material antog vi att det är viktigt med klara färger, men vem säger att det är 

de som får barnen att skapa mening? Enligt Kress (2004:87) skapar barn mening hela tiden, och detta 

borde innebära att de skulle kunna skapa mening av alla sorts material, oavsett om det är ”fräscht” och 

”fint”. Här känner vi igen oss i det som kommer fram i tidigare forskning både under namnet det rika 

barnet (Bendroth Karlsson 2010:27) och i diskursen kring det kompetenta barnet (Johannesen & 

Sandvik 2009:16). Är det vi vuxna som har föreställningar om sakernas estetiska värde? Samma gäller 

transformation, då vi lägger märke till hur barnen använder sin finmotorik till att forma materialet, 

gärna med flera detaljer. Är det då ett tecken på barns bristande kunskaper vi ser när vi märker att de 

inte ”gör fint”? Enligt vår uppfattning är detaljerna centrala även i Kress forskning (2004:31), då han 

ser sambandet mellan barns tillverkning av detaljerade bilder och deras intention. Han menar alltså att 

meningsskapandet handlar om att förändra, och ju mer man transformerar desto mer mening skapar 

man. Men är det då rättvist att påstå att man inte skapar mening om man inte förändrar?  

 

Möjliga felkällor 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera de aspekter som kan betraktas som mindre tillförlitliga. Vi tar 

upp både metodens påverkan och pedagogens agerande under det sammanhanget.  

Enligt vår uppfattning kan det vara en felkälla att pedagogen valde vilka barn som skulle gå i par 

under rundturerna. Det kanske vore mer givande att låta barnen själva få välja vilka de ville gå 

rundturer med. Å ena sidan kunde det ha blivit mycket stökigare, å andra sidan skulle vi kunna få mer 

information och vi skulle kunna se mer kommunikation mellan barnen, för att de fungerade bättre 

tillsammans. Utgående från barnens utsagor kan vi dra en slutsats om att de inte ansåg sig vara 

”kompisar” med det barn som de gick i par med. Ingen av barnen nämnde den andres namn när de 

berättade om sina kompisar. 

Vi har diskuterat mycket kring pedagogens beslut att själv gå in och välja par. Möjliga anledningar till 

detta kan vara att pedagogen inte ville riskera att något av barnen hamnar utanför, d.v.s. inte blir valt; 

att det skulle bli tre ”lika” par, d.v.s. bestående av en pojke och en flicka; att de nya konstellationerna 

skulle skapa en möjlighet för barnen att upptäcka varandra; att få ordning på situationen. 

Då barngruppen som ingick i vår observation bestod av tre pojkar och tre flickor, skulle det möjligtvis 

kunna vara svårt att låta dem välja själva, för att det empiriska materialet som vi samlade visar att de 

gärna umgås med barn av samma kön. Dessutom vet vi inte om barnen fungerar bra med varandra, 

därför är det en sannolikhet att någon skulle hamna utanför och bli bortvald.  

Utifrån det socialsemiotiska perspektivet förutser kommunikationen en interaktion med syftet att 

förändra den andres uppfattning om någonting (Leijon & Lindstrand 2012:176-177), och vi upplevde 

inte att barnen kommunicerade särskilt mycket med varandra. Deras representation var snarare riktat 

mot oss, och detta kan innebära att barnen i den situationen inte upplevde varandra som 

kommunikationspartner, utan ville meddela något till de som ställde frågor, d.v.s. till oss. Vi upplever 
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att rundtursmetoden påverkade detta, då vi samlade information genom att ställa frågor, och blev 

därför alltför synliga. 

Då det inte riktigt blev som vi hade tänkt oss angående kommunikationen mellan barnen, skulle det 

kunna vara lämpligt att prova att gå rundturer med ett barn i taget, men i den situationen var det för 

sent, då vi redan hade talat om för dem hur det skulle gå till, och då det inte skulle bli på samma sätt 

om samma barn fick visa samma rum för samma person igen, då de redan kände till frågorna. 

