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Abstrakt  

Syftet med denna c-uppsats är att belysa bild- och formskapandets betydelse för barnen i 

förskolan utifrån pedagogers synsätt. Studien innefattar likeheter och skillnader mellan 

uttalade Reggio Emilia-inspirerade förskolor och andra förskolor i avseende till miljöns 

betydelse för bild- och formskapande aktiviteter i förskolan, vid planering, kommunikation, 

materialets betydelse och tillgänglighet. I bakgrunden görs en historisk tillbakablick på bild- 

och formskapande och tidigare forskning om bild- och formskapandets betydelse med tanke 

på miljöns utformning. Metoden som använts i denna studie är halvstrukturerade kvalitativa 

intervjuer med fem pedagoger. Studien utgår ifrån den sociokulturella teorin och 

fenomenologin. Resultatet redogör för de fem pedagogernas svar på intervjufrågorna i 

studien. Undersökningen visade att alla de intervjuade pedagogerna ansåg att bild- och 

formskapande har en stor betydelse i förskolan. Hur miljön är utformad, pedagogens roll, 

materialets tillgänglighet och planeringarna innan bild- och formskapande aktiviteter är av 

stor betydelse. Att barnen får kommunicera i bild- och formskapande aktiviteter och berätta 

om sina bilder för andra spelar även det en stor roll i hur bild- och formskapandet kommer till 

uttryck i förskolan.  

Nyckelord: Bild- och formskapande, material, miljö, pedagog, skapande verksamhet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord  

Jag vill här tacka pedagogerna som ställde upp på mina intervjuer och för att de delade med 

sig av sina tankar och erfarenheter till mig. Ett tack till mina två handledare Harriet Persson 

Bäcklund och Nils Dverstorp, samt till min familj och vänner som funnits där och stöttat mig 

och gett konstruktiv kritik under arbetets gång.  

Tack!  

Emma Hinnerson  
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1. Inledning  

Jag har valt bild- och formskapandets betydelse i verksamheten för barnen i förskolan utifrån 

pedagogernas synsätt som ämnesområde. Intresset kommer dels från att jag gått en kurs med 

specialisering inom området och dels att de estetiska uttrycksformerna utgör en stor del av 

förskolans verksamhet. Det är viktigt att utveckla djupare kunskaper kring betydelsen av 

estetiska ämnen och bild- och formskapande, för alla som arbetar inom förskolan. Miljön ska 

enligt Granberg (2001) inbjuda till fantasi, eget skapande och den får inte vara statisk utan ska 

kunna ändras och påverkas med hjälp av barnen. Med estetiska uttrycksformer som 

kommunikationssätt och som pedagogiskt verktyg kan man lära sig allt, det vill säga uppnå 

alla de mål som förskolan har att sträva efter. Inte minst gäller det de demokratiska mål som 

vi har att uppnå. Med dessa olika estetiska uttrycksformer kan man lägga grunden för 

matematik, naturvetenskap och teknik.  

I läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2010) poängterar de att ”verksamheten ska 

vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar” (s.5). Det som läroplanen poängterar är 

för mig en utgångspunkt till att jag vill utveckla mina kunskaper gällande estetiska 

uttrycksformer, speciellt bild- och formskapandets betydelse eftersom de är viktiga för att 

skapa förutsättningar till ett lustfyllt lärande. Bendroth Karlsson (1998) menar att inom svensk 

förskole- och lågstadiekultur är föreställningen om att skapande verksamhet är bra och viktigt 

för barn klart dominerande. Alla säger att barn måste få måla, sjunga och fantisera! I den 

diskursiva praktiken är detta självklarheter. Men hur gör man det? Hur ser den genomförda 

praktiken ut?  

2. Syfte och frågeställningar  

Syftet är att belysa bild- och formskapandets betydelse i verksamheten för barnen i förskolan 

utifrån pedagogers olika perspektiv, att studera bild- och formskapandets betydelse relaterat 

till miljöns utformning gällande planering, tillgängligheten på olika material och 

kommunikation i förskolan. De frågeställningarna jag vill ha svar på är följande:  

 Hur uppfattar pedagoger bild- och formskapandets betydelse i förskolan?  

 Hur ser pedagogen på bild- och formskapande relaterat till utformningen av miljön i 

bild och formskapande aktiviteter? 

 Vilka likheter och skillnader finns det i pedagogernas syn på bild- och formskapande 

och miljön i Reggio Emilia-inspirerade förskolor och andra förskolor?  
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3. Bakgrund   

I detta avsnitt redovisas en historisk tillbakablick på bild- och formskapandets betydelse i 

förskolan utifrån olika författare. Detta för att visa på hur förskolan har vuxit fram och hur 

man sett på bild- och formskapandets betydelse och hur miljön för barnen i förskolan 

behandlas. Jag belyser också teoretiska utgångspunkter, skapande aktiviteters pedagogiska 

betydelse, vilken betydelse valet av material har. De begrepp jag har valt att benämna i texten 

är pedagoger och vid denna benämning syftar jag på förskollärare. I benämningen av yngre 

barn menar jag barnen i åldrarna 1-3 år och äldre barnen menar jag barnen i åldrarna 4-5 år. 

Informanterna i min text är de intervjuade pedagogerna. Med miljön avser jag miljön i bild- 

och formskapande aktiviteter. Vilka material som finns tillgängliga för barnen, utformning, 

rum med mera. Med andra förskolor menar jag förskolor som inte har en specifik inriktning.  

3.1. Historisk tillbakablick på bild- och formskapande  

Änggård (2006) menar att det utvecklingspsykologiska perspektivet på barns bild- och 

formskapande har haft en stor betydelse inom förskolan via Piaget och Inhelders tankar. 

Barnens bilder sågs som ett uttryck på deras tankemässiga mognad och en möjlighet för en 

vidare intellektuell utveckling genom utforskande och experimenterande, vilket bild- och 

formskapande aktiviteter erbjöd. Lind (2010) påpekar att historiskt sett har det 

utvecklingspsykologiska och det psykodynamiska synsättet präglat förskolans verksamhet. 

Detta ledde till minskade möjligheter till pedagogiskt nytänkande med barn och bildskapande. 

Det estetiska arbetet i förskolan och skapande aktiviteter i bild- och form är historiskt 

kopplade till två olika diskurser som ser barnet på två olika sätt. Det första sättet är att se 

barnen som naturliga, nyfikna och kreativa. Den andra är den psykoanalytiska synen som vill 

befria barnet. Inom denna är det kulturen som formar barnet.  Den kunskapssyn som rådde var 

att man såg bildskapande som avtryck av en inre känslomässig och/eller kognitiv utveckling. I 

förhållningssättet utgick man från barnens ålder vad de borde kunna och att man inte borde 

göra vissa saker i en viss ålder. Utvecklingsmöjligheterna var begränsade.  

Bendroth Karlsson (1998) skriver om Bauhausmetodiken. Den presenterades 1968 i 

lärartidningen. Bauhausskolorna uppkom 1919 där folk skulle utbildas inom arkitektur, design 

och konsthantverk. Dessa människor skulle sedan arbeta som formgivare inom industri och 

hantverk. Enligt Bendroth Karlsson (1998) låg ändamålet på att eleverna skulle utveckla den 

hela människan genom framväxt i mognad, intelligens, känsla och tanke för att kunna möta 

livet på bästa sätt. Den svenska utformningen kallades för levande verkstad. Konstnären och 

teckningsläraren Adeleyne Cross–Eriksson (1905-1979) från USA, startade kurser och lade 

grunden för Bauhausmetodiken i Sverige. Levande Verkstads ideologi bygger på 

Bauhausmetodikens idéer om att utveckla alla människors naturliga talang och befria 

individualiteten via olika övningar och experiment. Bendroth Karlsson (1998) skriver att 

Adeleyne Cross–Eriksson ansåg att undervisningen skulle utgöras av att eleverna fick vara 

med i olika övningar som innehöll olika sorts material och tekniker. Via detta kunde eleverna 

få kunskaper i vad de själva ville uttrycka eller säga. Bauhaus skolorna stängdes av nazisterna 

1933. Bendroth Karlsson (1998) beskriver att vid efterkrigstidens slut sker ett genombrott i 

bildpedagogiken mot en mer frigörande bildpedagogik som de kallar för emancipatorisk som 

härstammar från ordet emancipation som betyder någon form av frigörelse. Konstfilosofen 
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Herbert Read är grundare för denna syn. Han pratade mycket om estetisk fostran vilket sedan 

överfördes till delar i läroplaner, officiella kulturdokument och till den bildpedagogiska 

praktiken. Denna syn har haft ett stort inflytande i Sverige, vilket även Lindahl (2002) skriver 

om. Änggård (2006) beskriver att enligt Reads synsätt skulle barnets bilder ses som ett uttryck 

för dess inre värld och pedagogen skulle inte påverka barnets skapande. Änggård påpekar 

också modernismens inflytande på bildpedagogiken via konstnärerna Picasso och Klee som 

satte värde på barns bilder.  

Lindgren (2006) beskriver att vetenskapliga studier kring estetik och lärande har i vissa fall en 

tydlig ämnesinriktning. Utifrån dessa ämnesinriktningar där barn gör tolkningar av samhället 

och estetiken uppkommer ytterligare pedagogiska teorier kring estetik och lärande. Den 

kulturteoretiskt inriktade forskningen i Sverige har påverkat det pedagogiska fältet inom 

estetik och skola. Paulsen (1996)  menar att estetiska läroprocesser i förskolan förklaras som 

en estetisk inställning till olika intryck, en estetisk hållning till världen runt omkring, där 

utgångspunkten hämtas utifrån de olika sinnena. Wetterholm (1992) hävdar att förskolan i 

Sverige till stor del har formats och påverkats av Piagets teori om tankeutvecklingen hos 

barnet. Hans tanke är att bilden i första hand inte är ett språkligt redskap, istället är det en 

grund för sinnesupplevelser. Idag har undervisningen i skolan främsta uppgiften att utveckla 

elevernas förmåga att skapa och kommunicera med hjälp av bilder på ett sätt så att det stärker 

deras lust att använda bildens språk. Granberg (2001) menar att de yngre barnen lär och tar till 

sig nya erfarenheter av alla olika sinnesintryck. Detta gäller alla de fem sinnena: känsel, syn, 

hörsel, lukt och smak. För att hjälpa barnen i att samordna dessa olika sinnesintryck är det 

viktigt att barnen i sin egen takt själva får utforska, undersöka och experimentera med så 

många olika material som möjligt då det gäller bild- och formskapande.  

Synen på bild- och formskapande är idag en helt annan än vad den var förr i tiden. Detta kan 

man se i läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2010). Bamford (2009) beskriver att 

det finns bevis på att konsten och bildskapandet har existerat långt innan skrivandet. Hon ger 

ett exempel från Aboriginernas bildkonst i Australien. Människor deltar idag i konst och 

bildskapande över hela världen. Konst växer hela tiden idag i det moderna samhället. Braxell 

(2010) skriver att måla är en komplex aktivitet som kräver förmåga att använda båda 

hjärnhalvorna och att kunna göra snabba växlingar. Enligt Lind (2010) blir i dag, med de nya 

kommunikationsformerna och media, bildarbete och skapande aktiviteter allt viktigare för 

utvecklingen av barns kreativitet och kommunikativa förmåga. Författaren betonar vidare att 

Reggio Emilia-filosofin är en bidragande orsak till ett växande intresse inom bild- och 

formskapandets betydelse i förskolan. Den filosofin kan man skönja i dagens läroplan för 

förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2010). Inte minst då det gäller pedagogisk dokumentation och 

dess betydelse. Trots detta så påpekar Braxell (2010) att än idag hänger bild liksom andra 

estetiska ämnen på en lös tråd och de estetiska ämnena ifrågasätts på ett sätt som inte andra 

ämnen gör. De estetiska ämnena är inte högprioriterade enligt författaren varken i skolan eller 

i samhället, hon menar på att all kultur ofta får slåss för sin existens. Hon ställer sig frågan om 

inte vetskapen om de estetiska ämnenas potential är tillräckliga för att förstå värdet av dem.  
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3.2 Bild- och formskapandets betydelse i förskolan   

Lpfö 98 (Skolverket, 2010) skriver att förskolan ska sträva efter att varje barn  

Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla 

upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, 

bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. – Utvecklar sin förmåga 

att bygga skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker. 

(s. 9)  

Häikiö (2007) beskriver att det egna skapandet är en mycket viktig del i det aktiva lärandet 

och delaktighet i olika läroprocesser. Kulturlivet ansvarar för utvecklandet av demokratin och 

den kulturella yttrandefriheten. För att kunna skapa en god självbild och tolerans mot andra 

behöver barn lära sig att värdera, tolka, analysera och gestalta sina olika uttryck. Alla som 

jobbar inom förskola och skola ska värna om alla barns rätt till skapande aktiviteter och en 

miljö som är anpassad och funktionell till dessa. Författaren betonar också att skapandet 

kombineras till intryck och uttryck som i sin tur skapar kreativa rum som sedan förenas i nuet. 

