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”Ett barn har hundra språk 
 men berövas nittionio.  

Skolan och kulturen skiljer  
huvudet från kroppen.  

De tvingar oss att tänka utan kropp 
 och handla utan huvud.  

Leken och arbetet  
verkligheten och fantasin,  

vetenskapen och fantasteriet,  
det inre och yttre  

görs till varandras motsatser” 
Loris Malaguzzi 

(Wallin, Maechel & Barsotti, 1981, s.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstrakt 
 
 
Vårt syfte med denna studie har varit att beskriva pedagogers egna tankar och upplevelse 
kring bild- och formskapandets möjligheter i förskolan. Utifrån vårt syfte har vi valt att 
genomföra kvalitativa intervjuer, med sex yrkesverksamma förskollärare i olika förskolor 
inom Piteå kommun. Utifrån resultatet har vi sett att samtliga förskollärare upplever att 
pedagogens eget intresse för skapande är av stor vikt för hur bild- och formskapande 
möjliggörs och utformas i förskoleverksamheten. Resultatet visar även att förskollärarna inte 
upplever att andra faktorer såsom lokal, tid, ekonomi begränsar möjligheten att bedriva bild- 
och formskapande aktiviteter i förskolan. Vidare visar resultatet att samtliga förskollärare 
upplever att barnen i någon utsträckning utvecklas socialt, personligt, motoriskt och kognitivt 
via bild- och formskapande aktiviteter. Dessutom visar vårt resultat att bild- och 
formskapande i stor utsträckning utgör ett pedagogiskt verktyg, i förskoleverksamheten, och 
upplevs möjliggöra för barns lärande. 
  
 
 
 
Nyckelord: lärande, estetik, pedagog, barn, förskola, bildskapande  
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1. Inledning 
 

Vårt intresse för detta ämne väcktes under de verksamhetsförlagda utbildningsperioderna i vår 
utbildning till lärare mot förskola. Vi upplevde att det väldigt sällan förekom planerade 
bildskapande aktiviteter i förskolan. Vidare i vår utbildning har vi valt Kultur, estetik och 
lärande, som specialiseringskurs, och därigenom har vi fått större förståelse för de estetiska 
uttrycksformernas betydelse. Genom kursen Kultur, estetik och lärande har vi fått insikt om 
att det är betydelsefullt att både erbjuda och att möjliggöra estetiska aktiviteter i förskolan. 
Därför ville vi genom vår studie beskriva och förstå pedagogers upplevelser och tankar kring 
bild- och formskapandets möjligheter i förskolan. Dels vilket lärande som möjliggörs via bild- 
och formskapande aktiviteter men även vilka faktorer som påverkar möjligheten till denna 
form av aktivitet i förskoleverksamheten. Vi har valt att inrikta studien på en av de olika 
uttrycksformerna, i detta fall bild- och formskapande, för att göra studien greppbar och för att 
vi själva ska uppnå djupare förståelse inom ett område av de estetiska uttrycksformerna, som 
är en del av förskoleverksamheten. Vi tror att denna empiriska studie kan leda fram till att vi i 
vårt kommande yrke som lärare mot förskolan ska reflektera kring och bli mer medvetna om 
vilket lärande bildskapandet möjliggör och vilka faktorer som påverkar möjligheten till att 
genomföra skapandeaktiviteter.  

I vår studie har vi fördelat litteraturen till bakgrundsarbetet sinsemellan. Beatrice har 
huvudsakligen ansvarat för rubrikerna Utvecklingsteoretiskt perspektiv på lärande och 
Pedagogiska teorier kring lärande samt Förändringar inom förskolan. Claire har 
huvudsakligen ansvarat för rubriken Historiskt perspektiv på barns bildskapande. Vidare har 
Claire ansvarat för att ta del av internationell forskning. Fördelningen har inneburit att vi läst 
olika litteraturer enskilt och utifrån detta formulerat den text som framgår under de ovan 
nämnda rubrikerna i bakgrunden. Vi har även delgett varandra det essentiella utifrån varje 
litteratur. Vi har under resterande del av bakgrunden arbetat tillsammans, detta för att berika, 
komplettera och stötta varandra samt för att bidra med fler infallsvinklar. I övrigt har vi 
diskuterat och arbetat tillsammans med det återstående arbetet av studien, som vi båda burit 
lika stort ansvar för. Under själva datainsamlingsprocessen, som innefattar intervjuer, har vi 
ansvarat för tre intervjuer var, men vi båda närvarade vid varje intervjutillfälle.  

Det vi syftar till i detta sammanhang när vi skriver bild- och formskapande är exempelvis 
barns tecknande och målande med olika tekniker samt att skapa med tredimensionella 
material exempelvis play-doh, som vanligen förekommer i förskoleverksamheten, både som 
spontana och planerade skapande aktiviteter.  

2. Syfte 
I vår studie har vi för avsikt att beskriva pedagogers egna tankar och upplevelser kring bild- 
och formskapandets möjligheter i förskolan. 

• Vilket lärande upplever pedagoger möjliggörs hos barnen via bild- och formskapande? 

• Hur upplever pedagogerna att den pedagogiska verksamheten kan möjliggöra för bild- 
och formskapande aktiviteter i förskolan? 
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3. Bakgrund 

3.1 Begreppet lärande  
Begreppet lärande ligger nära andra begrepp såsom kunskap och utveckling. Därför är lärande 
begreppet väldigt komplext och omfattande att beskriva men vi försöker här ge en beskrivning 
av detta begrepp. Först lyfter vi några utvecklingsteoretiska perspektiv på lärande som ligger 
till grund för den syn på lärande som dominerar inom förskolan. Avslutningsvis lyfter vi 
några pedagogiska teorier kring hur vi människor lär och hur detta lärande konstrueras. 

 

Utvecklingsteoretiskt perspektiv på lärande  

För att få en förståelse för vad som delvis kan ligga till grund för vårt sätt att, i samhället idag, 
tänka kring barns utveckling och lärande vill vi ge en kort sammanfattning av grunddragen i 
ett par utvecklingsteorier som dominerat genom tiderna och som fortfarande har en viss 
betydelse. Detta kan få konsekvenser för hur bild- och formskapande aktiviteter utformas i 
förskoleverksamheten och hur pedagogen förhåller sig till detta ämnesområde. Vi har inte för 
avsikt att lyfta alla utvecklingsteoretiska perspektiv utan vi har valt att lyfta de perspektiv vi 
anser är relevanta i förhållande till bild- och formskapande.  
 
 
Hwang och Nilsson (2003) beskriver utvecklingsteorier som förklaringsmodeller genom vilka 
barns utveckling och lärande kan förklaras. Teorierna kan beskriva samma företeelse men sett 
ur olika synvinklar vilket ger en kompletterande förklaring i den specifika frågan. 
 