Vårt metodval påverkade analysens sista del, som handlar om barns meningsskapande, då vi inte 

observerat själva skapande aktiviteten. Observationen av hela processen skapar en djupare förståelse 

av vad som händer här och nu, och berättelsen i bilden kan inte komma fram på ett lika tydligt sätt om 

det bara är resultaten som observerats och dokumenterats (Änggård 2006:8). Däremot så synliggjorde 

vår metod just miljöns och materialets betydelse i barns skapande. Bilderna som vi observerade kan 

lika gärna berätta om pedagogernas medvetenhet kring rummets och skapande situationens design, då 

även materialet har sina affordances, vilket till en viss del kan fungera som en inspirationskälla för 

barnen.  

Det vi anser är meningsfullt för barn präglas av våra egna stereotypiska tankesätt. Vi märkte under vårt 

arbete med analysen att vi bara antog att barnet inte kunde läsa, då hen var fyra år, och barn i Sverige 

brukar inte kunna läsa när de är i den åldern. Detta får oss att undra om vi tog något för givet vid flera 

tillfällen utan att märka det. Är det verkligen viktigt för barnen att deras vänner är av samma kön eller 

var det bara slumpmässigt just i den situationen? Det här skulle kunna innebära att man skulle kunna 

gå flera rundturer med flera barn, samt observera deras interaktioner i olika situationer.  

En till möjlig felaspekt kan vara att vi i vår observation och analys inte skiljer på pedagogens egna 

åsikter och arbetslagets arbetssätt, för att även om vi upplevde att hen talade för hela arbetslaget, så 

behöver inte detta stämma med de resultat vi skulle kunna få, om vi hade gått rundturer med flera 

pedagoger. Ändå skulle vår metod bara tillåta analys av pedagogernas utsagor kring barns 

meningsskapande, och vi hade inte heller som syfte att jämföra dessa utsagor med varandra eller med 

våra observationer, för att vi har bara haft vår fokus på att finna relevanta mönster. 

Framtidsperspektiv 

Vårt arbete visar på ett konkret exempel hur en förskoleverksamhet i relation till barns bildskapande 

kan se ut nuförtiden och vilka historiska aspekter som kan ha påverkat den. Men vad händer om några 

år? 

Finansmannen Robert Weil menar i sin debattartikel
5
, att humaniora inte prioreteras på samma sätt 

som naturvetenskapliga ämnen inom utbildning. Han anser att estetiska ämnen är nödvändiga för en 

människas harmoniska utbildning och bör ses som en tillgång för att skapa flera meningsfulla 

sammanhang i lärandesituationer. Utifrån ett samhällsperspektiv ska lärandet skapa bättre 

förutsättningar inom näringslivet, anser Weil. I förskolans läroplan ses estetik som ett sätt för barnen 

att uttrycka sina kunskaper, erfarenheter och tankar (Skolverket 2010:11). María Steingrímsdóttir 

(2010:47-48) påpekar att i vår nuvarande samhällsförändring kommer kreativiteten att vara i fokus. 

Vidare menar hon att framtidens skola ska ses på både ett bredare och mer holistiskt sätt, och aktivt 

lärande kommer att bli aktuellt på ett nytt sätt. Det är dock fortfarande den estetiska aspekten som 

                                                      
5 Weil, R. (2013). Humaniora nödvändigt för ett kreativt näringsliv. [Elektronisk]. DN 2013-08-31. 

Tillgänglig: <http://www.dn.se/debatt/humaniora-nodvandigt-for-ett-kreativt-naringsliv/ >. [2014-05-

16]. 

http://www.dn.se/debatt/humaniora-nodvandigt-for-ett-kreativt-naringsliv/
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anses göra lärandet till ens eget (Steingrímsdóttir 2010:47-48), vilket leder till att estetiken blir till 

lärandets verktyg.  

Kan denna tendens påverka nutidens synsätt på förskolebarns skapande? Kommer man att sluta se 

bildaktiviteter som en avslappnande process och en övergång mellan aktiviteterna? 