Denna upplevelse kan benämnas som flow. Kreativiteten ligger nära leken där det även sker 

en transformation av olika slag. Identiteten får plats att växa i dessa möten mellan de inre och 

yttre impulserna.  

När det egna ordförrådet inte räcker till för att med talat språk beskriva 

sina tankar, kan barnen visa dem med hjälp av bilden. I reflektioner från 

omgivningen, pedagoger och andra barn finns möjlighet att tillägna sig 

ett utökat ordförråd och förmåga att formulera sig uttrycka tankar och 

kommunicera. (Braxell, 2010, s. 25)   

Med detta citat kan man se att språk och kommunikation har en viktig betydelse då det gäller 

barnens bild- och formskapande. Dialoger mellan bilder pågår på flera olika plan samtidigt. 

Braxell (2010) påpekar att man kan uppnå många av läroplanens strävansmål genom att arbeta 

med bild i förskolan. För att kunna uppnå målen som i detta fall handlar om bild- och 

formskapande krävs det att det finns möjligheter att göra det som beskrivs i förskolans 

läroplan, alltså en fysisk miljö med lokaler utrustade för ändamålet, bildmaterial och tid för 

skapande. Något man ska se upp med enligt författaren är risken att skapandeprocessen blir 

underordnad målen som någon annan satt upp. Detta på grund av att det finns en dimension i 

barnens skapande som går in i själen där bilderna blir ett språk som förmedlar känslor. Det 

kan till exempel vara saker som barnen tagit upp genom erfarenheter av olika saker med hjälp 

av sina sinnen. Förskolebarn befinner sig i den perioden av livet då vi människor har som 

störst utvecklingspotential. Barn bör få komma i kontakt med och starta sin estetiska 

läroprocess redan under förskoletiden.  

Detta innebär enligt författaren inte bara storlekskonstans vilket betyder att till exempel rita en 

bild av människor som är nära och långt bort. Det handlar enligt Braxell (2010) om att förstå 

att de människor som är nära blir större än de människor man ritar som står längre bort i 

samma bild. Hon nämner också ordet färgkonstans, som innebär att hjärnan struntar i den 

färginformation den får av ögat genom att titta på ett föremål. Hjärnan har redan bestämt att 

vattnet är blått. Författaren menar att det är viktigt att barnen kommer i kontakt med detta 
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redan tidigt men också att det får ett fotfäste i det ögat verkligen ser. Även Löfstedt (2001) 

poängterar bildskapandets betydelse i förskolan enligt Reggio Emilia-filosofin som ett av de 

hundra språken. Bildspråket intar där en stark ställning i det pedagogiska arbetet.  I den 

vetenskapliga artikeln av Kim (2012)  Shades of Pink Preschoolers Make Meaning in a 

Reggio–Inspired Classroom, gör Kim en studie som beskriver ett lärande projekt som handlar 

om ett kollaborativt lärande genom nyansen av färgen rosa. I studien ingår sex förskolebarn 

och deras pedagoger. Barnen lärde sig genom att experimentera och diskutera olika teorier. 

De använde konsten som ett verktyg för upptäckt och lärande. Studien genomfördes i ett 

laboratory school`s child care center i British Columbia i Kanada. Kim (2012) beskriver i sin 

studie:  

The study demonstrates that during art activities, children test their 

theories, interact with materials and people and make meaning from 

these interactions, and at the same time, become sensitive to the 

environment around them. The study is significant because it shows that 

when teachers see the environment as central to learning, the 

environment itself becomes part of the curriculum, organized around the 

Reggio Emilia principle of “expecting the unexpected”.  (s. 44)   

Även Änggård (2006) påpekar på kopplingar mellan barnens bildskapande och leken. Hon 

menar att skapandet av bilder ofta är en del av leken som sedan kan övergå i andra lekformer. 

Författaren skriver om transformation som innebär att barnen sitter en kort stund med 

skapandet av sin bild för att sedan ta en paus för att leka eller se vad andra barn gör. 

Transformation handlar också enligt författaren om att barnen under processens gång gör om 

sina bilder genom att tänka på ett annat sätt om vad bilderna föreställer. Bild- och 

formskapandet i förskolan sker ofta i grupper eftersom barn vill lära och vara tillsammans 

med andra barn och ofta göra samma saker som de andra barnen. Författaren menar att barnen 

utforskar vuxnas vardagliga bild- och skrift på olika sätt till exempel genom att rita teckningar 

och lek-skriva. Det visar på att de äldre barnen förstår att skriften i språket har en symbolisk 

funktion. Även Strong-Wilson och Ellis (2007) påpekar att: 

 

Children come to care for their surroundings as well as see them in 

unexpected ways, which becomes part of a planned approach to 

curriculum and evaluation that is organized around ´expecting the 

unexpected´, a favorite Reggio Emilia saying.  (s. 42)  

 

Lindgren (2006) menar att även senare, i skolans estetiska verksamhet, bygger det på att 

barnen ska ha roligt och att den estetiska verksamheten och aktiviteterna ska ligga i linje med 

barnens balans och behov. Paulsen (1996) hävdar att för att vi alla ska kunna få en balans av 

våra olika känslor måste vi kunna få ut dessa på olika sätt. Vuxna gör oftast detta genom att 

prata med varandra om det man känner eller upplevt. Ibland räcker inte orden och vi behöver 

alla pröva ett annat språk för att uttrycka oss. Vi kan då använda oss av de estetiska 

uttrycksformerna speciellt bilden. Wetterholm (1992) nämner att om bilden ska fungera 

språkligt måste det finnas något som är gemensamt som gäller för alla bilder. Bildspråket ses 

som något man får redan vid födseln och som förändras då åren går allt eftersom man blir 
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äldre. Brown och Dean (2008) skriver för att barnen ska kunna kommunicera på ett effektivt 

sätt genom konsten måste de få veta hur de ska tyda och läsa av de symbolsystem som finns 

inom konsten på samma sätt som barnen får göra då de ska lära sig läsa. Vidare påpekar 

författarna att värdet av konstbaserad undervisning är konstant, ändrande och överklagande. 

De menar att i Australiens skolgång ses konsten som fri och individuell men trots detta så tar 

den inte tillräcklig hänsyn till de kognitiva och sociokulturella teorierna, särskilt inte de 

signifikanta interaktionerna och miljöerna på barns olika metoder i konst. Skolverket (2005) 

beskriver bilden och språkets betydelse:  

Språk- och begreppsutveckling är nära förknippad med hur barn 

utvecklar en förståelse för sig själva och olika fenomen i omvärlden och 

hur de kan använda dessa kunskaper i sin vardag. […] I 

experimenterande och utforskande lek och skapande verksamhet 

stimuleras barns fantasi, kommunikation och förmåga till symboliskt 

tänkande. (s. 25)  

Granberg (2001) menar att: 

Den nyfikenhet, upptäckarglädje och experimentlusta småbarn visar, och 

den tillfredsställelse och glädje den ger uttryck för under skapande 

aktiviteter är anledning nog till att förskolan ska ge småbarn möjligheten 

till skapande aktiviteter. Ytterligare motivation ger vetskapen att 

skapande verksamhet stödjer barnets personliga utveckling, stärker deras 

identitet, ger språkträning och motorisk övning, för att nämna några 

pedagogiska effekter. (s. 9) 

Med detta citat kan man se några av de positiva effekterna av att använda sig av bild- och 

formskapande i förskolan. Författaren pekar också på att genom barnens bild- och 

formskapande aktiviteter tränar de handens och fingrarnas finmotorik. Bilden sägs enligt 

Granberg vara barnets första språk. Genom olika bilder dokumenterar barn livet, leken, tankar 

och funderingar. För att bildspråket ska kunna utvecklas behöver det övas och prövas lika 

mycket som talspråket. De får också öva koordination och handrörelser som ger en direkt 

koppling till hjärnan. Detta utvecklar barnens språk, skrift, och ger ett ökat medvetande om 

bilden. Detta är nödvändiga erfarenheter inför då barnen senare ska börja med läs- och 

skrivinlärning.  

 De yngre barnen behöver få sätta ord på allt som de upplever. Enligt Granberg (2001) kan 

detta ske genom att pedagogen lyssnar, tolkar och försöker förstå barnens budskap. Via en 

skapande verksamhet ges tillfälle till en språklig kontakt mellan barnen och pedagogerna. 

Kommunikationen övergår sedan till lek, genom att pedagogen låtsas smaka på barnens 

sandkakor. Änggård (2006) beskriver att barnens bilder har sociala funktioner och står ofta i 

kontakt med kulturella förebilder. Alla bilder har en avsändare och en adressat, bilderna 

skapas av barnen och vänder sig till barnen. Hon beskriver att barn genom bildskapande 

aktiviteter utvecklas på olika sätt bland annat socialt och språkligt. Bertil Sundin (2003) 

påpekade att via estetiska erfarenheter läggs grunden för kunskapsinhämtande, 

kommunikation och förmågan att tolka och bearbeta olika känslor. Sundin var en psykolog 
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och lektor i pedagogik samt musikpedagogisk forskare, f.1924.  Lenz Taguchi (2008) menar 

att det är i vår kommunikation med världen runt omkring oss, via språket, kroppspråket och 

genom bilden får vi människor tillsammans en gemensam mening och innebörd. Lind (2010) 

menar att det estetiska arbetet i förskolan och skapande aktiviteter i bild- och form är 

historiskt kopplade till två olika diskurser som ser barnet på två olika sätt. Det första sättet är 

att se barnen som naturliga, nyfikna och kreativa. Den andra är den psykoanalytiska synen 

som vill befria barnet. Inom denna är det kulturen som formar barnet. Författaren vill visa på 

vilka funktioner lärprocesserna i bild och skapande får beroende på vilka dominerande 

diskurser som skapas i arbetet. Det innefattar processer som skapar en öppenhet för 

oförväntad, komplex och erfarenhetsbaserad kunskap och inte på det redan förväntade. Hon 

skriver om målrelationellt arbete som syftar på att se och synliggöra vad som kan hända i ett 

planlöst arbete och tänkande med vetskapen om att vad som helst kan ske. Granberg (2001) 

anser att barns lärande sker på många olika plan samtidigt. Det finns flera olika sätt att 

tillägna sig kunskap. Granberg nämner Psykologiprofessorn Howard Gardner som menar att 

människan kan ta till sig kunskaper via språket, sång, musik, genom rörelse, slutledningar och 

erfarenheter från experimentellt forskande, via umgänge med andra människor, genom att 

tyda omgivningen runt omkring oss och genom att tolka och skapa två och tredimensionella 

bilder. Vidare skriver författaren att yngre barn, via bild- och formskapande aktiviteter, får 

öva på motorik, koordination, iakttagelseförmåga och koncentration. Bamford (2009) påpekar 

att effekterna av konst genom kommunikation, teknik och meningsskapande växer.  

Children are born aesthetically aware and they engage in the arts long 

before they can speak or write. If you watch young children at play, you 

will see them naturally communicating in artistic forms. (Bamford, 2009, 

s. 19)  

Via detta behöver våra skolor och förskolor fokusera på bra estetiska utbildningar som 

uppmuntrar kritiskt tänkande, problemlösning och reflektion.   