Hwang och Nilsson (2003) förklarar att inlärningsperspektivets teorier, som bl.a. innefattar 
behaviorismen, fokuserar kring att barns beteende kan påverkas och styras av dess omgivning 
genom positiv eller negativ stimulans. Att barnet får en positiv respons på sitt beteende 
stimuleras barnet till att upprepa samma beteende igen men om barnet inte uppmuntras kan ett 
oönskat beteende elimineras och på så sätt anser inlärningspsykologerna att barn lär. Men det 
finns ytterligare en aspekt i denna teori nämligen att vi vuxna är förebilder som barn imiterar 
genom att observera den vuxnes beteende. Uttrycket ”barn gör inte som du säger utan som du 
gör” (Hwang & Nilsson, 2003, s.33) har sitt ursprung i detta perspektiv.  

Det kognitiva perspektivet har sin tyngdpunkt i hur kunskap, tänkande och lärande utvecklas 
hos barnet och påverkar dess beteende, menar Hwang och Nilsson (2003). Barnet ses som 
aktivt, medvetet och skapar förståelse för som omvärld utifrån sina erfarenheter. Piaget, som 
är en representant i detta perspektiv, menar att kognitiv utveckling sker i fyra stadier och att 
dessa stadier förekommer hos de flesta barn och att ordningsföljden alltid är densamma och 
sker vid en ungefärlig ålder. Övergången mellan dessa stadier sker successivt, där det senaste 
stadiet bygger på de tidigare, och är ett resultat av barnets umgänge med omgivningen. 
Piagets kunskapsteori grundar sig i att människan försöker förstå omvärlden och för att uppnå 
denna förståelse anpassas de nya erfarenheterna till tidigare erfarenheter. Denna anpassning 
kan ske på två olika sätt, genom assimilation eller ackommodation. I det förstnämnda antas 
nya erfarenheter utan att en tankemässig förändring hos barnet sker, i det senare ändras 
tidigare tankestrukturer utifrån de nya erfarenheterna och på så sätt lär barnet (Hwang & 
Nilsson, 2003).     
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Vygotskij är ytterligare en representant för detta perspektiv, vars teorier vi idag har anammat. 
Även han menar att barnet är aktiv i sin utveckling men att kunskap är socialt konstruerat och 
beror på vilka kulturella sammanhang barnet ingår i, det vill säga utvecklingen är 
kulturspecifik, inte som Piagets teori om att den är universell. Utvecklingen är ett resultat av 
samspelet mellan barn och vuxna, äldre barn och lärare. Vygotskij lägger stor vikt vid språket, 
vilket han menar möjliggör för samtal och att formulera inre tankar och resonemang. 
Ytterligare ett steg i detta var att medvetandegöra barn om hur de tänker så kallad 
metakognition och att detta kunde förbättra barnens problemlösningsförmåga. Vidare 
förknippas Vygotskij med begreppet proximal utveckling, det vill säga utmaningar som gör att 
barnet måste anstränga sig eller få stöd av någon mer erfaren för att lösa problemet hjälper 
barnet att vidga sin utveckling till den proximala utvecklingszonen och att den optimala 
lärande situationen ska ligga på en högre nivå än vad barnet klara utan hjälp av andra (Hwang 
& Nilsson, 2003).  

Säljö (2005) menar att det inte är en fråga om människor lär sig, utan vad de lär sig av de 
olika erfarenheterna människan gör. Likt Vygotskij menar även Säljö (2005) att lärandet är 
sociokulturellt och påverkas av vilka situationer människan befinner sig i. Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) framhåller erfarande som en central del i barns 
lärande. Men de menar att det inte handlar om erfarenhet i största allmänhet utan vad 
erfarandet har bidragit till i barnets medvetande, eftersom det är detta barnet har lärt sig. 
Vidare menar författarna att man inte endast kan erbjuda barn aktiviteter i förhoppning att 
barnen lär sig något, pedagogen måste aktivt och medvetet påvisa vad det är barnen förväntas 
lära sig. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) sammanfattar synen på lärande och utveckling i tre 
olika synsätt på följande vis. Först sågs den kognitiva utvecklingen som en biologisk och 
psykisk utstakad process, där utveckling och inlärning sågs som samma sak. Desto mer ett 
barn lärde sig ju mer utvecklades barnet. Med detta synsätt skulle kunskaper i form av fakta 
förmedlas till barnen.  
 
Det andra synsättet enligt Pramling Samuelsson och Sheridan innebär att inlärning bestäms av 
individens utveckling. Piagets teorier medförde då att pedagogerna inväntar barnets mognad 
och utformar verksamhetens aktiviteter på den nivå barnet befinner sig. Barnets 
”utvecklingsnivå utgör därmed en naturlig gräns för dess lärande” samt att dessa 
utvecklingsnivåer ”bestämmer vad som är möjligt för barn att begripa och mentalt hantera” 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999, s.41).  
 
Det tredje synsättet som, enligt Pramling Samuelsson och Sheridan, återspeglas i läroplanerna 
för förskola och skola innebär att inlärning kan påverka utvecklingen men även att utveckling 
är lärande. Erfarenheter påverkar barns lärande och att detta sker i sociala, kulturella, 
språkliga och praktiska sammanhang, utveckling kan därför inte begränsas till en psykologisk 
eller biologisk process. ”Barn utvecklar kunskaper genom att umgås med andra människor, 
genom att samtala, leka, skapa, utforska, experimentera, iaktta, lyssna, urskilja, jämföra och 
reflektera” (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999, s.41).   

Sammanfattningsvis kan vi koppla detta till hur pedagogen möjliggör för barns bild- och 
formskapande. Beroende på vilket av dessa perspektiv pedagogen har så påverkar detta hur 
denne förhåller sig till sin roll och barnen i bild- och formskapande.  Konsekvenser som detta 
får kan vara exempelvis om pedagogens roll är att vara en god förebild i barns skapande 
genom att visa på hur verktyg och material ska vårdas. Eller att tillhandahålla material och 



10 

 

iordningsställa aktiviteter åt barnen.  Eller att vara medforskande och ge barnen utmaningar i 
sitt skapande samt reflektera tillsammans med barnen. Dessa perspektiv på lärande påverkar 
även hur pedagogen planerar och genomför bild- och formskapande aktiviteter på så sätt att 
gruppindelningen antingen kan delas i åldershomogena eller åldersintegrerade grupper. På så 
sätt ses samspelet och interaktionen ur olika perspektiv. Även vilket material barnen får 
tillgång till och vilka tekniker barnen får prova på styrs utifrån om pedagogen anser barnen 
klara av att hantera detta. 

 

Pedagogiska teorier kring lärande 

Här presenterar vi Deweys aktivitetspedagogik och Gardners teori om människans olika 
inlärningsstilar, vilket han benämner multiintelligenser. Vidare lyfter vi Reggio Emilias 
pedagogiska influenser till läroplanen för förskolan och de skapande aktiviteterna som centralt 
inom denna pedagogik. Avslutningsvis beskriver vi hur vi ser kopplingar mellan dessa 
pedagogiska teorier och bild- och formskapande aktiviteter. 
 