Å ena sidan ska inte det nya sättet att se på estetiken påverka skapandets osäkra status. Vi har i vårt 

arbete utgått från ett socialsemiotiskt perspektiv som lyfter fram tecken- och meningsskapandet, vilket 

innebär att barns estetiska process riskerar hamna utanför de vuxnas perspektiv, trots att det är den 

man studerar och tolkar. Självklart anses skapandet vara meningsfullt, men detta för att det är ett sätt 

att kommunicera, att berätta, att skapa tecken. Varför ska man se skapandet enbart som ett verktyg för 

att kunna förmedla eller lära sig någonting? Det kanske inte är helt fel att ibland se skapandet som en 

rolig och lugn aktivitet för barnen, för att även om det knappast är lugnt, avdramatiserar detta synsätt 

hela processen, vilket gör att det blir barnens estetiska upplevelser här och nu som hamnar i fokus. Å 

andra sidan kan vi konstatera att det givetvis ligger i förskolans intresse att dokumentera barngruppens 

lärande, men att samtidigt komma ihåg glädjen som finns i processen. När vi kommer ut i yrkeslivet 

ska vi försöka att kombinera helhetssynen med det som händer här och nu. 

Slutsatser 

Vi har under vårt arbete fått möjlighet att observera miljöns påverkan på barns meningsskapande i 

bild. Vi har kommit fram till att barns skapande påverkas starkt av miljöer och dessa formas av både 

pedagogernas tankar kring hur man ska organisera meningsfulla aktiviteter i relation till vad 

förskolans läroplan talar om och av de tecken som rummet skapar i kommunikation med barnen.  

Våra resultat och reflektioner kan användas när man ska designa rum för barns skapande i förskolan. 

Vänskap kan användas som en tillgång när man ska planera verksamheten. Barnen i undersökningen 

föredrar att vara med sina vänner och vi anser att detta kan användas för att väcka lusten att skapa hos 

barnen och locka flera till att prova på olika aktiviteter, material och tekniker. Vi ser även att det kan 

vara nyttigt att blanda barngrupperna så att barnen får lära känna nya kompisar och kommunicera. 

Detta kan i sin tur leda till nya spännande upplevelser och upptäckter tillsammans med andra barn. 

Vårt arbete belyser att förskolans utemiljöer sällan används som en plats för bildskapande. Det vi 

kommit fram till i vår analys och diskussion kan vara en inspirationskälla för pedagoger som vill vidga 

sina vyer och förändra rutiner. Utomhusvistelser i planerad miljö, som lyfts av förskolans läroplan 

(Skolverket 2010:7), bör förstås bredare än fri lek i sandlådan eller gungan, och vi anser att just 

skapandet är den aktivitet som vanligtvis inte knyts an till utomhusmiljöer. Inspirationen kan hämtas 

av naturmiljöerna utanför förskolegården som exempelvis i parken dit barngruppen kan gå för att måla 

(Bendroth Karlsson 2010:172).   

Då materialet enligt vårt arbete kan locka fram barnens nyfikenhet, kan man använda detta för att 

designa en ateljé i förskolegården. Med hjälp av materialet kan man skapa lärandesituationer och vi 

har redan belyst att materialet talar till barnen och skapar regler angående vad som kan göras i 

rummet. Genom att lägga fram skapandematerial meddelar pedagogerna barnen att det finns en 

möjlighet för bildskapande här och nu. Det skapar i sin tur en kommunikativ situation på flera nivåer, 

då barnen kan samtala med flera teckensystem samtidigt. 

I vår diskussion har vi lyft fram några förslag på hur samma lokaler kan användas på olika sätt i olika 

sammanhang. Själva tankesättet kan prövas i alla förskolor för att få in mer flexibilitet i verksamheten. 

Å andra sidan är vi väl medvetna om att det inte alltid fungerar på det bästa möjliga sättet i 

verkligheten, då verksamheten även styrs av rutiner, tidsbrist, eventuell personalbrist och finansiering. 
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Vi anser dock att ett kritiskt tänkande i förskolan kan vara en bra utgångspunkt som förebygger 

stereotyper och medför förändringar. Enligt vår uppfattning kommer detta att vara stöd för oss i vårt 

kommande yrkesliv som förskollärare och dessutom kan våra kunskaper fungera som en tillgång i 

förskolans värld. 

Vidare forskning 

Vidare forskning kring barns meningsskapande i olika miljöer skulle kunna genomföras på en I Ur och 

Skur-förskola med inspiration av Änggård (2012). Detta för att undersöka hur barn skapar mening i 

bildaktiviteter utomhus i olika platser, både organiserade och spontana, då empiriska materialet som vi 

samlat in den här gången inte tillräckligt belyste utomhusmiljöerna. 