3.3 Pedagogisk dokumentation av barnens bild- och formskapande aktiviteter   

Lind (2010) trycker på att man kan använda sig av videokameror för att dokumentera barnens 

bild- och formskapande aktiviteter. Genom att filma barnens aktiviteter kan man som pedagog 

titta på videon flera gånger. I Reggio Emilia-filosofin används en del av denna metod. Det är 

viktigt att videokameran ses som en aktör och medspelare i det som sker i rummet. För att 

barnen ska känna att videokameran inte hämmar dem är det viktigt att den görs tillgänglig för 

dem att användas i egna syften. Mylesand (2010) berättar att man som pedagog har ett ansvar 

för att dokumentera barnen. Genom dokumentation synliggör vi att det barnet håller på med är 

viktigt, att vi tar det på allvar. Via dokumentation kan man få upp ögonen som pedagog på 

flera olika sätt att tänka. Via pedagogisk dokumentation kan barn och pedagoger mötas, prata 

och hitta nya vägar att gå. Genom att hänga upp bilder på barnens aktiviteter och komplettera 

detta med text ger bilderna inspiration och smittar av sig till andra barn till liknande skapande 

aktiviteter. Lenz Taguchi (2008) menar att pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg för 

den vuxne men också för barnen. Det ger barnen möjlighet att ta kontrollen över sitt eget 

lärande. Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver att i pedagogernas dokumentationer kan man 

få syn på barnens väg till kunskap på ett annat sätt och även se på miljön på ett nytt sätt. 
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3.4 Pedagogens roll i bild- och formskapande aktiviteter 

Löfstedt (2001) poängterar att pedagogens uppgift i Reggio Emilia-inspirerade förskolor är att 

bland annat arrangera en inspirerande miljö för barnen, som utmanar barnen till självständigt 

utforskande i både handling och tanke. Vidare ska pedagogerna dokumentera mycket vad 

barnen gör. Via pedagogisk dokumentation kan man synliggöra arbetet för barnen, 

pedagogerna och föräldrarna. Dokumentationen ska även fungera som ett hjälpmedel för 

pedagogerna i deras reflekterande om att synliggöra det rika barnet. Kim (2012) skriver  

Children are capable of making meaning through creating learning 

experiences for themselves. With the guidance of sensitive and respectful 

adults, these experiences can result in wonderful discoveries that lead to 

genuine appreciation of a colorful, complex, and infinitely intriguing 

world.  (s. 50)  

Brown och Dean (2008) har i sin studie i ett Early Learning center (ELC) i Australien kommit 

fram till att de restriktiva ramarna som föreslogs av Frances Derham har lett till en syn på 

konsten som ett symbolsystem. Konstläraren delar med sig av sina kunskaper och metoder 

både indirekt och direkt till barnen. Braxell (2010) påpekar hur viktigt det är att pedagogerna 

känner sig trygga med och känner att de har kunskapen om hur man hanterar de olika 

materialen som man kan använda i bild- och formskapande. Detta för att barnen ska få 

tillgång till så mycket olika material som möjligt. Hon skriver att om bildarbetet med barnen 

ska kunna bli ett kvalitativt lärande krävs att pedagogerna bemöter barnen med ett nyfiket, 

medforskande, reflekterande, positivt och tillåtande förhållningssätt. Det är viktigt att 

pedagogerna vet om vilken betydelse bild- och formskapande har på barnens utveckling och 

lärande, samt att de är öppna och nyfikna på barnens lärandestrategier. Pedagogens uppgift 

blir alltså i bild- och formskapande aktiviteter, enligt Braxell, att förstå vad barnen försöker 

förstå genom att lyssna, uppmuntra och utmana dem. Vidare påpekar författaren vikten av att 

ha ett öppet och tillåtande skapande klimat och att detta i sin tur påverkar lusten att pröva och 

att våga skapa något nytt, att misslyckas och pröva igen. Paulsen (1994) berättar om estetisk 

fostran som syftar på att pedagogen skapar förutsättningarna för att barnen ska få rika 

upplevelser som också ger barnet känslor, tankar, lust att uttrycka sig och möjlighet till att 

testa olika uttrycksmedel. Dessa olika förutsättningar ska få barnet att bli tillfreds och 

påminna om känslorna vid upplevelsen. Hela denna process ger barnet möjlighet att få en ny 

insikt om omvärlden och hur de själva reagerar på den.  

Vygotskij (1995) tillskrivs som grundaren till den sociokulturella teorin. Han var även den 

viktigaste nytänkaren inom den sovjetiska psykologin. Vygotskij blev först känd på 60-talet.  

Lindahl (2002) menar likadant som Vygotskij att när barn skapar olika bilder sker hela tiden 

ett aktivt betydelseskapande arbete. Här skapas en viktig roll för den vuxne som en 

samtalspartner och via detta kan ett meningsskapande ske. Vidare visar Lindahl (2002) i sin 

studie att flera av bilderna som barnen skapar är i ständig omvandling under arbetets gång. 

Författaren skriver att förhållningssättet pedagogerna har under de bild- och formskapande 

aktiviteterna inte ses som ett bildprojekt utan istället som ett tematiskt projekt där barnens 

bild- och formskapande uppfattas som ett (bildspråkligt) verktyg för det individuella 

tänkandet i en problemlösningssituation. Granberg (2001) påpekar att de yngre barnen är i 
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behov av vuxnas stöd för att utveckla bild- och formskapande. Pedagogen bör delta utifrån 

barnens villkor i deras bild- och formskapande aktiviteter.  

3.5 Planering och förberedelse av bild- och formskapande aktiviteter  

Braxell (2010) påpekar vikten av att man som pedagog skaffar sig kunskaper om materialet 

man har tänkt använda innan den planerade aktiviteten påbörjas. Det är också bra att testa 

materialet innan. Lind (2010) menar att skapande verksamhet med bild ofta definieras genom 

vilket material och vilken sorts teknik man använder i bild- och formskapande aktiviteter. 

Lindahl (2002) skriver att barn hela tiden ställs inför nya problem då de ritar eller skapar i 

olika material. Dessa problem måste kunna lösas för att nå målet med verksamheterna. Enligt 

författaren är detta en fråga om hur materialen skall användas, eller att barnen inte hittar 

någon lösning på problemet. Pedagogen kan här ge små råd för att barnen ska komma fram till 

en lösning. Granberg (2001) beskriver vikten av att noggrant planera alla former av bild- och 

formskapande verksamheter. Detta för att det är viktigt enligt författaren att de skapande 

aktiviteterna med barnen ska vara så attraktiva och givande som möjligt för både barnen och 

pedagogerna. Arbetssättet ska ändå vara flexibelt och kunna ändras under arbetets gång. 

Viktigt att tänka på före aktiviteterna enligt författaren är att allt material och alla redskap 

räcker till alla deltagande barn. Det är även viktigt att det finns gott om utrymme för barnen 

och att antalet barn i gruppen är lagom i proportion till lokalutrymmet. Detta för att minska 

trängsel och onödiga konflikter. Författaren nämner även att det kan vara bra att tänka när på 

dagen man gör aktiviteterna, så att man inte gör dem då de yngre barnen är trötta eller 

hungriga eftersom detta stör koncentrationen. Det kan vara bra att låta de yngre barnen få 

möta ett material åt gången för att lära känna materialet kopplat till de olika verktyg som man 

kan använda till just det materialet. Granberg (2001) menar att 

Små barn måste gång på gång få möjlighet att möta samma material 

under liknande omständigheter. Detta ger dem chans att ”klottra” tills de 

blir förtrogna med både material och verktyg. Klottrandet utgör 

bildutvecklingens grund. Därför bör samma form av skapande aktiviteter 

återkomma ofta.  (s. 73)   

Nordin-Hultman (2004) påpekar att aktiviteter som innehåller flytande färg i de svenska 

förskolorna ofta håller till i våtutrymmen där barnen är avklädda och de kan få skapa med 

hela kroppen. Detta gäller också material som vatten och sand enligt författaren. I detta krävs 

en planering i förväg med att sätta fram allt material som behövs samt av och påklädning av 

barnen till aktiviteten. Författaren menar att materialet i svenska förskolor är sparsamt och 

begränsat jämfört med de engelska förskolorna. I de svenska förskolorna finns det i 

aktivitetsmöjligheterna, enligt författaren få möjligheter till att kunna ställa sig i en aktiv 

relation till omgivningen med hjälp av material. Utbudet av material ses som begränsat genom 

att en stor del av materialet är otillgängligt för barnen och har en liten variation vilket 

Hultman- Nordin sett i sina observationer.  

3.6 Miljöns betydelse för bild- och formskapande  

Lenz Taguchi (2008) menar att det finns två sätt att se på miljön. Den synliga miljön består av 

möblering, vilka material som finns tillgängliga, hur arkitekturen ser ut, planlösningen med 
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mera. Den andra kallas för den osynliga miljön och den innehåller vårt förhållningssätt och 

synsätt till barnen och till varandra. Åberg och Lenz Taguchi (2005) påpekar vikten av att 

man som pedagog ser och utformar miljön utifrån barnens intressen. Hur rummet ser ut beror 

på vilka barn de har och vilka intressen som finns i gruppen just nu. Idag är det inte barnen 

som ska anpassa sig till miljön, utan vi pedagoger som ska anpassa miljön till barnen. Nordin-

Hultman (2004) anser att hur rummen är utformade utifrån olika funktioner påverkar hur 

mycket tid man har till olika saker i dessa olika rum. Detta i sin tur påverkar vilka material 

och saker barnen får möjlighet att använda sig av. Enligt författaren finns det även ett mönster 

för hur rummen och lokalerna ska se ut och vilka aktiviteter det är avsedda för. Då det gäller 

utformningen av rummen och aktivitetsområdena i förskolan så är det enligt Nordin-Hultman 

ofta indelade i olika rum där rummen har ett bestämt syfte. Enligt Granberg (2001) är det 

viktigt att tänka på vad man ger för namn till det bildskapande rummet i förskolan. Hon 

betonar också vikten av att med jämna mellanrum granska rummets namn med kritiska ögon. 

Detta för att så många olika bildskapande aktiviteter som möjligt kan äga rum där. Väggarna 

bör hållas i en neutral färg för att inte skapa oro och stress i bildskapandet.  

 

Vidare skriver Granberg (2001) att miljön ska vara möjlig att påverka för barnen. Möblerna 

och materialet ska gärna kunna användas på flera olika sätt. Hundeide (2006) beskriver att 

miljön bör ta hänsyn till både de fysiska och de sociala behoven som barnen har. Det måste 

alltså finnas en kombination och interaktion av både språkliga och praktiska delar i miljön i 

förskolan. Mylesand (2007) skriver att bygg och konstruktion är mer än bara en av de 

upplevelser som erbjuds för barnen i förskolan. Detta ses också som ett språk och ett verktyg 

som barnen kan använda för att få en förståelse för olika fenomen i samhället, utforska sin 

omvärld och skapa en egen identitet. Bygg och konstruktion handlar också om bland annat 

bild- och formskapande enligt författaren. Vidare påpekar Mylesand att beroende på vilken 

barnsyn och kunskapssyn pedagogerna har så påverkas de av miljöns utformning, val av 

material och gemensamma teman.  

 

Braxell (2010) skriver att i förskolan ska miljön erbjuda barnen möjligheter att få uppleva 

olika material med hela sin kropp och alla sina olika sinnen. Genom detta menar hon att 

barnen samlar erfarenheter och att de också ska försöka förstå hur olika material är. I Reggio 

Emilia-förskolorna beskrivs miljön som inbjudande, tilltalande och lockande. Häikiö (2007) 

påpekar att i Reggio Emilia-inspirerade förskolor skapas barnets lärande utifrån en interaktion 

med omgivningen vilket leder till ett fokus på både den omgivande yttre miljön, arkitekturen 

och den inre miljön. Även barnets förhållande till miljön är viktig. Änggård (2006) skriver att 

några saker som påverkar vad barnen skapar för bilder och berätta om i bilderna är beroende 

av hur miljön är utformad, vilka material som finns samt hur de bild- och formskapande 

aktiviteterna är utformade av pedagogerna.   

3.7  Reggio Emilia-inspirerad förskola 

Reggio Emilia pedagoger kallar sin modell för en genetisk–konstruktivistisk epistemologi, 

med rötter i konstruktivistisk teori och forskning, samt även rötter från Vygotskijs 

kulturhistoriska, dialektiska och sociokulturella teori (Häikiö, 2007). Grundaren till Reggio 

Emilias pedagogiska-filosofi är pedagogen, psykologen och ideologen Loris Malaguzzi. Han 



11 

 

skrev 1987 i katalogen till en utställning i bild att Reggio Emilias-pedagogiska teori står för, 

”förutom ett genetisk-konstruktivistiskt, ett kreativt perspektiv” (s. 39). I denna katalog hade 

förskolebarn från Reggio Emilia ritat bilderna till utställningen. Häikiö berättar att ”De 

teoretiska utgångspunkterna i dialektik och fenomenologi leder fram till en barnsyn som 

ideologiskt har sin grund i barnets individuella rätt till utveckling och dialogens betydelse för 

socialisation och lärande” (s. 39). Lindahl (2002) menar som Vygotskij, att barns utveckling 

är resultatet av det dialektiska förhållandet mellan barnet och den omgivande sociokulturella 

kontexten. Braxell (2010) hänvisar till Häikiö som skriver att i Reggio Emilia pedagogiska-

filosofin kombineras flera bildskapande metoder, bland annat klassiskt avbildande och 

skapande utifrån så kallad befriande ideal. Det skapar en polaritet mellan olika sätt att iaktta 

och beskriva världen, samt att uttrycka inre upplevelser, tankar och känslor. Enligt Braxell 

(2010) talar man i denna filosofi om den tredje pedagogen, som är miljön. Vidare är barnen 

den första och pedagogen den andra. Det finns bildpedagoger som är anställda på förskolorna 

i Italien, dessa kallas där för atelieristor. Miljön består av öppna och ljusa lokaler och det 

finns ofta en ateljé. I ateljén finns allt material i barnens nivå, fullt synlig. 