John Deweys pedagogiska filosofi var att kunskap skulle vara till nytta både personligt och 
yrkesmässigt och att denna kunskap skulle förvärvas genom problemlösning i verkliga 
situationer. Dewey menar ”att verkligt lärande är kopplat till förmåga att handla, att reflektera 
över handlingens konsekvenser och att därefter på nytt ompröva handlingens riktning” 
(Sundgren, 2005, s. 89). Lärandesituationerna ska, enligt Dewey, ha en stark anknytning till 
det verkliga livet i samhället. Dewey menade att skolan ”skall vara ett miniatyrsamhälle” 
(Sundgren, 2005, s. 85). Dewey såg barnen som sociala individer redan från födseln och att 
undervisningen därför bör utformas där denna sociala läggning får utlopp. Vi förknippar ofta 
Dewey till uttrycket ”learning by doing”, vilket stämmer väl in på den aktivitetspedagogik 
han förespråkande, men det var inte han som myntade detta uttryck (Sundgren, 2005). Dewey 
menar att det inte handlar om att göra i största allmänhet utan det är en helhet, av aktivitet - 
reflektion – ny aktivitet baserad på nya insikter, som utvecklar lärandet hos barnen och deras 
förmåga till kritiskt tänkande och problemlösning. I sin teori menade Dewey att 
lärandesituationer gärna ska utgå från barnets intresse och tidigare erfarenheter (Dewey, 
2004). 

Gardner har utvecklat en multiintelligensteori i syfte att belysa att människan utvecklar sina 
förmågor genom olika inlärningsstilar. Gardner (1983) betonar i sin teori att vi lär med sju 
intelligenser och att dessa behöver stimuleras i lärandet. Dessa intelligenser omfattar 
lingvistisk intelligens, musikalisk intelligens, kroppslig/kinestetisk intelligens, logisk- 
matematisk intelligens, social intelligens, intrapersonell intelligens, spatial intelligens. På 
senare tid har Gardner även lagt till den naturalistiska intelligensen (Lindström, 2005). 
Gardner menar att vi alla har dessa intelligenser och att intelligenserna inte är statiska utan 
förändras utifrån situation och personens egen uppfattning om sig själv och sitt lärande. Han 
menar att vi alla kan stärka våra förmågor inom samtliga intelligenser om dessa stimuleras 
genom uppmuntran, undervisning och inspirerande miljö.  

Dahlberg & Åsén (2005) beskriver Loris Malaguzzi som en reformpedagog, likt Dewey, och 
grundare av Reggio Emilia pedagogiken där pedagogiken bygger på att barn kan tänka och 
handla själva, det rika barnet. 

Det rika barnet […] är ett barn som vill växa, lära och veta. Det är ett barn som kan skapa 
sin egen kunskap. Det är ett barn med inneboende kraft, ett barn med hundra språk. 
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Eftersom barnet inte klarar av att bygga upp allting själv behöver den en vuxen som kan 
lyssna och se – en vuxen med stora öron och stora ögon, en vuxen att föra dialog med, en 
vuxen som kan utmana tankarna (Dahlberg & Åsén, 2005. s.197). 

Malaguzzi hävdade ständigt barnens rättigheter som fullvärdiga medborgare. Ur ett sådant 
perspektiv får förskolan som institution en speciell mening och innebörd. Det handlar inte om 
att anpassa och driva förskolan som en serviceinrättning, utan att se förskolan som en lärmiljö 
för grundläggande kulturella och symboliska värden, genom dialog och delaktighet allt i en 
demokratisk anda. Pedagogiskt bygger Reggio Emilia pedagogiken vidare på bland annat 
Deweys tankar om skolan som ”ett samhälle” och pragmatismens idé om att utgå från barnet, 
samtidigt som man både teoretiskt och praktiskt vidareutvecklat dessa idéer (Dahlberg & 
Åsén, 2005).    

Denna grundtanke om förskolan som ett samhälle och barnen som demokratiska medborgare 
däri, leder till en viss barnsyn där man betonar vikten av att lyssna på och respekterar barnen, 
men den leder också till en viss kunskapssyn, där barns utforskande, lärande och kunskapande 
sker genom delaktighet och dialog. ”I Reggio Emilia ser man barnet som en kommunicerande 
individ från första levnadsögonblicket och kommunikationen ses också som en nyckelfråga i 
barnens lärande”( Dahlberg & Åsén, 2005. s198). Reggio Emilia- pedagogiken är en 
inriktning som inte har något stadietänkande som grund i sitt sätt att betrakta barnets 
utveckling (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). 

Inom Reggio Emilia pedagogiken har bild- och formskapande som uttrycksform en central 
plats i verksamheten, vilket grundar sig på de förmågor barnen behöver utveckla för att leva i 
det rådande informationssamhället, där den mesta informationen förmedlas via bilder 
(Dahlberg & Åsén, 2005). 

Genom att använda och öva sig i så många uttryckssätt som möjligt får barnet tillgång till 
hela sin person och därmed också tilltro till sin egen förmåga. Genom att ge barnen tillgång 
till sina egna uttryck och sitt eget tänkande i arbete med bilder blir barnen inte bara passiva 
mottagare av samhällets bildflöde, utan de kan också erövra en bildspråklig kompetens och 
förmåga att använda bilder för att gestalta egna tankar, erfarenheter och känslor och för att 
kommunicera dessa till andra” (Dahlberg & Åsén, 2005. s.199-200). 

Dahlberg & Åsén (2005) menar att den nya läroplanen för förskolan är starkt influerad av 
Reggio Emilias filosofi. ”I Barnomsorg- och Skolakommitténs slutbetänkande (SOU 
1997:157), och i den nya läroplanen, beskrivs en syn på barn och barns lärande, där Reggio 
Emilias pedagogiska filosofi varit en viktig förebild” (s.210).   

Vidare kan dessa pedagogiska teorier kopplas till vad läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 1998, Läroplan för förskolan, [Lpfö 98]) säger om lärandet i 
förskolan. Till att börja med framgår i Lpfö 98 att barnen ska vara aktiva för att lära genom att 
bland annat utforska, skapa och reflektera, vilket Dewey menade med sin aktivitetsteori.  
Vidare förespråkar läroplanen ett tematiskt arbetssätt för att främja ett allsidigt lärande, vilket 
även är en vanligt förekommande arbetsmetod inom Reggio Emilia pedagogiken. Som vi 
nämnt ovan är läroplanen för förskolan starkt influerad av denna pedagogik. Enligt läroplanen 
ska vuxna vara delaktiga i barnens utveckling för att vägleda och stimulera och samspelet 
mellan både vuxna och barn är viktigt, barngruppen ska ses som en betydelsefull resurs för 
lärandet, vilket är förenligt med Vygotskijs teorier. Vidare framgår i Lpfö 98 att förskolan ska 
stödja barnen att utveckla en positiv självbild och stärka barnens tilltro till sin förmåga utifrån 
olika aspekter.  
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Vi kan avslutningsvis koppla bild- och formskapande till Gardners (1983) teori om 
människans olika inlärningsstilar, vilka han benämner som intelligenser. Detta eftersom bild- 
och formskapande bland annat är en aktivitet som omfattar skapande med händerna och 
kroppen, det är även en aktivitet som omfattar färg och form samt problemlösning. 
Därigenom ser vi att flera intelligenser stimuleras genom skapande aktivitet, såsom spatial 
intelligens, kroppslig/kinestetisk intelligens och logisk/matematisk intelligens. Vi upplever att 
bild- och formskapande inte kan läras genom att endast observeras eller teoretiskt förklaras, 
det måste upplevas för att man ska kunna utveckla sina bildspråkliga färdigheter, vilket stärks 
av Deweys aktivitetspedagogik och Reggio Emilia pedagogiken. 
 