En till aspekt som skulle kunna studeras närmare är skapande processen, d.v.s. att själva vara med när 

barnen skapar istället för att observera färdiga produkten och höra vad som sägs om den. Detta skulle 

ge en möjlighet att observera kommunikationen mellan barnen under aktiviteten, och genom detta 

skulle forskaren kunna få mer förståelse om relationer mellan barnen. 

Forskaren skulle kunna använda sig av videoinspelning som metod, och även låta barnen själva filma 

vad de är intresserade av. För att kunna analysera filmsekvenserna skulle det vara lämpligt att som 

forskare dokumentera processen antingen med en till videokamera eller med hjälp av fältnotiser. 

Videoinspelningen skulle kunna möjliggöra för forskaren att se och analysera både den verbala och 

den icke-verbala kommunikationen (Bjørndal 2012:79). Videoinspelningen passar bäst, anser vi, när 

forskningen pågår under en längre period, då man hinner skapa kontakt med barngruppen och 

förhoppningsvis får en mer avslappnad stämning.  

Vad gäller nya forskningsfrågor, så kan de beröra transdisciplinärt lärande som handlar om att koppla 

samman flera ämnen (Palmer 2010:47). I förskolekontexten skulle det kunna handla om sättet att 

kombinera estetiken med lärande situationerna, då man till exempel tränar på matematik i dans eller 

lär naturvetenskap genom bild. Då skulle fokus ligga på teckenskapandet utifrån detta synsätt. Man 

skulle även kunna forska kring barns olika uttrycksformer som i enlighet med läroplanen ska fungera 

som medier för att förmedla tankar och upplevelser (Skolverket 2010:10). 

Det som vi känner kan saknas i den befintliga forskningen är just forskning med det kompetenta barnet 

som utgångspunkt. Även om man talar om det, så kan vi efter vår diskussion konstatera att vi vuxna 

ändå ställer krav på barn, och härigenom berövar dem deras rätt att duga som de är.  



32 

 

Referenser  

Barnes, Rob (2012). Lära barn skapa. Lund: Studentlitteratur. 

Barsotti, Anna (2007). D – som Robin Hoods pilbåge. Ett kommunikationsprojekt i Reggio Emilia. 
Stockholm: HLS Förlag. 

Bazalgette, Cary & Buckingham, David (2013). Literacy, media and multimodality: a critical response. 
[Elektronisk]. Literacy Volume 47 Number 2 July 2013 s. 95-102. Tillgänglig: 
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1741-4369.2012.00666.x/pdf>. [2014-05-13].  

Bell, David (2012).Talking about art with young people: Conversational strategies for aesthetic learning in 

early childhood settings. [Elektronisk]. International Art in Early Childhood Research Journal, Volume 3, 

Number 1, 2012, s. 1-17. Tillgänglig: 

<http://artinearlychildhood.org/journals/2012/ARTEC_2012_Research_Journal_1_Article_1_Bell.pdf >. 

[2014-05-14].  
Bendroth-Karlsson, Marie (2010). Bildskapande i förskolan och skolan. Lund: Studentlitteratur. 

Björklund, Elisabeth (2008). Att erövra litteracitet. Små barns kommunikativa möten med berättande, 
bilder, text och tecken i förskolan. [Elektronisk]. (Diss.) (Göteborg Studies in Educational Sciences; 270) 
Göteborg: Universitetet. Tillgänglig:< http://hdl.handle.net/2077/18674/>. [2014-04-28]. 

Bjørndal, Cato R. P. (2012). Det värderande ögat. Stockholm: Liber. 

Brügge, Britta, Glantz, Matz & Sandell, Klas (2011). Friluftslivets pedagogik. En miljö- och 
utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet. Stockholm: Liber. 

Dahlberg, Gunilla, Moss, Peter & Pence, Alan (2013). Från kvalitet till  meningsskapande. Stockholm: 
Liber. 

Elm Fristorp, Annika & Lindstrand, Fredrik (2012). Design för lärande i förskolan. Stockholm: Norstedts. 

Fast, Carina (2011). Att läsa och skriva i förskolan. Lund: Studentlitteratur. 

Fast, Carina (2008). Literacy – i familj, förskola och skola. Lund: Studentlitteratur. 