Löfstedt (2001) beskriver att i Reggio Emilia-filosofin har pedagogerna en bild av barnet 

enligt den konstruktivistiska synen. Utifrån denna syn ser pedagogen barnet som ett barn med 

hundra språk. Barnet ses också som aktivt, kompetent och resursrikt. Vidare menar författaren 

att utifrån den konstruktivistiska synen utvecklar man ett pedagogiskt förhållningssätt som 

inte är statiskt utan som går att förändra utifrån de barn som pedagogen möter. ”Tyngden 

läggs vid att stödja barnens utveckling utav den kommunikativa förmåga de har med sig från 

början”(s. 57). Löfstedt (2001) berättar att kunskapssynen i Reggio Emilia-pedagogiken tar 

utgångspunkter i det föränderliga samhället och att man vill förbereda barnen för livet i detta 

samhälle. Detta kan man nå genom att förmedla självtillit till barnen, som ska leda till tillit till 

den egna förmågan att lära och det egna omdömet om vad som är viktigt att lära sig. Hon 

anser för att nå målet ska barnen och pedagogerna tillsammans vara medforskare och 

medkonstruktörer till den kunskap som konstrueras. Dokumentation är mycket viktig i denna 

pedagogik och ateljén med alla sina möjligheter till bild- och formskapande har en central 

roll.  

3.8 Konstruktivistisk teori och Reggio Emilia-filosofin 

Varför jag valt att beskriva denna teori är för att Reggio Emilias-filosofin har rötter i den 

konstruktivistiska teorin. Skillnaden mellan den konstruktivistiska teorin och den 

sociokulturella är enligt Hwang och Nilsson (2003) att i den sociokulturella ingår barnet i ett 

socialt och kulturellt sammanhang där språket och kulturen har en stor roll. Detta betonas inte 

lika mycket i den konstruktivistiska teorin. Vidare är miljön den tredje pedagogen i Reggio 

Emilia-filosofin. Den konstruktivistiska teorin kommer till uttryck i Reggio Emilia-filosofin 

genom bland annat förhållandet mellan barnet och den omgivande miljön, synen på barnens 

utveckling och de fyra olika stadierna som beskrivs nedan. Claesson (2007) beskriver att Jean 

Piaget (1896-1980) är grundaren till konstruktivismen. Piaget var biolog, psykolog och 

filosof. Han intresserade sig av hur människor kan veta något om sin omgivning. Enligt Piaget 

var inte människor tomma blad utan människans uppgift bestod i att skapa en förståelse av de 

sammanhang dem ingår i. Genom att testa sig fram sker en utveckling. På samma sätt sker 
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detta också i barnets språkutveckling, menade Piaget. Hwang och Nilsson (2003) skriver att 

under Piagets yngre år intresserade han sig av att försöka förena religion, filosofi och 

naturvetenskap. Detta ledde till att Piaget blev intresserad av hur barns kognitiva tänkande 

utvecklas. Vidare ville han enligt författarna få reda på varför barnen svarade rätt och fel på 

olika uppgifter. Han ville ta reda på vilka tankeprocesser som låg till grund för barnens 

tänkande och begreppsbildning. Författarna skriver att Piaget hade tanken att alla människor 

strävar efter en mental jämvikt vilket innebär en balans mellan olika motverkande krafter som 

finns i medvetandet.  Människan vill förstå sin omvärld och det som händer i den. Graden av 

intelligens är enligt Piaget ett mått på hur väl man lyckats med detta. För att få en jämvikt 

anpassar människan sitt gamla tänkande genom assimilation som innebär att de nya 

erfarenheterna läggs till det tidigare och via ackommodation där kunskapen förändras efter 

den nya informationen eller erfarenheten.  

Kognitiv teori har riktat uppmärksamheten på barns och vuxnas tänkande 

och på deras aktiva mentala processer. Strävan efter att förstå vad som 

rör sig inne i barnens huvud, deras sökande efter meningsfullhet och 

deras aptit på nya kunskaper har lett till en ny syn på barn och deras 

inlärning. ( Hwang & Nilsson, 2003, s. 48).   

Lindahl (2002) påpekar att individen konstruerar sin egen kunskap i mötet med världen runt 

omkring. Detta perspektiv bygger på sanningskriterier och att de skiljer på subjektet som i 

detta fall är barnet och objektet som är omvärlden och kunskapen. Kunskapen som skapas blir 

en subjektiv bild eller en mental representation av världen. I det konstruktivistiska 

perspektivet ser man att omvärlden går att förändra och att man själv deltar i förändringen 

genom att man fungerar som en individ i kunskapsprocessen.  

3.9 Styrdokumenten   

I läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2010) står det ”Att skapa och kommunicera 

med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, musik, drama, rytmik, dans och rörelse med 

hjälp av tal och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns 

utveckling och lärande” (s. 7). Med detta citat kan man se vikten av att använda sig av de 

estetiska uttrycksformerna i förskolan. Vidare står också i läroplanen att förskolan ska sträva 

efter att varje barn ”utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, 

tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans 

och drama” (s. 10). Här ser man på betydelsen av det individuella att alla barn oavsett ålder 

ska få chans och möjlighet att utvecklas inom de olika estetiska uttrycksformerna. Läroplanen 

lägger också vikt vid att ”Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att 

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

med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer”. (s. 11) 

Med detta citat kan man bland annat se betydelsen av ett varierat utbud av olika sorters 

material, språkets betydelse och genom att exempelvis uttrycka sig med hjälp av bilden som 

ett redskap. I Kvalitet för förskolan uttrycks utifrån en helhetssyn på barns utveckling och 

lärande att:  
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Redan de allra minsta barnen strävar efter att utveckla sin förståelse 

genom att med alla sina sinnen undersöka, pröva och utforska sin 

omgivning. Lärandet främjas av en rik och varierad verksamhet. I 

experimenterande och utforskande lek och skapande verksamhet 

stimuleras barns fantasi, kommunikation och förmåga till symboliskt 

tänkande. (Utbildningsdepartementet, 2005, s. 25).   

3.10 Materialets betydelse för bild- och formskapande aktiviteter  

Nordin-Hultman (2004) skriver att olika material för med sig tankar och normer om vad barn 

bör arbeta med i olika åldrar, vad pojkar och flickor använder för material. Vidare nämner 

författaren att man kan göra en klassificering av materialet för att få reda på olika materials 

betydelse för barns aktiviteter. Detta innehåller vilka utvecklingsområden som materialet 

anses stimulera, till exempel kognitiv eller motorisk utveckling. Annat exempel är vilken typ 

av aktivitet materialet är avsett för. Detta kan enligt författaren vara till exempel skapande 

aktiviteter. Nordin-Hultman påpekar att det finns för lite material som är tillgängligt för 

barnen i skapande aktiviteter. Hon nämner också att om material som finns i förskolan 

placeras på ett ställe där barnen inte kan ta del av materialet blir detta sällan använt. Lenz 

Taguchi (2008) beskriver vikten av att erbjuda barnen material som ger en utveckling och 

fördjupning i deras läroprocesser och inte framställa färdiga konstnärliga produkter. Lind 

(2010) påpekar på att materialets kvalitet är viktig. Ett skapande material måste kunna 

omformas. För att detta ska kunna ske måste man titta på avgränsningar i materialet och 

skillnader. Man måste kunna se skillnaden före, under och efter omskapandet av materialet. 

Olika material förändras också på olika sätt enligt författaren. Änggård (2006) skriver att 

tredimensionella material som till exempel lera inbjuder mer till lek än tvådimensionellt 

material detta för att det tredimensionella liknar mer de leksaker som barnen är vana att leka 

med. Då barnen leker med lera är bilden inte fixerad utan den går att förändra under lekens 

gång. Via detta använder sig barnen av flera uttrycksmedel som ljud och gester.  

3.11 Skapande material för de yngre och äldre barnen  

Granberg (2001) påpekar att för de yngre barnen är tredimensionella material som 

byggklossar, sand, vatten, play-doh och trolldeg mer lämpade som skapande material. Det är 

bättre än att barnen först får komma i kontakt med pennor, kritor och papper. Material som 

fingerfärg och att de yngre barnen får måla med små runda penslar på stora papper på staffli 

anses vara bättre än pennor, kritor och papper. Braxell (2010) tar upp olika sorters material 

som är bra för de yngre barnen att arbeta med. Här beskrivs kort dessa material: Trä nämner 

hon som ett material som ett konstruktionsmaterial med oändliga möjligheter. Det viktiga är 

enligt författaren att man vet vilka verktyg barnen behöver samt vad som är lämpligt och inte. 

De ska ha möjlighet att utveckla sina träarbeten med hjälp av verktygen. Den vuxna får gärna 

såga grenar i olika längder till barnen. Barnen får då se hur den vuxne använder sågen. 

Bågfilen rekommenderar hon eftersom den är liten och inte så lätt att skära sig med. Braxell 

(2010) skriver även om att arbeta med textil, hon menar att det kan vara tygstycken av olika 

kvalitet och ulltovning. Enligt henne kan även de yngsta barnen jobba med detta material. Att 

arbeta med textil och ull ger en upplevelse för alla de olika sinnena. Ytterligare material som 

är bra att arbeta med enligt Braxell är metall och lera. Med lera kan man arbeta både två och 

tredimensionellt. Att arbeta med lera öppnar också upp för att kunna upplevas med alla olika 
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sinnen. Att arbeta med färg är också bra enligt författaren och gärna att man börjar med att 

barnen får arbeta med till exempel tre av grundfärgerna. Vidare säger hon att grafiskt material 

som blyertspennan och kol också kan introduceras för de yngre barnen. Enligt Braxell (2010) 

är lera ett material som kan användas i alla åldrar. Att arbeta med lera kan användas till att 

stimulera alla olika sinnen. Dock så är lerans utvecklingsmöjligheter beroende av hur mycket 

pedagogen kan om materialet. Alla det olika material som Braxell (2010) tar upp att det yngre 

barnen kan arbeta med kan självklart de äldre barnen arbeta med också.  

3.12 Tar barn inspiration av varandra och är det okej att imitera andra?  

Braxell (2010) påpekar att det är helt okej att imitera andra, både barn och vuxna använder det 

för att lära sig. Som pedagog är man en förebild för barnen, därför kan det vi skapar i bild få 

en för stor genomslagskraft. Det de andra barnen gör, med till exempel materialet lera, blir 

mer på barnens våglängd i bild- och formskapandets läroprocess. Lindahl (2002) anser att ” 

imitation också är ett sätt för barn att utveckla en egen förståelse och skapa mening” (s. 236).  

Änggård (2006) menar att på förskolor uppstår ofta olika trender i bild- och formskapande 

genom att barnen under en period gör en speciell slags bilder. Dessa bilder är direkt eller 

indirekt ett svar på andra barns bilder och riktade till andra barn. Genom att skapa bilder som 

liknar varandra skapar barnen samtidigt en gemenskap. Ibland blir bilderna nästan en kopia av 

den andres bilder. Genom att imitera någon annans bild blir detta även ett sätt för barnen att 

tala om vem man vill höra samman med.  

4. Teori och metod  

Mitt arbete utgår ifrån fenomenologiskt synsätt. Jag har utgått ifrån en kvalitativ metod där 

jag intervjuat fem verksamma pedagoger varav tre stycken från Reggio Emilia-inspirerade 

förskolor och två stycken från andra förskolor. Intervjuerna var inriktade på att se deras syn 

på bild- och formskapandets betydelse för barnen i förskolan relaterat till miljöns utformning, 

kommunikation, tillgängligheten av olika material och planering av bild- och formskapande 

aktiviteter. Nedan kommer jag beskriva hur urvalet av informanter har gått till, vilken 

intervjumetod jag använt, etiska överväganden, hur jag genomfört de halvstrukturerade 

kvalitativa intervjuerna samt analys och bearbetning av det insamlade materialet.  

4.1 Teoretiska utgångspunkter  

De två teoretiska utgångspunkterna som jag valt att luta mig mot är det sociokulturella och 

den fenomenologiska teorin. Den fenomenologiska teorin använder jag mig redan av då jag 

gör mina halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Detta genom att ta reda på vad 

informanterna säger om mitt syfte som är att belysa bild- och formskapandets betydelse 

relaterat till miljön utifrån deras olika synsätt. Jag tar som Häikiö (2007) beskriver 

utgångspunkten från individen och dennes livsvärld. Jag tar del av pedagogernas livsvärld 

genom att kommunicera med dem via intervjuer. Då det gäller den sociokulturella teorin är en 

av grunderna kommunikation. Via mina intervjuer får jag kommunicera med informanterna. 

Jag blir informerad om informanternas syn och kunskap på ämnet som jag vill veta mer om i 

min studie. Med dessa två teorier som grund anser jag det kan bidra med att min studie får ett 

bra resultat och bra respons från informanterna. 
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4.1.1 Sociokulturell teori  

Säljö (2010) nämner att i det sociokulturella perspektivet talas det om olika redskap och 

verktyg. Dessa har en speciell och teknisk betydelse. Med dessa olika redskap och verktyg har 

vi tillgång till både språkliga och fysiska resurser som vi använder för att förstå omvärlden 

runt omkring och hur vi agerar i den. Författaren menar att i ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande och utveckling är kommunikativa processer centrala. Genom kommunikation blir 

individen delaktig i kunskaper och färdigheter. Barnet föds in i interaktiva och 

kommunikativa förlopp. Förloppen pågår redan och i dessa finns olika perspektiv och 

förhållningssätt till omvärlden som redan är inbyggda. Barnet är i det sociokulturella 

perspektivet beroende av den vuxne. Språket ses som en funktion som utvecklas från den 

senso-motoriska fasen till den preoperationella. Språkanvändningen i det sociokulturella 

perspektivet ses som mycket central och utgör en länk mellan barnet och omgivningen. 