 

3.2 Historiskt perspektiv på barns bildskapande 
I historiken presenteras pedagoger och teoretiker som influerat bildskapandet genom tiden. 
Synen på bildskapande har varierat genom tiderna, till en början var bilden avsedd att avbilda 
verkligheten till att idag använda bilden som instrument och se bilden som en uttrycksform. 
Vi tycker därför att det är lämpligt att presentera en bildhistorisk bakgrund.  

Enligt Bendroth Karlsson (1998) ligger framförallt två pedagogiska traditioner till grund för 
dagens bildpraktik i den svenska förskolan, Fröbeltraditionen och den emancipatoriska 
traditionen. Fröbeltraditionen har sin grund i Friedrich Fröbels teorier. Hans teorier 
dominerade fullständigt den tidiga svenska barnträdgårdsverksamheten och behöll sin tyngd 
ända in på 1930-talet. Fröbels generella filosofi som syftade till att låta barn växa och 
utvecklas fritt, hämmades starkt av att det i hans mycket detaljerade metodanvisningar för 
måleri och tecknande inte gavs tillräckligt utrymme till barnens egna uttryck.  

I början av 1900-talet fick Fröbelpedagogiken kritik av bland andra filosofen John Dewey. 
Kritiken gällde Fröbels teori om utvecklingslager och en universell metod. Just denna teori 
kom i konflikt med Deweys uppfattning om barnets naturliga begåvning och den personliga 
erfarenhetens betydelse. Dewey ansåg att det var viktigt att utgå ifrån barnens intressen, och 
naturliga begåvning. Dewey ansåg också att det genom estetiska aktiviteter var möjligt att 
uppnå högsta formen av erfarenhet och det var betydelsefullt att den estetiska erfarenheten 
uppnåddes genom att processen var inspirerande och experimentell (Bendroth Karlsson, 
1998). 

I Sverige blev kritiken mot Fröbel allt starkare på 1930-talet, vilket ledde till en ny 
förskollärarutbildning 1936, och en pedagogik som istället var influerad av bland andra 
Dewey. Det skedde även ett genombrott i den pedagogiska diskursen för en emancipatorisk, 
frigörande bildpedagogik under 1900-talets andra hälft.  Konstfilosofen Herbert Read blev en 
av Storbritanniens största teoretiker inom det konstteoretiska området. I början av 1950-talet 
skapade Read debatt om estetisk fostran. Debatten påverkade både läroplaner och den 
bildpedagogiska praktiken (Bendroth Karlsson, 1998).   

Read (1956) menade att det fanns en latent konstnär i varje barn, bland annat ansåg han att 
pedagoger borde stimulera varje barns impulsiva uttryck i konstnärliga medier. Konst och 
skapande skulle ha en central plats i barns uppfostran som motvikt till den logiska och 
rationella uppfostran i det industriellt framväxande samhället. Detta skulle då leda till en 
balans i barnets personlighet och att detta skulle bevara ett enhetligt tänkande hos barnen. 
Fostran hade två funktioner, nämligen att utveckla barns intuitiva tänkande och att fostra 
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utifrån en mångfaldsmetodik där man utgår från det unika barnet och uppmuntrar barnets 
spontanitet, inbillning och fantasi.  

Under mitten av 1900-talet fanns det tre pionjärer i Sverige inom det bild- och 
konstpedagogiska området; Maria Lindgren-Fridell, Carlo Derkert och Jan Thomaeus. Alla 
var anhängare till Read. Den främste företrädaren för Read var Jan Thomaeus. Thomaeus 
ansåg att det viktigaste med bildskapande var att barn fick uppleva att skapa själv, och att det 
genom skapandet blev möjligt för barnet att uttrycka sin personlighet. Enligt Thomaeus var 
bilden inte ett självändamål, utan ett språk som det gick att kommunicera med. Utan risk för 
att värderas utgjorde bilden en människas ärligaste språk. För Thomaeus var det viktigt att se 
barnet som ett agerande subjekt och att därför motarbeta en auktoritär förmedlingspedagogik 
(Bendroth Karlsson, 1998). 

De förändringar som skedde inom bildämnet hade ett samband med psykologins framväxt 
som dominerande humanvetenskap under 1900-talet. För att verifiera sina teorier började 
forskare inom psykologin att studera barns bilder. Samtidigt skapades ett nytt begrepp om 
”barnkonst” samt att barnteckningar alltmer ställdes ut. Barnens spontana bilder blev en 
förebild för många konstnärer. Man hyllade arbetsglädje, enkelhet, känsla och intuition. I 
tiden låg också en förälskelse i det enkla och naiva. På detta sätt fick barns teckningar ett 
konstnärligt stöd. Samtidigt konstruerades teorier om de olika stegen i barns 
teckningsutvecklingsstadier (Åsén, 1992).  

Det så kallade fria bildskapandet fick sitt genombrott på 1950- och 1960-talet. Genom sin 
kompetens i ämnets teknik och material, sitt sätt att vara, sitt engagemang och sin närvaro, 
stimulerar pedagogen barnen till fritt skapande. Begreppet innebär alltså inte att barnen 
lämnas vind för våg och utan pedagogens påverkan. Pedagogen ger istället barnet tillgång till 
ämnet och stimulerar på så sätt ett fritt skapande. I detta ligger allt från stimulerande 
bildmaterial till hur miljön för aktiviteten arrangeras. Allt påverkar och har betydelse för 
inlärningssituationen. Genom sin hantering av barnens bilder visar pedagogen dessutom vilket 
värde aktiviteten har (Bendroth Karlsson, 1998).  

Bauhausmetodiken presenterades 1968 i Sverige. Den blev känd för att inrikta sig på hela 
människan, istället för yrkesinriktning. Det allmänna syftet var att utveckla hela människan 
genom att utveckla intelligens, känsla och tanke. På så sätt skulle eleven få en instinktiv 
säkerhet som skulle hjälpa eleven att möta livet. I Sverige, där verksamheten grundandes av 
Adelyne Cross-Eriksson, kom Bauhausmetodiken senare att kallas för Levande Verkstad 
(Bendroth Karlsson, 1998) .  