Forsling, Karin (2011). Digital kompetens i förskolan. [Elektronisk]. KAPET.Karlstads universitets 
Pedagogiska Tidskrift, årgång 7, nr 1, 2011, s. 76-95. Tillgänglig: <http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:490546/FULLTEXT01.pdf >. [2014-05-13]. 

Friluftsrådet (2007). 20 argument för friluftsliv – plus några extra. [Elektroniskt]. Stockholm. Tillgänglig: 
<http://www.friskinaturen.org/media/20_argument_f_r_friluftslivet_naturv_rdsverket.pdf >. [2014-05-05]. 

Halvars-Franzén, Bodil (2007). Platsens kopplingar. Att göra rundturer med barn. [Elektronisk]. Locus 4/07 
s. 26-36. Tillgänglig: 
<http://www.buv.su.se/polopoly_fs/1.158396.1386583155!/menu/standard/file/Locus%204%2007.pdf/>. 
[2014-04-17]. 

Gradén, Lizette & Kaijser, Lars (2011). Fotografi och film. I: Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.) 
Etnologiskt Fältarbete. Lund: Studentlitteratur.  

Green, Judith, Franquiz, Maria & Dixon, Carol (1997). The Myth of the ObjectiveTranscript. [Elektronisk]. 
TESOL Quarterly, 31 (1), s. 172-176. Tillgänglig: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2307/3587984/pdf 
>. [2014-04-29]. 

Johannesen, Nina & Sandvik, Ninni (2009). Små barns delaktighet och inflytande: några perspektiv. (1. 
Uppl.) Stockholm: Liber.  

Johansson, Eva (2003). Att närma sig barns perspektiv. Forskarens och pedagogens möte med barns 
perspektiv. [Elektronisk]. Pedagogisk Forskning i Sverige 2003 årg 8 nr 1–2 s. 42–57. Tillgänglig: 
<http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/johansson_e.pdf >. [2014-05-12]. 

Jönsson, Anders (2013). Lärande bedömning. Malmö: Gleerups. 

Kjällander, Susanne (2011). Designs for Learning in an Extended Digital Environment. (Diss.) 
[Elektronisk]. (Department of Education). Stockholm: Universitetet. Tillgänglig: < http://su.diva-
portal.org/smash/get/diva2:402495/FULLTEXT01 >. [2014-04-29]. 

Kjällander, Susanne (2014). En dator per elev – Lärande i en digital skolmiljö. Lund: Studentlitteratur.  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1741-4369.2012.00666.x/pdf
http://artinearlychildhood.org/journals/2012/ARTEC_2012_Research_Journal_1_Article_1_Bell.pdf
http://hdl.handle.net/2077/18674/
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:490546/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:490546/FULLTEXT01.pdf
http://www.friskinaturen.org/media/20_argument_f_r_friluftslivet_naturv_rdsverket.pdf
http://www.buv.su.se/polopoly_fs/1.158396.1386583155!/menu/standard/file/Locus%204%2007.pdf/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2307/3587984/pdf
http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/johansson_e.pdf
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:402495/FULLTEXT01
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:402495/FULLTEXT01


33 

 

Kress, Gunther (2009). Assessment in the Perspective of a Social Semiotic Theory of Multimodal Teaching 
and Learning. I: Wyatt-Smith, Claire, Cumming, Joy (red.) Educational Assessment in the 21

st
 Century. 

Connecting Theory and Practise. [Elektronisk]. London: Springer. Tillgänglig: 
<http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4020-9964-9_2#page-1>. [2014-05-13]. 

Kress, Gunther (2004). Before Writing - rethinking the paths to literacy. London: Routledge. 

Leijon, Marie (2010). Att spåra tecken på lärande. Mediereception som pedagogisk form och multimodalt 
meningsskapande under tid. (Diss.) [Elektronisk]. (Malmö Studies in Educational Sciences No. 52) Malmö: 
Holmbergs. Tillgänglig: 
<http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/10131/Marie_Leijon_thesis.pdf;jsessionid=518630830E9884F
9DDA552574C955A90?sequence=4>. [2014-05-14]. 

Leijon, Marie & Lindstrand, Fredrik (2012). Socialsemiotik och design för lärande. Två multimodala teorier 
om lärande, representation och teckenskapande. [Elektronisk]. Pedagogisk Forskning i Sverige 2012 ÅRG 17 
3-4, s. 171-192 Tillgänglig: < http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/9412/8174>. [2014-04-17]. 