Hundeide (2006) berättar att i denna teori lär sig människor genom samspel med andra. Det 

handlar också om hur personerna i omgivningen påverkar människan. Dysthe (2003) påpekar 

också att det sociokulturella perspektivets syn på lärande har med relationer att göra, lärandet 

sker genom deltagande, samspel mellan deltagarna och att språk och kommunikation är 

grundläggande i läroprocessen. Avgörande för lärandemiljön är att det finns en balans mellan 

det individuella och sociala. Lärandet ses också enligt författaren som något mer än bara det 

eleven har i huvudet och att det har med den omgivande miljön att göra. Vygotskij hade synen 

att barnet lärde sig via den sociala miljön som fanns runt omkring dem. Barnets utveckling 

hörde samman med vilken miljö som barnet växte upp i. Enligt honom så går det inte att skilja 

på barnets utveckling och lärande. Medvetandet är dynamiskt och kan förändras och speglar 

den omgivande kulturen (Vygotskij, 1995). Vygotskij har bland annat påverkats av den ryska 

litteraturvetaren Bakhtin och även tagit starka intryck av de ryska formalisterna som var en 

litteraturvetenskaplig skola i Sovjet på 1920-1930 talet. Han ansåg att alla människor har 

kreativiteten i sig, även barnen. Enligt honom så finns grunden för barnets skapande i leken.  

4.1.2 Fenomenologi  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att fenomenologin i kvalitativa studier grundar sig på 

att forskaren har ett intresse av att förstå hur personer ser på olika sociala fenomen. Detta 

utifrån hur de som deltar i studien själva ser på ämnet. Deltagarna beskriver världen utifrån 

hur den upplevs av dem själva och med utgångspunkten i att verkligheten är vad människor 

uppfattar att den är. Häikiö (2007) menar att fenomenologi tar sin utgångspunkt från individen 

och dennes livsvärld i sin kunskapssyn. Frågorna som sedan blir väsentliga är medvetenhet, 

kommunikation, upplevelser och föreställningar. Den här studien har utgått från denna syn.   

4.2. Kvalitativ metod och halvstrukturerad livsvärldsintervju 

Jag har genomfört en kvalitativ halvstrukturerad livsvärldsintervju som har anknytningar till 

fenomenologin. Kvale och Brinkmann (2009) betonar att i en halvstrukturerad 

livsvärldsintervju försöker man förstå olika teman ur vardagsvärlden utifrån 

undersökningspersonernas eget perspektiv. En vanlig intervju som inte är ett slutet 

frågeformulär liknar ett vardagssamtal, men i en professionell intervju, som jag har i detta fall, 

är den specifika tekniken halvstrukturerad. Den är alltså varken ett öppet vardagssamtal eller 

ett slutet frågeformulär. I de kvalitativa intervjuerna spelas de in på diktafon eller liknande 
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och efter man gjort dem skrivs ofta intervjun ut. Ljudupptagningarna och texten blir grunden 

för att sedan göra en analys. Trost (2010) berättar att i kvalitativa intervjuer ställs enkla och 

raka frågor till intervjupersonerna. Vidare nämns att i bearbetningen och analysen av dessa 

intervjuer utifrån insamlat material från intervjuerna, försöka se vad den enskilde intervjuade 

personen menar, tänker och känner. Enligt författaren kan mönster hittas i 

föreställningsvärldarna då man gör analyserna av intervjuerna. Viktigt är också att valet av 

metod sker i koppling till valet av det teoretiska perspektivet och till de aktuella 

frågeställningarna. Patel och Davidson (2003) menar också att i kvalitativa intervjuer ligger 

fokus på mjuk data vilket avser ordanalyser som kallas verbala, och tolkande analyser av 

textmaterialet man fått in via sina kvalitativa intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) tar upp 

många viktiga aspekter kring kvalitativa forskningsintervjuer. De skriver att det är viktigt att 

planera sin intervjustudie. Det är även viktigt att intervjuaren har kunskap om sitt ämne för att 

kunna ställa följdfrågor och spinna vidare på intervjupersonens svar. Hartman (2004) skriver 

att en halvstrukturerad intervju är en intervju som innehåller frågor som ska ställas i en viss 

ordning. Dock har den intervjuade möjligheten att formulera sig fritt. Denna typ av intervju 

har enligt författaren en hög grad av standardisering men en lägre grad av strukturering.  

4.2.1 Val av informationsinhämtande metod  

I min undersökning har jag valt att fokusera på pedagogerna. Genom kvalitativa 

halvstrukturerade intervjuer vill jag skapa mig en bredare förståelse för hur pedagoger tänker 

kring bild- och formskapandets betydelse i förskolan, och hur de ser på detta relaterat till 

miljöns utformning, kommunikation, tillgängligheten av olika material och planering av bild- 

och formskapande aktiviteter. Jag har i första kontakten med mina informanter använt mig av 

Patel och Davidson (2003) som poängterar att som intervjuare i förväg informera 

intervjupersonerna om sitt syfte med intervjuerna. Jag har under mina kvalitativa intervjuer 

följt de sju stadier som Kvale och Brinkmann (2009)  skriver om. Tematisering innebär att 

formulera undersökningens syfte och föreställning om vilket ämne undersökningen kommer 

att få innan intervjuerna genomförs. Design är hur intervju frågorna ser ut. Intervjuandet avser 

hur intervjun av informanterna ska gå till. Överföring av bearbetningsbar form innebär hur 

den insamlade datan överförs efter intervjuerna, t.ex. genom att lyssna igenom diktafonen och 

skriver ner detta. Bearbetning och analys avser att göra sina egna analyser genom att t.ex. 

koppla det informanterna sagt, jämför dem med varandra och tidigare litteratur som använts i 

undersökningen. Resultat och rapportering innebär att skriva ner det resultat som 

framkommit genom analyser i t.ex. intervjuerna. Svenning (2003) skriver att personliga 

intervjuer ofta görs på intervjupersonernas arbetsplatser. Innan dessa intervjuer brukar man 

skicka ut ett brev. I detta brev förklarar man vem man är, var man kommer ifrån och att man 

vill göra en personlig intervju. Bjørndal (2005) menar att det finns fördelar med att göra 

intervjuer. Samtalet kan vara det bästa sättet att ta del av en annan människas tankar och 

upplevelser. Det handlar om att ta den andras perspektiv. I intervjuer ges även en stor chans 

till att vara flexibel och att kunna kontrollera att man har förstått vad den intervjuade sagt. 

Nackdelarna med intervjuer är enligt författaren att de krävs mycket planering av 

förberedelser, genomförande och bearbetning av materialet. Jag har gjort som Svenning och 

Bjørndal skriver i min forskning genom att åka ut och genomföra intervjuerna på de olika 
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förskolorna. Även ett brev skickades ut innan intervjuerna och jag utgår från informanternas 

tankar och upplevelser.  

4.2.2 Val av undersökningspersoner   

Valet av undersökningspersoner har jag valt fem verksamma pedagoger i två olika kommuner 

i Norrbotten. Informanterna är inte kända av mig sedan tidigare. Jag har gjort ett 

ändamålsenligt urval. Hartman (2004) beskriver att i ett ändamålsenligt urval ska det finnas 

ett ide bakom urvalet. Det ska även visa att urvalet man får ger ett bättre stöd. Informanterna 

är tre pedagoger från Reggio Emilia-inspirerade förskolor och två från andra förskolor. Varför 

jag valt att intervjua pedagoger från Reggio Emilia-inspirerade förskolor och andra förskolor 

är för att få en så bred studie som möjligt då det gäller deras olika syn på bild- och 

formskapandets betydelse i förskolan, relaterat till utformningen av miljön gällande planering, 

tillgänglighet på material m.m. Informanterna är slumpvist utvalda personer trots de olika 

pedagogiska inriktningarna Reggio Emilia-inspirerade förskolor och andra förskolor. Kvale 

och Brinkmann (2009) skriver att antalet intervjupersoner i en kvalitativ intervju beror på 

undersökningens syfte.  

4.2.3 Forskningsetiska principer  

I studien har jag tänkt på de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet (2002) skriver 

om. Dessa är skrivna för att skydda samhällets medlemmar mot fysisk eller psykisk skada och 

benämns som individskyddskravet. Varför jag tagit fasta på detta i mina intervjuer är för att 

intervjuerna skulle behandlas på ett korrekt sätt. Jag har via mitt brev som finns som bilaga 1 

använt mig av dessa olika forskningsetiska principer. Jag har i min studie utgått från 

informationskravet genom att maila ut ett brev om syftet, villkoren för deltagande, mitt namn 

och nämnt att deltagande i studien är frivilligt. Samtyckeskravet har jag berört genom att 

informanterna själva fått bestämma om de vill delta. Konfidentialitetskravet har följts genom 

att inte nämna några namn, ålder på informanterna eller förskolornas namn i studien. I 

intervjuerna var jag noga med att informera informanterna om att de insamlade materialet 

bara används i forskningsstudien, detta i enlighet med nyttjandekravet.  

  4.2.4 Genomförande av intervjuerna  

Svenning (2003) anser att det kan vara bra att i förväg skicka ut ett brev till 

intervjupersonerna. Jag valde att kontakta mina intervjupersoner först personligen via telefon 

och sedan genom att skicka ut ett mail där jag formulerade syftet och allmän viktig 

information inför intervjun. Dessa frågor skickades ut ett tag innan så att de kunde förbereda 

sig före intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2009) påpekar vikten av att den som intervjuar 

har bra kunskap om det ämne forskningen handlar om. Hartman (2004) påpekar också om 

vikten av att vara väl förberedd före intervjuerna. Jag valde att intervjua en pedagog åt 

gången. För att intervjuerna skulle bli så bra som möjligt genomfördes dem i en miljö som var 

lugn och avskild från den övriga verksamheten. Bjørndal (2005)  nämner vikten av att ta bort 

så många störande faktorer som möjligt så som ringande telefoner eller liknande saker som 

kan störa samtalet. Författaren rekommenderar en så lugn och avskärmad miljö som möjligt. 

Frågorna som ställdes under intervjuerna var öppna och inte ledande. Kvale och Brinkmann 

(2009) säger att kvalitativa intervjuer lägger fokus mot forskningsämnet via öppna frågor. Det 

är intervjupersonen som sedan tar fram det viktiga inom området som ska undersökas. Patel 
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och Davidson (2003) belyser vikten av att intervjuaren inte ska ställa ledande frågor. I mina 

intervjuer tänkte jag på att hela tiden vara en aktiv lyssnare och visade intresse för det 

informanten hade att säga vilket också Bjørndal (2005) nämner som en viktig del i 

intervjuandet.  

4.2.5 Ljudupptagning   

I min studie valde jag att spela in alla intervjuer. Detta för att kunna lägga fokus helt på 

informanten. I undersökningen kändes det som att ljudupptagning via diktafon var ett bra sätt 

för att få med allt vad informanterna sa i intervjuerna. Det tog tid att lyssna igenom 

intervjuerna efteråt men detta blev ett bra underlag för att göra vidare analyser till studien. 

Trost (2010) menar att det finns fördelar att använda sig av en diktafon eller annan 

ljudupptagare. Han nämner att man lättare kan lyssna på vilket tonfall och ordval 

informanten/informanterna eller intervjuaren har. Det blir enkelt att skriva ut intervjun och 

kunna läsa exakt vad som sagts. Man kan lägga fokus på frågorna och svaren och inte behöva 

göra en massa anteckningar. Det finns även nackdelar med att använda en ljudupptagare. En 

av dem är att det tar tid att lyssna av alla inspelningarna och att spola fram och tillbaka för att 

leta reda på något som sagts under intervjun. Ytterligare en nackdel är att många kan bli 

besvärade eller hämmade då man använder sig av en ljudupptagare. Svenning (2003) påpekar 

däremot också vikten av att använda sig av ljudupptagare eftersom det enligt honom blir 

svårare att hinna med att skriva ner allt då vi människor ofta talar mycket snabbare än vad vi 

hinner skriva ner.  