Bendroth Karlsson (1998) anser att förändringen inom bildskapandets betydelse för barns 
utveckling som uttrycksform började ta form i mitten av 1900-talet. Tre huvudsakliga motiv 
för emancipatorisk metod kan identifieras i litteraturen. Det första är att det egna skapandet är 
viktigt av emotionella skäl. Det går att nå känslomässig jämvikt genom konstnärligt skapande 
och upplevande av konst (Read, Derkert, Thomaeus). Det andra är att skapandet stärker 
personligheten. Människan får kunskap om sig själv och en tilltro till den egna förmågan att 
skapa kunskap om politiska och sociala förhållanden (Bauhaus, Levande verkstad). Det tredje 
motivet är att det estetiska skapandet utgör ett redskap för att allsidigt utveckla en människas 
resurser. Bildskapandet utgör med andra ord en väg till kunskap och förståelse (Reggio 
Emilia, Levande Verkstad). Det är värt att lägga märke till att barns skapande och 
kultur(re)produktion finns med genom hela historien, även om detta blir mer fokuserat och 
framlyft i Reggio Emilia och utnyttjat som en metakognitiv dimension i lärandet (Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003).  
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Vi kan alltså sammanfatta att synen på bild och formskapande har förändrats ganska radikalt 
genom tiderna. Bildundervisningen under 1800-talets senare hälft och 1900-talets början har 
till mestadels bestått av avbildning. Avbildningens främsta syfte var att stärka elevernas 
iakttagelseförmåga och koncentration. Idag utgör bild- och formskapandet både en 
uttrycksform och pedagogiskt verktyg, som tar tillvara barnens alla tänkbara resurser - 
intellektuella/begreppsliga och sensuella/sinnliga, vilket utvecklar barnens lärande och 
förståelse av omvärlden. Inom Reggio Emilia pedagogiken genomsyras all verksamhet av 
detta synsätt.  

 

3.3 Teorier och forskning kring lärande via estetik 
Vi kommer här att presentera en del av den forskning som vi kopplar till vår studie. Vi lyfter 
olika teorier och tidigare forskning kring estetik, detta eftersom estetik omfattar bild- och 
formskapande som denna studie inriktar sig på.  Sedan presenterar vi lärande som stimuleras 
och utvecklas via bild- och formskapande. Först lyfter vi vad Utbildningsdepartementet 
(1998) och Skolverket (2005) säger kring barns utveckling i bild- och formskapande. Sedan 
presenterar vi Vygotskijs tankar kring människans fantasi och kreativitet. Vidare tittar vi 
närmare på sambandet mellan skapande och det sinnliga lärandet. Vi presenterar en 
beskrivning av skillnaden mellan att lära om, i, med och genom bild- och formskapande. 

  

Utbildningsdepartementet och Skolverket  

Vi kopplar vår studie till läroplanen för förskolans strävansmål om att varje barn ska få 
utveckla sin förmåga att kommunicera via olika uttrycksformer. Vidare framgår att skapande 
kan utgöra både innehåll och metod i verksamheten.  
 

Förskolan skall 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 (Utbildningsdepartementet, 1998, s.9).  

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 
drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll 
och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s.7). 

 
Skolverket (2005) poängterar att skapande aktiviteter i förskolan främjar barns utveckling och 
lärande. 

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 (Skolverket, 
2005, s. 25).  
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Fantasi och kreativitet enligt Vygotskij 

Vygotskij (1995) menar att allt det vi ser omkring oss som människan skapat, det vill säga det 
som inte är natur, har skapats av människans kristalliserade fantasi utifrån ett behov. Fantasi 
är en medvetandeform och en tolkningsprocess, inget simpelt och abstrakt. Människan 
försöker via fantasin bilda en uppfattning om och tolka sin omvärld, sina erfarenheter och 
känslor. Genom fantasin görs komplexa förvandlingar av omvärlden exempelvis överdrifter 
och förminskningar.  

Fantasi är en förutsättning för kreativa förmågan och det går att urskilja två olika typer av 
kreativitet, den reproduktiva och den kreativa aktiviteten. Reproduktiv kreativitet hämtar sin 
utgångspunkt i tidigare skapelser och intryck ur minnet. Den kreativa aktiviteten rekonstruerar 
inget tidigare upplevt utan skapar något helt nytt, en föreställning som individen inte har 
någon upplevd erfarenhet kring. Ett sådant exempel kan vara framtiden, människan har en 
föreställning om denna tid men har ingen egen erfarenhet av framtiden. ”Det är just 
människans kreativa aktivitet som gör henne till en framtidsinriktad varelse, som skapar sin 
framtid och samtidigt förändrar sin nutid” (Vygotskij, 1995, s.13). Denna förmåga att ur olika 
beståndsdelar, såsom tidigare erfarenheter, känslor och behov, kunna sätta samman en 
fantasiprodukt är grunden till allt skapande.  

Fantasin är kopplad till verkligheten genom att allt som är skapat av fantasin har hämtat 
beståndsdelar ur verkligheten och människans tidigare erfarenheter. Ett barns fantasi kan 
därför anses vara torftigare eftersom de inte har samma rikedom av erfarenheter. Barndomen 
förknippas med den fantasifullaste perioden i en människas liv och därmed antyder det till att 
fantasin minskar i takt med mognad och utveckling. Det finns inga vetenskapliga belägg för 
att det skulle föreligga så, däremot anses barnen friare i sitt skapande och hämmas inte av 
rationellt tänkande och krav. Det viktigaste är inte att barnen skapar något, utan att det 
essentiella är att barnen får syssla med skapande för att öva den skapande fantasin och dess 
förverkligande (Vygotskij, 1995).  

 

Skapande och sinnligt lärande  

Ericsson och Lindgren (2007) anser att lärande sker på flera olika sätt men att lärandet 
förstärks när alla sinnen används. Granberg (2001) hävdar att småbarn lär med alla sinnen 
samtidigt och i helheter. För att barnen ska kunna skapa sig en uppfattning om sin omvärld 
måste barnet undersöka och experimentera med dess delar. Utforskandet sker helt 
förutsättningslöst och begränsas inte av traditioner, statiskt tänkande, förutfattade 
uppfattningar och fysiska lagar. Detta på grund av att de ännu inte hunnit få sådana 
erfarenheten, som begränsar deras utforskande. 
 
Lööf Eriksson (1987) anser att barn är sinnesvarelser som utforskar och tolkar sin omvärld 
genom sina sinnen. Carlsen och Samuelsen (1991) menar att i bild- och formskapande är det 
framför allt syn- och känselsinnena som engageras och utvecklas. För att skapa uttryck 
används material som finns utanför kroppen. Själva sinnena tränas genom upplevelsen av 
skillnader, likheter och olika aspekter i det som iakttas eller skapas. Av våra sinnen är det 
synsinnet som har störst verkningsområde eftersom vi tar in den mesta informationen om vår 
omvärld genom ögonen. Det är därför helt avgörande, även för andra områden än bild och 
form, att vi tränar våra ögon till att verkligen se (Carlsen & Samuelsen, 1991).  
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Genom känselsinnet får vi direktkontakt med vår omvärld. Även andra sinnen har betydelse 
för bild och formskapande. Ett materials ljud kan till exempel innebära att vi använder oss av 
det i ett visst sammanhang. Eftersom det ofta krävs styrka för att bearbeta olika material utgör 
även motorik och rörelse mycket viktiga delar av bild- och formskapande. De olika material 
som används för att utrycka upplevelser kan kräva bearbetning med både händer och verktyg 
(Carlsen & Samuelsen, 1991). 