Lindgren, Anne-Li & Sparrman, Anna (2003). Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans 
arbete med dokumentation. [Elektronisk]. Pedagogisk Forskning i Sverige 2003 ÅRG 8 nr 1-2, s. 58-69. 
Tillgänglig: <http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/linsparr.pdf>. [2014-05-14]. 

Lindström, Lars (1997). Bildämnet i dag och inför framtiden. Bild i skolan 4/97 s. 17-22 

Lindström, Lars (1994). Portföljmetodik i estetiska ämnen. Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning 
Kongress i Vasa 10- 13 mars, 1994. 

Malmström, Elisabet (2006). Estetisk pedagogik och lärande. Processer i bildskapandet, delaktighet och 
erkännande. Stockholm: Carlssons Bokförlag. 

McTavish, Marianne, Streelasky, Jodi & Coles, Linda (2012). Listening to Children’s Voices: Children as 
Participants in Research. [Elektronisk]. International Journal of Early Childhood IJEC (2012) 44, s. 249–
267 Tillgänglig: < http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13158-012-0068-8#page-1>. [2014-05-14]. 

Palmer, Anna (2011). Hur blir man matematisk? Att skapa nya relationer till matematik och genus i arbetet 
med yngre barn. Stockholm: Liber. 

Phillips, D.C. & Soltis, Jonas F. (2010). Perspektiv på lärande. Stockholm: Norstedts.  

Pripp, Oscar & Öhlander, Magnus (2011). Observation. I: Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.) 
Etnologiskt Fältarbete. Lund: Studentlitteratur.  

Rydén, Reine (2006). Hur skall vi använda bilder? Ett bidrag till diskussionen om bilder som historiskt 
källmaterial. [Elektronisk]. Historisk Tidskrift (Sweden).126:3 2006, s.491-500. Tillgänglig: 
<http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2006-3/pdf/HT_2006_3-491-500_ryden.pdf >. [2014-05-19].  

Selander, Staffan & Kress, Gunther (2010). Design för lärande - ett multimodalt perspektiv. Stockholm: 
Norstedts. 

Selander, Staffan & Rostvall, Anna-Lena (2010). Design och meningsskapande – en inledning. I: Rostvall, 
Anna-Lena & Selander, Staffan (red.) Design för lärande. Stockholm: Norstedts.  

Skoglund, Elisabet (2005). Lusten att skapa. Stockholm: Berghs. 

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö98 Reviderad 2010. [Elektroniskt]. Stockholm. Tillgänglig: 
<http://www.skolverket.se/>. [2014-04-24]. 

Steingrímsdóttir, María (2010). Storyline och aktivt lärande – att stärka den estetiska upplevelsen. I: Alerby, 
Eva  Elídóttir, Jórunn (red.) (2010). Lärandets konst – betraktelser av estetiska dimensioner i lärandet. 
Lund: Studentlitteratur. 

Utrikesdepartementet (2009). Barnkonventionen. FN:s konvention om barns rättigheter. [Elektronisk]. 
Stockholm. Tillgänglig: <http://unicef.se/publikationer>. [2014-05-19].  

van Leeuwen, Theo (2005). Introducing Social Semiotics. [Elektronisk]. London: Routledge. Tillgänglig: 
<http://e-
edu.nbu.bg/pluginfile.php/381086/mod_resource/content/2/Lesson_14_Leeuwen_Introducing_Social_Semi
otics_extract.pdf >. [2014-05-13]. 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
<https://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forskningssed+2011
.1.pdf/>. [2014-04-17]. 