 4.2.6 Reliabilitet och validitet  

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att validitet handlar om en metod som undersöker det 

den tror sig undersöka. Patel och Davidson (2003) anser att validiteten i en kvalitativ studie är 

relaterad till mer än bara själva datainsamlingen. Detta kan visa sig vara att forskaren kan 

använda sin förståelse i hela forskningsprocessen. I datainsamlingen som i mitt fall består av 

intervjuer kopplas detta till validiteten i hur jag lyckas skaffa tillräckligt mycket underlag för 

att göra en trovärdig tolkning av den intervjuades livsvärld. Efter att jag har intervjuat 

pedagoger och genom att jag har ställt öppna frågor som är kopplade till mitt syfte så anser 

jag ha en hög validitet på min undersökning. Jag ställde under mina intervjuer samma 

huvudfrågor till samtliga informanter men följdfrågorna utformades allt utifrån hur intervjun 

utvecklade sig. För att få en hög reliabilitet valde jag att spela in mina intervjuer, detta var 

även ett bra verktyg och gav styrka till min analys, vilket i sin tur ger en större validitet.  

4.2.7  Analys och bearbetning av intervjumaterialet  

Jag började med att lyssna igenom mina intervjuer upprepade gånger. Detta för att jag ska få 

en så tydlig bild som möjligt av det insamlade materialet. Sedan har jag skrivit ner hela 

intervjuerna på papper. Detta för att enklare få en överblick och kunna börja min analys av det 

insamlade materialet. Bjørndal (2005) nämner denna form som att transkribera materialet 

vilket innebär att man överför något från ett teckensystem till ett annat, i mitt fall från muntlig 

inspelning av intervjuer till skriftlig text. Kvale och Brinkmann (2009) berättar att detta kallas 

för meningskategorisering. Jag har vidare delat upp intervjumaterialet till mindre kategorier. 

Detta för att det skulle underlätta då jag gjorde jämförelser av den insamlade datan.  
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De kategorier jag delat upp dem i är:  

 Pedagogens syn på bild- och formskapandets betydelse i förskolan 

 Bild- och formskapande, planering och förberedelse inför dem  

 Vilka möjligheter finns till lärande i bild- och formskapande aktiviteter? 

 Informanternas roll i bild- och fromskapande aktiviteter 

 Tar barnen inspiration av varandra och är det okej att imitera andra?  

 Materialets tillgänglighet och olika skapande material  

 Betydelsen av miljöns utformning beträffande barns möjlighet till bild- och 

formskapande  

 Bild- formskapande och kommunikation  

 Bild- och formskapande och vidare utveckling i verksamheten  

Jag har i min bearbetning av det insamlade materialet valt att fokusera på likheter och 

skillnader i vad pedagogerna har sagt om bild- och formskapandets betydelse i förskolan i 

Reggio Emilia-inspirerade förskolor och andra förskolor. Detta relaterat till miljön då det 

gäller utformandet av den, aktiviteter och tillgänglighet på olika sorts material under 

intervjuerna. Jag har i diskussionsdelen under resultatdiskussionen studerat det som kom fram 

ur analysen av likheter och skillnader från intervjuerna kopplat till litteraturen som jag har i 

min bakgrund. Det är först i diskussionsdelen som jag lagt till mina egna värderingar och 

tolkningar och reflekterat kring min förståelse. 

5. Resultat  

Den här delen kommer att handla om de resultat som jag har tolkat och analyserat utifrån 

mina halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Jag har intervjuat fem pedagoger för att få veta 

hur det ser på bild- och formskapandets betydelse i förskolan och miljöns betydelse relaterat 

till detta. För att pedagogerna ska få vara helt anonyma har jag valt att benämna dem efter fem 

olika färger och om de jobbar på en Reggio Emilia-inspirerad förskola eller allmän förskola. 

Jag har använt förkortningen (RE) för informanter från Reggio Emilia-inspirerade förskolor 

och (AF) för andra förskolor. Mina informanter är enbart kvinnliga förskollärare. 

Pedagog svart (RE) = Reggio Emilia-inspirerad förskola.  

Pedagog röd (RE) = Reggio Emilia-inspirerad förskola. 

Pedagog vit (RE) = Reggio Emilia-inspirerad förskola.  

Pedagog grön (AF) = Annan förskola. 

Pedagog brun (AF) = Annan förskola. 
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5.1 Pedagogens syn på bild- och formskapandets betydelse i förskolan   

Alla pedagogerna tycker att det är viktigt med bild- och formskapande i förskolan. En av 

pedagogerna var intresserad av bild- och formskapande även på fritiden.  

Bild- och formskapande har en stor betydelse precis som sång, dans, 

musik och drama. Det är jätteviktiga redskap och områden att jobba med 

på förskolan för att stärka språk utvecklingen och att barnen lär sig 

uttrycka tankar och känslor. (pedagog grön (AF)).  

Pedagog grön påpekar vikten av bild- och formskapandets betydelse i förskolan vilket också 

står i Lpfö 98 (Skolverket, 2010). En av pedagogerna nämner att bild- och formskapande är 

ett bra sätt att kommunicera på och att barnen kan hitta många olika uttryckssätt att förmedla 

sig på genom bild- och formskapande. Pedagog brun anser att redan 3 åringarna idag vet hur 

de använder läsplattor. Därför tycker hon att barnen behöver få utlopp för att arbeta med 

händerna på annat sätt också via bild- och formskapande. Fyra av pedagogerna nämner även 

att via bild- och formskapande får barnen utlopp för sin fantasi.  

5.2 Planering och förberedelse inför bild- och formskapande aktiviteter 

Fyra av pedagogerna säger att det sker planering och förberedelse inför bild- och 

formskapande aktiviteter. En av pedagogerna säger att det sker planering då de har 

temaarbeten som är kopplade till bild- och formskapande. Planeringen ser lite olika ut mellan 

dessa pedagoger: Pedagog grön gör först en grovplanering sedan en finplanering innan 

aktiviteterna. Pedagog röd, vit och svart gör veckoplaneringar inför kommande vecka. 

Pedagog brun gör en längre planering som startar första gången i början på terminen där de 

tänker på bland annat gruppstorlek och tillgång på material. Detta för att alla barn ska få ut 

något av aktiviteterna. Efter detta gör de en finplanering.  

5.3 Vilka möjligheter finns till lärande i bild- och formskapande aktiviteter?            

Alla pedagogerna tycker att det finns många möjligheter till lärande i bild- och formskapande 

aktiviteter.                                          

Det sker ett samspel mellan barnen. De tittar på varandra och hjälper 

varandra. En pojke upptäckte att om man blandar två färger blir det en ny 

färg. Trots att inte syftet var i just denna aktivitet att barnen skulle lära 

sig blanda färg, men via bild- och formskapande kom detta fram ändå. 

(Pedagog vit (RE)) 

Två av pedagogerna nämner att barnen får öva på hand motoriken i bild- och formskapande 

aktiviteter. En pedagog nämner att i deras bild- och formskapande aktiviteter får barnen pröva 

olika tekniker och att barnen vet t.ex. det här är akvarell och på detta sätt jobbar man med 

detta material. Detta är enligt denna pedagog något som de äldsta barnen behöver få innan de 

börjar skolan. Får barnen detta från förskolan skapar det en trygghet inför bild- och 

formskapande aktiviteter i skolan. Två av pedagogerna påpekar vikten av att barnen får 

kommunicera och berätta om sina bilder och konstverk till varandra. I detta sker enligt dessa 

två pedagoger också ett lärande genom att barnen lär sig visa hänsyn och att lyssna på 

varandra.  
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Man kan se att barnen lär sig saker i flera steg och att det är en 

otrolig materialkännedom. (pedagog röd (RE)) 

En pedagog nämner att det inte bara sker ett lärande för barnen i bild- och formskapande 

aktiviteter utan också ett ständigt lärande för oss pedagoger.  

5.4 Pedagogens roll i bild- och formskapande aktiviteter   

Alla pedagogerna tyckte att de inte ska lägga sig i för mycket och inte styra barnens bild- och 

formskapande, utan finnas där som stöd då barnen behöver det och uppmuntra barnen för att 

komma vidare i sin skapandeprocess. En av pedagogerna såg sig som en inspiratör och att hon 

skulle vara lyhörd för barnens skapande processer.  

Jag är medskapare. Det är så man tänker i Reggio Emilia-filosofin att 

man är medskapare men man måste också vara med på sidan om och 

kunna stötta barnen. Detta handlar om att visa barnen olika verktyg och 

material om hur man t.ex. håller och hur man använder dem. Man måste 

finnas där som pedagog redan för de små barnen som är 1 år och stötta 

dem så barnen inte ger upp i sitt bild- och formskapande. (Pedagog svart 

(RE))  

Tre av pedagogerna nämnde vikten av att det finns material framme i förväg som är 

lättillgängligt för barnen. Pedagog grön (AF) nämner att det är viktigt att dokumentera 

barnens bild- och formskapande och att detta blir en del i rollen som pedagog. Samt att sedan 

göra pedagogiska dokumentationer av barnens bilder. Pedagog brun nämnde att det är viktigt 

att man som pedagog låter barnen få skapa fritt och inte se alla hinder, t.ex. då barnen 

kommer med olika förslag på saker de vill göra i bild- och formskapande. De gäller att ha på 

sig möjlighetsglasögonen vilket innebär att man ser möjligheterna som finns i alla situationer 

som uppstår. Pedagog brun sa att hon haft en lärare under utbildningen som sa att kaos och 

kreativitet är superviktigt för barnen.    

5.5  Tar barnen inspiration av varandra och är det okej att imitera andra?  

Fyra av fem pedagoger anser att barnen tar inspiration av varandra. En av pedagogerna anser 

att det är både och. Hon förklarar det med att i Reggio Emilia-pedagogiken vill man ha ett 

samspel mellan barnen. Hon ser att ibland tar barnen inspiration av varandra och ibland inte. 

Men hon konstaterar att barnen lär sig otroligt mycket av varandra och att det är helt okej att 

imitera andra.  

Jag tycker att det är bara roligt om någon annan gör likadant som sin 

kompis, jag ser det inte som att det härmar. Istället ser jag det som att 

barnen lär sig av varandra. (pedagog grön (AF))  

Ja det gör de. En del tar lite för mycket inspiration ifrån varandra. Då 

delar vi upp dessa barn i olika grupper. Jag vet precis vilka barn som inte 

ska sitta bredvid varandra för då ser deras bilder exakt likadana ut. Delar 

vi i stället upp dessa barn så får vi fantastiska bilder. Men barnen tittar på 

varandra och jag tycker det är roligt då barnen frågar varandra hur man 

gör något som den andra har ritat. Sedan visar kompisen som sitter 
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bredvid så här gjorde jag. Detta är betydelsefullt för barnen, barnen växer 

av detta.  (pedagog brun (AF))   

5.6 Materialets tillgänglighet och olika skapande material 

Alla pedagogerna har ett stort utbud av olika sorters material. Allt från vanliga blyertspennor 

till lera och papier mache. Återvinningsmaterial var också populärt att använda sig av i bild- 

och formskapande. Två av pedagogerna nämner att de jobbar med olika sorts naturmaterial 

som t.ex. löv, kottar och blåbär. En av förskolorna hade via sitt tema kommit in på fiskar och 

då köpt in riktiga bläckfiskar till sitt akvarium på förskolan. Då det gäller materialets 

tillgänglighet var det lite blandade åsikter om detta.  

Vi får i små doser ta fram det material vi tycker fungerar. Sedan kommer 

det bli mer och mer material ju äldre barnen blir och ju mer de lär sig. En 

del material som småspik och saker att göra mosaiktavlor med är mer 

lämpliga för de äldre barnen. (pedagog grön(AF)) 

Alla pedagoger tyckte att man inte kunde ha framme precis allt material. Detta på grund av de 

yngre barnen. Sedan var det variation i om materialet skulle tas fram då barnen frågar eller om 

materialet skulle vara framme hela tiden för de äldre barnen.  

5.7 Betydelsen av miljöns utformning beträffande barns möjlighet till bild- och 

formskapande   

Pedagogerna anser att miljön ska vara tillgänglig och att det ska finnas mycket material för 

barnen att välja mellan. Det varierar i pedagogernas syn på hur mycket material som ska 

finnas framme detta på grund av barnens olika ålder.  Alla pedagoger tycker att miljön har en 

stor betydelse för bild- och formskapande. 

Miljön är a och o. För oss är det den tredje pedagogen. Vi utgår ifrån det 

barnen är intresserade av. Vi observerar hela tiden miljön för att se vad 

barnen är intresserade av och om det är något i miljön som vi behöver 

tillföra eller ta bort. Vi ändrar om miljön om vi ser att barnen har tappat 

intresse. (pedagog svart (RE)) 

Pedagog vit säger att om barnen måste tjata om olika material om det står uppe på en hylla 

kan det leda till att barnen istället väljer att gå och bygga med lego eller något annat som finns 

framme. Speciellt gäller det de barn som är lite blyga och inte vågar fråga om allt hela tiden, 

men även de barn som blir less på att fråga hela tiden.  

Svårt att kunna anpassa miljön till alla åldrar till hundra procent. 