Enligt Carlsen & Samuelsen (1991) utgör de inre bilder som används till uttryck i bild och 
form framför allt av sinnesupplevelser av till exempel färger, former, material och 
rumsuppfattning. Barnes (1994) menar att bildskapande kan vara ett medel för barn att tolka 
och tillgodogöra sig vad de upplevt. Genom bildskapandet kan en inre ofullständig bild bli 
tydligare och full av mening, vilket i sin tur leder till att barnen kan bilda sig en uppfattning 
om sig själva i relation till omvärlden.  

Det tidiga bildskapandet ger barnet ett personligt språk som är avgörande för barnets 
utveckling. De former och symboler som barnen skapar är ofta mycket enkla, och ibland 
otillräckliga, men det väsentliga är att de är unika för det enskilda barnet. Även en 
ofullständig och enkel teckning motsvarar en synupplevelse och en uppnådd nivå i barnets 
ökade medvetenhet. Alla yngre barn borde tränas att hantera olika material. Det är helt enkelt 
inte tillräckligt att bara observera. Själva bearbetandet av materialet och utforskandet av 
materialets egenskaper och användning kräver ett annorlunda tänkande. Samtidigt sker en 
utveckling av den fysiska förmågan. Syftet med barns bildskapande handlar inte endast om att 
skapa konst, utan om att ge en ökad kunskap om vad barnen upplever samtidigt som själva 
synförmågan förbättras, vilket även innebär ett meningsfullt lärande (Barnes, 1994).   

Övandet av den visuella förmågan innebär att barnet kan se mer på djupet, och därmed mindre 
ytligt. Ett insiktsfullt seende innebär också att barnet ser och upplever på ett annat sätt än 
tidigare. Det subtila blir synligt för barnet. Vuxna glömmer ofta bort det taktila sinnets 
innebörd. För de små barnens utveckling är det av stor vikt att arbeta med deg, lera, och 
modellera. Barnen stimuleras av att känna och bearbeta materialet, och att uppleva sitt eget 
skapande. Själva grunden i ett bra bildskapande är att stimulera den inneboende kreativiteten 
hos alla barn (Barnes, 1994).   

”Att uppleva genom sinnena – att se, höra, känna, lukta och smaka – är viktigt för lärandet” 
(Paulsen, 1996, s.81). Vidare menar Paulsen att det är genom sinnena vi får intryck och att 
dessa intryck påverkar direkt våra tankar och känslor. I de estetiska aktiviteterna är 
pedagogens roll att hjälpa barnen att få tag i intryck som varit starka och betydelsefulla för 
dem eller att skapa upplevelser som barnen får intryck av det vill säga att skapa motivation. 
Barnen kan associera till dessa intryck eller impulser som sedan kan komma till uttryck 
genom bildskapande.  

Lindgren (2006) har i sin forskning intervjuat lärare och skolledare kring deras avsikter med 
den estetiska verksamheten i skolan. Lindgren har genom sin forskning kommit fram till att 
intervjupersonerna upplever att estetisk verksamhet kan utveckla på olika sätt. Vidare har 
Lidgren kunnat urskilja fem funktioner som estetiken legitimeras i verksamheten. 
 

1. Estetisk verksamhet som kompensation innebära att kompensera barnens behov. Vissa 
elever anses ha ett större behov av estetisk verksamhet än andra elever. Genom 
estetisk verksamhet kan eleverna kompensera svagheter inom andra ämnesoråden i 
skolan. I detta resonemang beskrivs estetisk verksamhet ha en specialpedagogisk 
funktion med terapeutiska egenskaper. 
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2. Estetisk verksamhet som balans innebär att skapa balans för samtliga barn, inte endast 
barn med svårigheter i skolan. Tankegången är att förebygga splittrade barn och att 
förena teoretiskt och praktisk verksamhet i mindre koncentrationskrävande aktiviteter, 
där människans känsla, tanke och kropp bildar en helhet.  

3. Estetisk verksamhet som lustfylld aktivitet har som syfte att utgöra en lustfylld aktivitet 
i motsats till andra teoretiska ämnen. Här sker elevdeltagandet till viss del på frivillig 
basis. Eftersom det ska upplevas lustfyllt kan ingen tvingas delta i den estetiska 
aktiviteten. Därigenom får verksamheten en lekfull betoning. 

4. Estetisk verksamhet som fostran bygger på att exempelvis stärka elevens 
självförtroende och öka elevens ödmjukhet. Det vill säga att här eftersträvas att eleven 
utvecklar sin personlighet.  

5. Estetisk verksamhet som förstärkning innebär att förstärka lärandet inom andra 
ämnesområden genom estetisk verksamhet. I detta fall handlar det särskilt om att 
stärka elever med svårigheter av olika slag genom att arbeta ämnesintegrerat. 

Eriksson och Lindgren (2007) har genomfört ett treårigt utvecklingsprojekt där de hade för 
avsikt att förverkliga ett fördjupat arbete med estetik i skolan och skapa ökad reflektion kring 
de estetiska lärprocesserna. Utifrån detta var ambitionen att erbjuda eleverna ett lustfyllt och 
effektivt lärande. I analysen av detta projekt beskriver Lindgren och Ericsson att det finns en 
skillnad mellan att lära om, i, med och genom de estetiska uttrycksformernas funktion. 
Lärandet om och i, liknar det traditionella förhållningssättet inom skolan, där barnen får 
kunskaper om konstens historia eller i bildskapande tekniker. Lärande med, syftar till de 
estetiska uttrycksformerna som pedagogiskt verktyg, att utveckla kunskaper inom andra 
ämnesområden. Att lära genom, innebär att uttrycksformerna är ett verktyg för ett utforskande 
arbetssätt där resultatet inte på förhand är givet.   

 

Lärande med bild- och formskapande som pedagogiskt verktyg  

Estetiska lärprocesser som pedagogiskt verktyg innebär att det estetiska blir i hög grad ett 
verktyg för att nå andra mål och att effektivisera lärande inom andra områden, de estetiska 
lärprocesserna får därigenom en underordnad betydelse (Ericsson & Lindgren, 2007). 

Genom att organisera arbetet kring teman kan ämneskunskaperna komma in på ett naturligt 
sätt precis som det sker i livet utanför skola. För att sätta krydda på et tema anlitar man 
sedan de estetiska ämnena vars funktion blir gestaltande och utsmyckande (Ericsson & 
Lindgren, 2007, s.167).  

Utifrån sitt utvecklingsprojekt har författarna vidare sett att det råder diskurser kring att 
estetiska lärprocesser, som pedagogiskt verktyg, sammankopplas med olika inlärningsstilar 
och att kunskaper tillägnas i en högre grad när alla sinnen engageras.  