Änggård, Eva (2006). Barn skapar bilder i förskolan. Lund: Studentlitteratur. 

http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4020-9964-9_2#page-1
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/10131/Marie_Leijon_thesis.pdf;jsessionid=518630830E9884F9DDA552574C955A90?sequence=4
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/10131/Marie_Leijon_thesis.pdf;jsessionid=518630830E9884F9DDA552574C955A90?sequence=4
http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/9412/8174
http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/linsparr.pdf
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13158-012-0068-8#page-1
http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2006-3/pdf/HT_2006_3-491-500_ryden.pdf
http://www.skolverket.se/
http://unicef.se/publikationer
http://e-edu.nbu.bg/pluginfile.php/381086/mod_resource/content/2/Lesson_14_Leeuwen_Introducing_Social_Semiotics_extract.pdf
http://e-edu.nbu.bg/pluginfile.php/381086/mod_resource/content/2/Lesson_14_Leeuwen_Introducing_Social_Semiotics_extract.pdf
http://e-edu.nbu.bg/pluginfile.php/381086/mod_resource/content/2/Lesson_14_Leeuwen_Introducing_Social_Semiotics_extract.pdf
https://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forskningssed+2011.1.pdf
https://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forskningssed+2011.1.pdf


34 

 

Änggård, Eva (2005). Bildskapande – en del av förskolebarns kamratkulturer. (Diss.) (Linköping Studies in 
Arts and Science; 315) Linköping: Universitetet. 

Änggård, Eva (2010). Platser för bildskapande – arenor för samspel och utforskande av gränser. I: Halldén, 
Gunilla (red.) Den moderna barndomen och barns vardagsliv. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 

Änggård, Eva (2012). Att skapa platser i naturmiljöer. [Elektronisk]. Nordisk Barnehageforskning 2012 5 
(10), s. 1-16 Tillgänglig: <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:532785/FULLTEXT01.pdf >. [2014-
04-29]. 

Öhman-Gullberg, Lisa (2009). Familjen Svensson i Europa – gestaltning av ett dilemma. I: Lindstrand, 
Fredrik & Selander, Staffan (red.) Estetiska Lärprocesser. Lund: Studentlitteratur. 

 

  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:532785/FULLTEXT01.pdf


35 

 

Bilagor  

Bilaga 1  

 

Hej! 

Vi är två stycken förskollärarstudenter som går vår sista termin på Stockholms universitet och ska 

skriva ett självständigt arbete om skapande verksamheter. Vi ska forska kring förskolans miljöer, 

material och barns meningsskapande. Vi ska använda oss av rundtur och observation som metod. Det 

innebär att vi ska be några barn och pedagoger att visa oss runt i förskolan och själva berätta om vad 

man brukar göra på olika ställen. Vår forskning på er förskola kommer att vara några dagar och i det 

ingår ca 5 rundturer och observationer. Vi kommer att använda oss av ljudinspelning. Vissa delar av 

ljudmaterialet kommer att transkriberas och ingå i vårt skriftliga arbete och själva ljudfilen kommer vi 

kassera. Självklart kommer inga obehöriga få tillgång till materialet. Alla deltagare kommer att 

avidentifieras och skriftligt samtycke från alla deltagare är ett krav. När det gäller de barn som vi ska 

gå rundturer med så måste vi få ett skriftligt samtycke av alla vårdnadshavare. Om det passar er så kan 

vi komma till förskolan vid hämtning en dag och själva distribuera blanketterna för samtycke. 

Självklart kommer vi att informera barnen om vårt forskningsprojekt och fråga dem om de vill vara 

med. Man får givetvis tacka nej och även under själva projektet kan man ångra sig.  

Eventuellt kommer vi att använda oss av fotografering av miljöer och då kommer inga barn att vara 

med på bilderna. Efter att vi är klara med vår studie kommer vi att maila projektet till förskolan. 

Vi kommer att utgå ifrån de fyra etiska principerna som är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 

konfidentialitet. Dessa beskrivs i Vetenskapsrådets rapport som heter God forskningssed och finns att 

hämta på www.vr.se som PDF-fil. 

Om ni har ytterligare frågor kan ni kontakta både oss och vår handledare på Stockholms universitet. 

Här nedan ser ni våra kontaktuppgifter:  

Studenter: Margaryta Blyzniuk tel: 073- xx xx xxx, mabl4885@student.su.se  

Linda Bozan tel: 070- xx xx xxx, libo6916@student.su.se  

Handledare: Susanne Kjällander: tel: 08-xxx xxx xx susanne.kjallander@buv.su.se  

Med vänliga hälsningar 

Margaryta och Linda 

  

http://www.vr.se/
mailto:mabl4885@student.su.se
mailto:libo6916@student.su.se
mailto:susanne.kjallander@buv.su.se
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Jag har läst informationsbrevet. Jag samtycker till att delta i forskningsprojektet. 