Återigen är det ett övervägande hur mycket material ska vi ha framme så 

att barnen når själva. Detta för att miljön ska vara tillåtande. Så man inte 

har allt material högt upp på någon hylla. Så att barnen måste fråga hela 

tiden om materialet eftersom då får barnen inte den utmaningen att klara 

av saker och ting själv på egen hand. Det är jätteviktigt att anpassa miljön 

för alla åldrar. (pedagog grön (AF)) 

Pedagog grön anser att det hade varit bättre om de inte haft åldersblandade barngrupper från 

1-6 år utan istället indelat i 1-2, 3-4 och 5-6 år. Då hade man kunnat anpassa materialet till 
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deras ålder och inte behövt tänka på att 1-2 åringarna kan stoppa små saker i munnen. Hon 

nämner även att det är viktigt att det finns saker i miljön till varje ålder.  

Ett stort hinder på vår förskola är de lilla målarrummen som finns på 

varje avdelning. Borden och stolarna är för höga. Det ska inte vara så 

utan möblerna ska vara på barnens nivå. Som tur är har vi en stor ateljé 

som hela huset använder. Jag tycker att målarrum ska vara stora och man 

ska kunna ha ett stort bord där man kan lägga ut mycket material och 

stora papper. Fönstren ska vara långa så att mycket ljus kommer in och 

bra belysning i rummet. (pedagog brun (AF))   

5.8 Bild-, formskapande och kommunikation   

Alla pedagoger tyckte att det fanns kommunikation i barnens bild- och formskapande 

aktiviteter vilket visade sig på lite olika sätt t.ex. en av pedagogerna nämner att barnen ritar 

saker de varit med om och visar bilderna för varandra. Kommunikationen mellan pedagogen 

och barnen sker enligt informanten i teman eller bild- och formskapande aktiviteter.  

Det är viktigt att låta barnen berätta om sina bilder eftersom bilden är ett 

språk. Viktigt med att inte bedöma om bilden är fin eller ful. Om jag som 

pedagog säger till barnen att det är en fin bild går lärandeprocessen 

förlorad och bilden blir bedömd som en prestation där det bara handlar 

om att rita fint och inget annat. Via bild- och formskapande aktiviteter 

har våra 2-3åringar fått ett rikare språk det har jag sett då de sitter och 

målar. De benämner namnet på färgerna och ber varandra skicka de olika 

färgerna. (pedagog grön (AF))  

Pedagog röd sa att det är beroende på vad barnen gör. Har alla barnen samma uppgift kan de prata med 

varandra. Men i andra situationer kan de sitta helt tysta och bara jobba på med sitt eget. Pedagog brun 

sa att det sker kommunikation hela tiden hos dem.   

5.9 Bild-, formskapande och vidare utveckling i verksamheten  

En av pedagogerna tyckte att deras ateljé inne på avdelningen var väldigt liten och att den var 

i anslutning till det stora sovrummet där de yngre barnen sover på dagarna. Hon menade då att 

de äldre barnen inte kunde vara i ateljén och måla medan de yngre barnen sov.  

Som jag känner nu är det för lite bild- och formskapande på vår 

avdelning på grund av att barnen har stort behov av att få vara utomhus 

och springa av sig, de tar tid med alla blöjbyten, barnen ska sova m.m. 

Jag skulle önska att det fanns mer tid. En lösning på detta kan vara att 

man i förväg bestämmer en dag i veckan då vi är inne på förmiddagen 

och jobbar med bild- och formskapande. (pedagog grön (AF)) 

Tre av pedagogerna nämnde att det finns ett behov av att utbilda sig och gå på kurser.  

Det som alltid behöver uppdateras är jag som pedagog. Jag tycker att vi 

som pedagoger ska hålla oss uppdaterade för då blir det roligt för både 

barnen och oss. Vi kan då lätt inspirera barnen. (pedagog röd (RE)) 
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En av pedagogerna tyckte inte att de behövde utveckla något just nu. Hon var nöjd med 

ateljéns utformning. Men hon nämnde att snart måste de ändra i miljön för att de yngre barnen 

blir större. Med detta menade hon att de ville flytta ut ateljén till centrum på avdelningen. En 

annan pedagog nämnde att hon skulle vilja ha mer fortbildningar som t.ex. konstutställningar 

som de kunde gå med barnen på. Jätteviktigt att få fler nya infallsvinklar och idéer då det 

gäller bild- och formskapande.  

6. Diskussion  

I min diskussion diskuterar jag metoden och resultatet i jämförelse med den litteratur som jag 

tagit upp i bakgrunden. Jag analyserar i resultatdiskussionen likheter och skillnader i bild- och 

formskapandets betydelse relaterat till miljöns utformning: i aktiviteter och tillgänglighet på 

material, i Reggio Emilia-inspirerade förskolor, andra förskolor och miljöns utformning. Här 

tar jag även upp en avslutande diskussion, vad jag tar med mig till framtiden och förslag på 

fortsatt forskning.   

6.1 Metoddiskussion  

Jag har valt fenolomenogin som vetenskapsteoretisk utgångspunkt eftersom jag ville belysa 

informanternas syn och hur de uppfattar det ämne jag undersöker. Detta med inspiration ifrån 

Kvale och Brinkmann (2009) fenomenologin i kvalitativa studier grundar sig på att forskaren 

har ett intresse av att förstå hur personer ser på olika sociala fenomen. Deltagarna beskriver 

världen utifrån hur den upplevs av dem själva och med utgångspunkten i att verkligheten är 

vad människor uppfattar att den är. För att få fram resultatet använde jag mig av 

halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Via dessa intervjuer fick jag svar på mina 

forskningsfrågor och undersökningen svarade till syftet. Detta intervjusätt passade studien 

bäst eftersom det var informanternas livsvärld om ämnet bild- och formskapande och 

utformningen av miljöns betydelse, som jag ville få en uppfattning om. Författarna trycker 

även på vikten av att låta informanterna prata fritt och att det är okej att informanterna hoppar 

emellan de olika intervjufrågorna, vilket jag lät dem göra utan att avbryta dem. Detta är även i 

enlighet med det fenomenologiska synsättet. Trost (2010) anser att i kvalitativa intervjuer vill 

man försöka se vad den enskilda informanten menar, tänker och känner.  

I efterhand kändes det bra att jag valde att spela in mina intervjuer med hjälp av en diktafon. 

Detta för att jag kunde lyssna igenom intervjuerna flera gånger. Via denna metod blev det 

även enkelt att skriva ut vad informanterna hade sagt ordagrant. Trost (2010) skriver om att en 

av fördelarna med att använda diktafon är just detta att det blir enkelt att skriva ut intervjun 

och att i efterhand kunna läsa exakt vad informanterna sagt. Författaren påpekar att en nackdel 

är att många kan bli besvärade eller hämmade då man använder sig av en diktafon. I mina 

intervjuer var det bara en av fem informanter som blev nervös av att jag använde mig av en 

diktafon. För att informanten skulle känna sig mindre nervös pratade jag allmänt med henne 

om min studie, småpratade om hur de hade det på sin förskola kopplat till mitt ämne. Därefter 

frågade jag igen om det var okej att spela in samtalet på diktafon.  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver sju olika stadier som är: tematisering, design, 

intervjuandet, överföring av bearbetningsbar form, resultat och rapportering. Författarnas sju 



25 

 

stadier har hjälpt mig att strukturera upp min studie genom att jag via dem haft en struktur att 

luta mig tillbaka på i utformandet av studien.  De forskningsetiska principerna har också hela 

tiden legat i bakhuvudet för att informanterna skulle behandlas på ett korrekt sätt. Vidare 

utifrån syftet och forskningsfrågorna bestämde jag vilka delar som var relevanta att ha med i 

bakgrunden, via dessa har jag även kunnat utforma mina intervjufrågor. Svenning (2003) 

skriver att det kan vara bra att i förväg skicka ut ett brev till intervjupersonerna. I min studie 

gav valet att i förväg skicka ut ett brev till informanterna positivt resultat eftersom de fick en 

inblick i vad min studie skulle handla om, vem jag var och att de i förväg kunde tänka igenom 

mina intervjufrågor i lugn och ro inför intervjuerna. Jag tror att resultatet blir bättre på detta 

sätt än om frågorna ställts utan att informanterna haft någon vetskap om vad för intervjufrågor 

jag skulle ställa. I urvalet av informanter valde jag pedagoger som hade en varierad erfarenhet 

inom området. Valet att också intervjua pedagoger från Reggio Emilia-inspirerade förskolor 

och andra förskolor var för att kunna se om det finns några likheter och skillnader i bild- och 

formskapande, miljöns utformning och tillgänglighet av material.  

6.2 Resultatdiskussion   

Jag väljer att dela in min resultatdiskussion i samma underrubriker som i resultatet. Se titeln på 

punkterna 5.1. till 5.9. 

6.2.1 Pedagogens syn på bild- och formskapandets betydelse i förskolan  

Samtliga pedagoger jag intervjuat tycker att det är viktigt med bild- och formskapande i 

förskolan. Från Reggio Emilia-inspirerade förskolorna och andra förskolor finns inga 

skillnader i åsikter om bild- och formskapandets betydelse i förskolan. Jag håller med i det de 

intervjuade pedagogerna säger. Detta överensstämmer med Lpfö 98 (Skolverket, 2010), ”att 

förskolan ska sträva efter att varje barn ska få utveckla sin skapande förmåga via, bild, 

rörelse, sång och musik, dans och drama”. Vidare poängterar Löfstedt (2001) att 

bildskapandets betydelse i förskolan enligt Reggio Emilia-filosofin ses som ett av de hundra 

språken. Bildspråket intar där en stark ställning i det pedagogiska arbetet vilket jag även 

kunde se i mina intervjuer av pedagogerna från Reggio Emilia-inspirerade förskolorna.  

Häikiö (2007) påpekar att bild- och formskapande har en stor betydelse i förskolan. För att 

kunna skapa en god självbild och tolerans mot andra behöver barn lära sig att värdera, tolka, 

analysera och gestalta sina olika uttryck. Alla som jobbar inom förskola och skola ska värna 

om alla barns rätt till skapande aktiviteter och en miljö som är anpassad och funktionell till 

dessa. En av pedagogerna nämner att bild- och formskapande är ett bra sätt att kommunicera 

på och att barnen kan hitta många olika uttryckssätt att förmedla sig på genom bild- och 

formskapande. Detta tar jag vidare upp i kapitel 6.2.8. 

6.2.2  Planering och förberedelse inför bild- och formskapande aktiviteter  

Alla pedagoger nämnde att det sker en planering och förberedelse inför bild- och 

formskapande aktiviteter. En av pedagogerna sa att planeringen sker då de ska göra 

temaarbeten som är kopplade till bild- och formskapande aktiviteter. Jag tycker själv det är 

viktigt att man i förväg planerar inför aktiviteterna och att pedagogerna ser till att det finns 

material framme. Detta påpekade pedagog brun (AF) som viktigt i intervjun.  



26 

 

Det finns likheter mellan Reggio Emilia-inspirerade förskolorna och andra förskolor i mina 

intervjuer då det gäller planering och förberedelse inför bild- och formskapande aktiviteter. 

Alla gör en planering innan. En av pedagogerna från Reggio Emilia-inspirerade förskolan 

letar inspiration på nätet till aktiviteterna. De fyra andra pedagogerna nämnde inte hur de 

hittar inspiration till sina bild- och formskapande aktiviteter. Granberg (2001) påpekar vikten 

av att noggrant planera alla former av bild- och formskapande verksamheter. Detta för att det 

är viktigt enligt författaren att de skapande aktiviteterna med barnen ska vara så attraktiva och 

givande som möjligt för både barnen och pedagogerna. Arbetssättet ska ändå vara flexibelt 

och kunna ändras under arbetets gång. Jag håller med båda författarna om detta.  

6.2.3 Vilka möjligheter finns till lärande i bild- och formskapande aktiviteter?  

Samtliga pedagoger tycker att det finns många möjligheter till lärande i bild- och 

formskapande aktiviteter. Två av pedagogerna nämner att barnen i bild- och formskapande 

aktiviteter får öva på hand motoriken. Granberg (2001) menar att genom barnens bild- och 

formskapande aktiviteter tränar de handens och fingrarnas finmotorik. De får också öva 

koordination och handrörelser som ger en direkt koppling till hjärnan. Detta utvecklar barnens 

språk, skrift, och ger ett ökat medvetande om bilden. Detta är nödvändiga erfarenheter inför 

då barnen senare ska börja med läs- och skrivinlärning. Jag håller med informanterna och 

författaren om att detta är ett viktigt lärande som sker via bild- och formskapande aktiviteter.  

Två av pedagogerna påpekar vikten av att barnen får kommunicera och berätta om sina bilder 

och konstverk till varandra. I detta sker enligt dessa två pedagoger också ett lärande genom att 

barnen lär sig visa hänsyn och att lyssna på varandra. Jag tycker att det är viktigt att barnen 

ska få komma till tals och berätta om bilderna som de skapat. Via detta växer barnen. Lindahl 

(2002) skriver att den vuxne har en viktig roll som samtalspartner, speciellt då barnen skapar 

olika bilder, via samtalet kan ett meningsskapande ske. Det finns både likheter och skillnader 

i de intervjuade pedagogernas svar om vilka möjligheter bild- och formskapande aktiviteter 

ger. Detta på grund av att alla förskolor har olika sorters aktiviteter. Därför kan jag inte 

jämföra likheter och skillnader mellan Reggio Emilia-inspirerade förskolorna och andra 

förskolor i denna intervjufråga.  