Ahlner Malmströms (1991) uppfattning är att attityder måste förändras och bildspråket som 
en del av människans uttryckssätt måste få högre status. Hon menar att för att komma närmare 
bildspråkets egenart är det nödvändigt att inta en förändrad hållning till det verbala språkets 
möjligheter som enväldigt uttryckssätt för den mänskliga kommunikationen. Vuxna ser sällan 
barns bilder som meddelanden och berättelser utan barnets bild blir bedömt som fin eller på 
sin höjd uppskattad för sina färger. Men hon menar att det är genom bilden barn ”talar och att 
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det är i bilder små barn skriver”(Ahlner Malmström, 1991, s.17).  Därför är det viktigt att 
arbeta med både bilders uttryck och innehåll för att barnen ska kunna utveckla sin 
bildspråkliga medvetenhet. Bildskapande är därför inte bara ett skapande av bilder utan även 
en uttrycksform - konstnären vill med sina verk förmedla ett budskap till betraktaren 
(Granberg, 2001).  

Wright (2007) beskriver i sin forskning att språket som kommunikativt medel är otillräckligt 
för att uttrycka våra tankar, känslor och upplevelser fullt ut. Bildskapande och andra estetiska 
uttryck, som i sig själva också är självständiga medel för kommunikation, utgör därför ett 
mycket viktigt medel för meningsskapande och kommunikation. Berättandet genom bild 
kopplar samman känslan och sinnena med barnets omvärld. Denna sammankoppling innebär 
bland annat också en fördjupad förståelse och även förmågan att tillämpa flera perspektiv.  

Edwards (1997) menar i sin forskning att genom Gardners teorier om olika intelligenser har 
nya perspektiv på den mänskliga utvecklingen vuxit fram. Detta har även inneburit en oro för 
hur pedagoger ska tillvarata barns utveckling i relationen mellan tankar och känslor och fysisk 
aktivitet. De estetiska ämnena har en oerhörd potential för att vidga förståelsen för barns 
lärande. I den kreativa processen utvecklas barnen när barnens känslor, tankar och fantasier 
fungerar samtidigt med handlingar på grund av sambandet mellan dem. Även tankar, känslor, 
handlingar och fantasier sker simultant. När barn får möjlighet att förklara sina känslor och 
tankar, och får möjlighet att använda sin fantasi och sina tankeprocesser, utvecklas det hos 
barnet en djupare förståelse för det egna lärandet. Samtidigt skapas hos barnet en successivt 
växande ordning och förståelse för sin omvärld. Just sökandet efter ett strukturerat uttryckssätt 
för känslor, kunskaper och handlingar utgör en väsentlig del av varje barns egen person. Detta 
förhållande måste tillgodoses i barns utbildning. En framgångsrik tillämpning ger barnet 
tillgång till både självförståelse och självvalidering.  

Avslutningsvis sammanfattar Granberg (2001) olika lärande som stimuleras och utvecklas via 
bild- och formskapande enligt följande: att förutom den nyfikenhet, upptäckarglädje och 
experimentlusta bildskapande stimulerar hos barnen stödjer skapandet även barns personliga 
utveckling, identitetsskapande samt ger barnen språkträning och motoriskträning. Genom 
bildskapande aktiviteter tränar barnen motorik, koordination, iakttagelseförmåga och 
koncentration. Barnen tränar finmotorik, koordination av öga – handrörelser samt deras 
kopplingar till hjärnan. Detta i sin tur ger barnen förberedande träning inför läs- och 
skrivutvecklingen. Ofta är småbarns verbala språk ännu inte särskilt utvecklat men genom 
bildskapande får barnen möjlighet att uttrycka och bearbeta känslor, upplevelser och intryck. 
Pedagoger som positivt bemöter barns bildskapande bidrar till att öka barnets självförtroende 
och identitet. Genom positiva erfarenheter av bildskapande stärks barnens begreppsbildning, 
jaguppfattning och förmåga att kommunicera. Bildskapande aktiviteter i grupp utvecklar 
barns sociala kompetens och främjar gruppgemenskapen. Skapande aktiviteter bör därför 
betraktas som mycket betydelsefullt för barns utveckling. Utöver detta menar Lööf Eriksson 
(1987) att även abstraktionsförmåga, färg- och formkänsla samt begreppsuppfattning stärks 
genom bild- och formskapande aktiviteter. 

 

Lärande om konsten och i bild- och formskapandets tekniker 

I Ericsson och Lindgrens (2007) utvecklingsprojekt beskriver lärarna att det främst är 
”lärande i” konst som ligger i fokus, det vill säga ett hantverkskunnande inom olika tekniker 
och konstnärliga medier. Men för att kunna uttrycka sig och kommunicera via en konstnärlig 
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uttrycksform måste eleven besitta både hantverksmässiga kunskaper och faktakunskaper om 
uttrycksformen.  

Det finns, enligt Ahlner Malmström (1991), fyra kommunikationssätt – kroppsspråk, talspråk, 
skriftspråk och bildspråk. Bildspråket beskriver hon som det visuella språket. Hon menar att 
om barn i förskola och skola får möjlighet att utveckla sin förståelse för andras bilder såsom 
kamraters, konstnärers och massmedias olika sätt att uttrycka sig genom bilder samt om 
barnen får behandla material och form och utveckla sitt eget bildspråk kommer barnen att 
utvidga sin bildspråkliga kommunikativa kompetens. Dessa kompetenser utvecklas i 
bildskapande aktiviteter som är inriktade på barns uppmärksamhet på innehåll, form, uttryck 
och språkhandling. Processen att uppnå bildspråklig medvetenhet, som Ahlner Malmström 
uttrycker det, sker genom att barnen får samtala kring och tolka egna och andras bilder, iaktta 
och studera för att utveckla sin förmåga att se, skapa med stor så variation av tekniker som 
möjligt, blanda färger utifrån grundfärgerna och skapa nyanser med tilläggsfärgerna.  

Observationer har visat att alla barn ritar, och de stadier som deras ritande förmåga genomgår 
är mer eller mindre gemensamma för alla barn. Det är viktigt att barnen får utveckla sina 
tekniker i exempelvis bild, annars begränsar det barnets förmåga att komma till uttryck och 
barnet riskerar då att denna uttrycksform såsmåning om går förlorad då denna inte längre 
tillfredsställer barnets behov. I utvecklandet av barns skapande, däribland bildskapande, måste 
det grunda sig på ovillkorlig frihet. Barns skapande får därför inte vara påtvingat eller 
obligatoriskt utan måste utgå från barnens eget intresse (Vygotskij, 1995).   

Paulsen (1996) menar att varje estetisk uttrycksform i sin tur omfattar olika uttrycksmedel. 
Inom uttrycksformen bild finns bl.a. uttrycksmedel som teckning, målning och skulptering. 
Barnen behöver få experimentera och pröva varje uttrycksmedels möjlighet innan barnet kan 
bruka detta som ett kommunikativt instrument. Den konstnärliga processens innehåll kan 
beskrivas som ett hantverkskunnande. För att kunna använda de olika konstformerna som 
uttrycksmedel behöver man känna att man behärskar dessa språk (Ericsson & Lindgren, 
2007).  