 Ja 

 Nej 

 

Namn:______________________________ 

Underskrift:_________________________  

Datum och ort:_______________________ 
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Bilaga 2 

Hej alla föräldrar! 

Vi är två stycken förskollärarstudenter som går vår sista termin på Stockholms universitet och ska 

skriva ett självständigt arbete om skapande verksamheter. Vi ska forska kring förskolans miljöer, 

material och barns meningsskapande. Vi ska be några barn och pedagoger att visa oss runt i förskolan 

och själva berätta om vad man brukar göra på olika ställen. Vår forskning kommer att pågå i några 

dagar. Vi kommer att använda oss av ljudinspelning. Vissa delar av ljudmaterialet kommer att 

transkriberas och ingå i vårt skriftliga arbete och själva ljudfilen kommer vi kassera. Självklart 

kommer inga obehöriga få tillgång till materialet. Alla deltagare kommer att avidentifieras och 

skriftligt samtycke från alla deltagare är ett krav. Vi måste få ett skriftligt samtycke av alla 

vårdnadshavare till de barn som deltar i projektet. Självklart kommer vi att informera barnen om vårt 

forskningsprojekt och fråga dem om de vill vara med. Man får givetvis tacka nej och även under själva 

projektet kan man ångra sig.  

Eventuellt kommer vi att använda oss av fotografering av miljöer och då kommer inga barn att vara 

med på bilderna. Efter att vi är klara med vår studie kommer vi att maila projektet till förskolan. 

Vi kommer att utgå ifrån de fyra etiska principerna som är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 

konfidentialitet. Dessa beskrivs i Vetenskapsrådets rapport som heter God forskningssed och finns att 

hämta på www.vr.se som PDF-fil. 

Om ni har ytterligare frågor kan ni kontakta både oss och vår handledare på Stockholms universitet. 

Här nedan ser ni våra kontaktuppgifter:  

Studenter: Margaryta Blyzniuk tel: 073- xx xx xxx, mabl4885@student.su.se  

Linda Bozan tel: 070- xx xx xxx, libo6916@student.su.se  

Handledare: Susanne Kjällander: tel: 08-xxx xx xxx, susanne.kjallander@buv.su.se  

Med vänliga hälsningar 

 

Margaryta och Linda 

  

http://www.vr.se/
mailto:mabl4885@student.su.se
mailto:libo6916@student.su.se
mailto:susanne.kjallander@buv.su.se
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Jag har läst informationsbrevet. 

Jag samtycker till att mitt barn ___________________________ deltar i forskningsprojektet: 

 Ja 

 Nej 

 

Vårdnadshavare 1 

Underskrift:______________________ 

Namnförtydligande:________________________________ 

 

Vårdnadshavare 2 

Underskrift:______________________ 

Namnförtydligande:________________________________ 

 

Datum och ort:____________________________________ 
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Bilaga 3 

Frågor till barnen 

 Var brukar ni måla? 

 I vilket rum brukar ni måla? 

 Får man ta materialet själv? 

 Hur ofta får ni vara här? 

 Vem är det som bestämmer här i rummet? 

 Vilka kamrater brukar ni vara här med? 

 Vilken är din favoritplats att måla på? 

 Vad målar du helst med? 

 Vilket sorts papper är bäst? 

 Vilka pennor eller färger tycker du om att måla med? 

 Har ni målat utomhus? Kan du visa var ni brukar måla?  

 Hur ofta brukar ni måla utomhus? 

 Vilket material målar ni med utomhus? 
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Bilaga 4 

Frågor till pedagogen 

 Var brukar man måla med barnen? Kan du visa? 

 När får barnen möjlighet att måla? 

 När brukar ni måla? 

 Får barnen ta material själva? 

 Vad tycker barnen är roligast att måla med? 

 Vilken plats upplever du barnen tycker mest att vara på? 

 Brukar ni bestämma vilka som ska få måla samtidigt? 

 Kan barnens skapande se annorlunda ut beroende på vem de målar med? 

 Hur ofta får barnen måla? 

 Brukar barnen få måla utomhus? Kan du visa?  

 Med vilket material får barnen måla med utomhus? 

 Hur ofta får barnen måla utomhus? 
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Bilaga 5 

Gör Säger 

 

Egna reflektioner 
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