6.2.4 Pedagogens roll i bild- och formskapande aktiviteter  

Vid analysen kom jag fram till att pedagogerna inte vill lägga sig i och styra barnens bild- och 

formskapande. Pedagogen ska finnas där som ett stöd och hjälpa barnen då de kör fast och för 

att de ska komma vidare i sin skapandeprocess. Braxell (2010) menar också att pedagogens 

uppgift i bild- och formskapande aktiviteter blir att förstå vad barnen försöker förstå, lyssna, 

uppmuntra och utmana dem. Jag ser detta som en viktig del för att barnen ska komma vidare 

och uppmuntras i sitt bild- och formskapande. Lindahl (2002) skriver att förhållningssättet 

pedagogerna har under bild- och formskapande aktiviteter ses som ett (bildspråkligt) verktyg 

för det individuella tänkandet i en problemlösningssituation. En likhet mellan Reggio Emilia-

inspirerade förskolorna och andra förskolor i mina intervjuer, är att båda ser det som viktigt 

att man som pedagog ser till att det finns material framme och att alla saker är i fungerande 

skick. En till likhet är att man som pedagog ska uppmuntra barnen då de fastnar i sitt bild- och 

formskapande samt att uppmuntra barnen att våga prova. Inom Reggio Emilia-filosofin ser 

man sig som en medskapare som finns där på sidan om och stöttar barnen. I mina intervjuer 
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hittar jag ingen skillnad mellan Reggio Emilia-inspirerade förskolorna och andra förskolor. 

Något som jag tar med mig till min blivande yrkesprofession och håller med om är det 

pedagog brun (AF) sa: ”Alla som jobbar med barn ska ha möjlighetsglasögon på oss”.  

En av pedagogerna nämner att det är viktigt att dokumentera barnens bild- och formskapande 

och att detta blir en del i rollen som pedagog i bild- och formskapande aktiviteter. Samt att 

sedan göra pedagogiska dokumentationer av barnens bilder. Lenz Taguchi (2008) skriver att 

pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg för den vuxne men också för barnen. Det ger 

barnen möjlighet att ta kontrollen över sitt eget lärande.  

6.2.5 Tar barnen inspiration av varandra och är det okej att imitera andra? 

I resultatet kan jag se att samtliga pedagoger tycker att barnen tar inspiration och imiterar 

varandra. Alla pedagogerna tycker det är okej att imitera andra. En pedagog tycker att det är 

okej till en viss punkt så länge barnens bilder inte blir exakt likadana. Det finns ingen skillnad 

i synen på detta mellan Reggio Emilia-inspirerade förskolor och andra förskolor. Lindahl 

(2002) menar att ”imitation också är ett sätt för barn att utveckla en egen förståelse och skapa 

mening” (s. 236). Änggård (2006) anser att genom att skapa bilder som liknar varandra skapar 

barnen samtidigt en gemenskap. Jag håller med både informanterna och författarna om att 

imitera andra har positiva effekter och att det är helt okej.  

6.2.6 Materialets tillgänglighet och olika skapande material  

Alla pedagogerna har ett stort utbud av material. Då det gäller tillgängligheten på material 

varierade det mellan de olika förskolorna. På Reggio Emilia-inspirerade förskolorna fanns det 

mer material framme på barnens nivå än vad det fanns på de andra förskolorna. Dock höll alla 

pedagoger med om att allt material inte kunde vara framme på grund av de yngre barnen. I 

Reggio Emilia-filosofin har ateljén med alla sina möjligheter till bild- och formskapande en 

central roll (Löfstedt, 2001). Jag anser via mina studier att materialets tillgänglighet och vilka 

material barnen får tillgång till har en stor betydelse för barnens bild- och formskapande. 

6.2.7 Betydelsen av miljöns utformning beträffande barns möjlighet till bild- och 

formskapande 

I min analys kan man se att miljön är a och o då det gäller barnens möjligheter till bra bild- 

och formskapande. Samtliga pedagoger anser att miljön ska vara tillgänglig och anpassad för 

alla barn oavsett ålder. Miljön ska vara utformad så att det finns mycket material för barnen 

att välja mellan. I Reggio Emilia-filosofin är miljön den tredje pedagogen. Denna syn hade 

också de andra förskolorna i mina intervjuer. Det svåra enligt flera av pedagogerna är att 

anpassa miljön till alla åldrar till hundra procent. Jag anser som pedagogerna att miljön har en 

jätteviktig roll till hur bild- och formskapande blir i förskolan. Änggård (2006) menar att vad 

barnen skapar för bilder och berättar om i bilderna är beroende av hur miljön är utformad. 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) påpekar att idag är det inte barnen som ska anpassa sig till 

miljön utan vi pedagoger som ska anpassa miljön till barnen. Detta är viktigt att tänka på som 

pedagog.  
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6.2.8 Bild-, formskapande och kommunikation   

Samtliga pedagoger ansåg att det finns kommunikation i barnens bild- och formskapande. I 

bilden ritar barnen saker som de varit med om. Två av pedagogerna tycker det är viktigt att 

barnen får berätta för varandra om sina bilder eftersom bilden är ett språk. Änggård (2006) 

menar också att barnens bilder har sociala funktioner och ofta står i kontakt med kulturella 

förebilder. Alla bilder har en avsändare och en adressat, bilderna skapas av barnen och vänder 

sig till barnen. En av pedagogerna nämner att i temaarbeten sker en dialog mellan barnen och 

pedagogen om bilderna och aktiviteterna som gjorts. Paulsen (1996) anser också att ibland 

räcker inte orden och vi behöver alla pröva ett annat språk för att uttrycka oss. Vi kan då 

använda oss av de estetiska uttrycksformerna, speciellt bilden.  Pedagog röd (RE) sa ”har alla 

barnen samma uppgift kan de prata med varandra. Men i andra situationer kan de sitta helt 

tysta och bara jobba på med sitt eget”. Även i vårt uppdrag står det att ”förskolan ska vara en 

levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar 

deras sociala och kommunikativa kompetens” Lpfö 98 (Skolverket 2010, s. 6) Jag anser att 

det är viktigt att barnen får berätta om sina bilder. Som pedagog tycker jag man ska vara 

nyfiken, lyhörd och engagerad.  I mina intervjuer kan jag inte se någon skillnad mellan vad 

pedagogerna tycker om bild- formskapande och kommunikation i Reggio Emilia-inspirerade 

förskolorna och de andra förskolorna.  

6.2.9 Bild- och formskapande och vidare utveckling i verksamheten  

I resultatet fick jag fram att tre av fem pedagoger ville få mer utbildning i bild- och 

formskapande. Detta gällde både dem själva och att de kunde gå på t.ex. konstutställningar 

tillsammans med barnen. En av pedagogerna tyckte att deras ateljé inne på avdelningen var 

väldigt liten och hon önskade att det fanns mer tid för bild- och formskapande på deras 

förskola. Enligt pedagog brun (AF) är det ”Jätteviktigt att få nya infallsvinklar och idéer då 

det gäller bild- och formskapande”. Jag håller helt med samtliga intervjuade pedagoger om 

vikten att få fortbildning i bild- och formskapande. Detta för att kunna inspirera barnen på ett 

bra sätt. Barnen ska känna att det är roligt med bild- och formskapande.  

6.3 Avslutande reflektion  

I resultatet kom jag fram till en skillnad mellan Reggio Emilia-inspirerade förskolor och andra 

förskolor. I de Reggio Emilia-inspirerade förskolorna fanns det mer material framme på 

barnens nivå än vad det fanns på de andra förskolorna. I övrigt var det bara likheter mellan 

Reggio Emilia-inspirerade förskolor och andra förskolor i synen på bild- och formskapandets 

betydelse, planering och förberedelse inför aktiviteterna. Pedagogens roll och möjligheterna 

till lärande i bild- och formskapande aktiviteter gick ej att jämföra, eftersom alla förskolor 

hade olika aktiviteter. Informanternas svar på intervjufrågorna kan kopplas till min teoretiska 

bakgrund och med detta anses en hög validitet i min studie. Jag anser att jag via mina 

halvstrukturerade kvalitativa intervjuer har fått ut nog mycket för att kunna göra en bra analys 

och resultat. Detta grundar sig på det jag fått ut av mina intervjuer och litteraturen jag stödjer 

mig på i bakgrunden. Hade jag haft mer tid kunde jag ha intervjuat fler pedagoger. Jag kunde 

även i mina intervjuer ställt fler följdfrågor. Men detta hade nog inte gjort så stor skillnad. Jag 

anser att jag fått fram det jag ville i studien.  
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6.4 Erfarenheter att ta med sig till framtiden   

En sak som jag bland annat tar med mig till framtiden är att det är mycket vi som pedagoger 

ska få in i verksamheten. Pedagogerna ska se till att personaltätheten är bra, att planlösningen, 

rummet och miljön är organiserad på ett bra sätt. Även tiden och hur vi organiserar den har en 

stor påverkan på vad man hinner med och inte under en dag på förskolan. I mina intervjuer 

har jag sett hur stor betydelse bild- och formskapande i förskolan har, samt hur pass mycket 

miljön bidrar till att skapa bra förutsättningar för att barnen tillsammans med pedagogerna ska 

kunna få en så bred erfarenhet med sig som möjligt inom bild- och formskapande.  

6.5 Förslag på fortsatt forskning  

I denna studie har jag kommit fram till att man vidare kan forska på t.ex. bild- och 

formskapande relaterat till likheter och skillnader i förskolan och skolan. Under min studie 

har jag genomfört intervjuer av pedagoger. Det hade varit intressant att vidare intervjua eller 

observera barn för att få en inblick i hur de agerar i den vardagliga miljön, i bild- och 

formskapande aktiviteter, se på vilken betydelse det har för barnen av olika material och 

tillgängligheten. Vidare kan man observera hur kommunikationen går mellan barnen i bild- 

och formskapande aktiviteter.  
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Bilaga 1  

Hej!  

Jag är en förskollärarstudent vid namn Emma som studerar sista terminen på Luleå Tekniska 

Universitet. Jag har påbörjat mitt examensarbete där syftet är att belysa bild- och form 

skapandets betydelse i förskolan samt miljöns betydelse för lärandet. Jag vill skaffa mig mer 

kunskap om hur ni (pedagoger) ser på bild- och form skapandets betydelse i förskolan, samt 

hur ni utformar miljön för att stimulera barnens möjligheter till skapande. 

Som inhämtande metod har jag valt att använda mig av intervjuer av verksamma 

förskollärare. Jag skulle verkligen uppskatta om du skulle vilja delta i undersökningen. 

Deltagande i studien är självklart frivilligt. För att jag lättare ska kunna analysera och bearbeta 

materialet så kommer intervjuerna att spelas in via en diktafon.  

Det material som jag kommer att samla in kommer att vara oåtkomligt för utomstående och 

det är bara jag och mina två handledare som kommer att ha tillgång till det.  

Jag har skrivit ut intervju frågorna i förväg till er så att ni kan anteckna och skriva ner lite på 

dem i förväg om ni vill. Ta med anteckningarna till tillfället vi kommer att träffas.  

Era tankar är värdefulla för mitt examensarbete. När arbetet är klart kommer det att publiceras 

på Luleå Tekniska Universitets hemsida.  

Svara gärna mig via mail eller ring om ni vill vara med på en intervju. För att bestämma tid 

och datum då vi kan ses.  

Har ni några frågor är det bara att kontakta mig!  

Mvh   

Emma Hinnerson                                                             

Mobil: xxxxxx  

Mail: xxxxxxx 
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Bilaga 2   

Frågade vilken pedagogisk filosofi det är inspirerade av. 

Intervju frågor  

1. Hur ser du som pedagog på bild- och formskapandets betydelse i förskolan?  

2. Finns det någon planering och förberedelser inför era bild- och formskapande 

aktiviteter? Exempel?  

3. Vilka möjligheter till lärande kan du se med dessa aktiviteter?  

4. Hur ser du på din egen roll/ditt förhållningssätt vid skapande aktiviteter?  

5. Har du som pedagog sett om barnen tar inspiration av varandra i de bild- och 

formskapande aktiviteterna? I så fall på vilket sätt?  

6. Vilka olika skapande material arbetar ni med?  

7. Är dessa material tillgängliga för alla barn?  

8. Hur ser du på betydelsen av miljöns utformning, beträffande barns möjligheter till 

bild- och formskapande?  

9. Hur ser du på bild- och formskapande och kommunikation? 

10. Finns det något du tycker behöver utvecklas i er verksamhet då det gäller bild- och 

formskapande?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