 

Lärande genom bild- och formskapande som utforskande arbetssätt  

I Ericsson och Lindgrens (2007) utvecklingsprojekt definieras lärande genom estetiska 
lärprocesser som ett undersökande och reflekterande förhållningssätt. Detta innebär att en 
konstnärlig verksamhet bör vara utforskande och utmana livets olika aspekter och rådande 
teorier om världen.  

Det handlar om att gå på djupet och, liksom i konsten, pröva olika lösningar, att reflektera 
över det egna arbetet och att kritiskt värdera både process och produkt. Precis som inom 
konstnärligt arbete har man ett utforskande förhållningssätt och presenterar och jämför olika 
tolkningar av något (Ericsson & Lindgren, 2007, s. 20).    

 

Sammanfattningsvis menar Ericsson och Lindgren (2007) att samtliga sätt att lära, via de 
estetiska lärprocesserna som redovisats i rubrikerna ovan, ligger nära varandra och går ibland 
inte att särskilja eftersom de har gemensamma beröringspunkter. De olika definitionerna av de 
estetiska lärprocesserna är i hög grad sammankopplade med varandra och därför är det varken 
möjligt eller efterstävans värt att se dessa definitioner som absolut fixerade. 
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Slutprodukten har traditionellt setts som det viktiga. Lärandet har ansetts vara en mätbar 
objektiv process, och lärandets betydelse har bestämts av läraren eller forskaren – inte av 
barnet. Detta perspektiv har varit, och är fortfarande, mest framträdande inom alla 
utbildningar (Samuelsson & Mårdsjö, 1997). Småbarns skapande är enligt Granberg (2001) 
ett sorts experimentellt undersökande av material och verktyg och att genom detta får barnen 
kunskaper om och lär sig vilka användningsområden och uttrycksmöjligheter dessa har. Små 
barns skapande siktar inte på ett resultat. Det viktiga är själva processen där barn 
experimenterar och upptäcker och genom dessa får barnen nya insikter och lärdomar.  

Två helt skilda aktiviteter sker när barn och vuxna arbetar kreativt. Aktiviteterna, som är lika 
viktiga, betecknas som process och produkt, och det är ibland svårt att veta var den ena slutar 
och den andra tar vid. Oavsett produkten finns det hos barn ett behov av att få uttrycka och 
förmedla sina känslor och tankar. Det är också vanligt att barnet pendlar mellan produkten 
och den kreativa processen, och att barnet även gör om processen till dess att produkten nått 
eftersträvat resultat. Den kreativa produkten, som är ett resultat av den kreativa processen, 
utgör det konkreta uttrycket av barnets skapande (Edwards, 1997).  

Det är ett måste att allt fokus ligger på själva utförandet och upplevelsen under den kreativa 
processen. Vad slutprodukten är, eller hur den ser ut, ska inte vara i fokus. Det är viktigt att 
barn får uppleva skapandeprocessen, och dess olika möjligheter, utan att känna sig 
kontrollerade eller anvisade en viss given idé. Det också mycket viktigt att barnen inte 
upplever att de kommer att bli dömda i sin skapandeprocess (Edwards, 1997).  

Sättet att arbeta med fokus på själva processen kallas för ”experiential learning”. Detta ska 
dock inte förväxlas med så kallad ”experimental learning”. Vid en tillämpning av experiential 
learning känner vi inte till vad slutresultatet blir, hur vi når fram till det, eller ens om det finns 
något slutresultat. Vid ”experimental learning” tillämpas vissa steg för att nå ett förväntat 
resultat. Med ”experiential learning” känner vi inte alltid till de olika steg vi kommer att ta för 
att nå det mål vi har med vår aktivitet. Detta arbetssätt kan liknas med en spännande 
upptäcktsresa till ett främmande land, istället för en resa med planerad resväg. Eftersom det 
inte finns några givna regler eller instruktioner för hur det kreativa arbetet ska utföras inom 
arbetssättet krävs det mod för att tillämpa det. Det processorienterade arbetssättet, med 
barnets kreativitet i centrum, innebär att barn tillåts utvidga sina kreativa gränser och 
förmågor genom den kreativa utveckling och tankeprocess som sker. Barns kreativa 
upplevelse präglas av den nära relationen mellan själva görandet och barnets tankar och 
känslor (Edwards, 1997).    

Lim (2005) har i sin forskning genom kvalitativa intervjuer undersökt förskollärares tankar 
och uppfattningar kring vilka upplevelser barn erfar via det estetiska ämnesområdet samt 
pedagogens roll att främja barns estetiska upplevelser. I resultatet framkom tre tydliga 
dimensioner av förskollärares uppfattningar kring barns estetiska upplevelser.  

1. The perceptual dimension: a sense of awareness - Pedagogerna upplever att estetiska 
aktiviteter skapar en känslomässig upplevelse.  Färger, former och mönster gestaltar 
det vackra i vår omvärld som väcker lustfyllda känslor hos människan. Det är därför 
viktigt att barnen får erfara en stor variation av estetiska upplevelser både i naturen 
och sådana skapade av människan. 

2. Exploratory dimension: art materials - Pedagogerna uttryckte att skapandematerialet 
är ett omedelbart sätt att öka den estetiska upplevelsen. Via materialet kan ett 
utforskande arbetssätt förekomma och barnens erfarenheter kan bearbetas. När barnen 
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uppmuntras att utforska materialet öppnas fler möjligheter till reflektion kring barnens 
egna erfarenheter. Det är därför viktigt att erbjuda barnen ett rikt utbud av olika 
material av god kvalitet. 

3. Intellectual dimension: convergence of ideas and feelings - Pedagogerna uttryckte att 
när känslor och tankar integreras med materialet i en gestaltning så ger det ett 
känslomässigt uttryck av barnets erfarenheter. Det grundläggande i en estetisk 
upplevelse är att uppfattningsförmåga, ett utforskande arbetssätt och reflektion 
sammankopplas. 

 

3.4 Pedagogens förhållningssätt 
Under denna rubrik presenterar vi pedagogens förhållningssätt i olika aspekter. Först lyfter vi 
pedagogens syn på barnet, vilken roll pedagogen har i barns bild- och formskapande utifrån 
teorier och tidigare forskning. Därefter presenteras teorier kring hur pedagogen planerar och 
genomför bild- och formskapande aktiviteter samt hur pedagogen bemöter barnen och deras 
alster. Vidare presenterar vi teorier och tidigare forskning kring miljöns betydelse för den 
pedagogiska verksamheten.  

 

Pedagogens syn på barnet, kunskap och lärande   

Bendroth Karlsson (1996) har i sin avhandling fokuserat på att observera lärarledda 
bildaktiviteter för att undersöka karaktären på och innehållet i estetiska aktiviteter i förskolan 
och skolans tidigare år. Trots att forskaren fokuserat på lärarstyrda aktiviteter menar hon att 
bildaktiviteter inom förskola och skolans tidigare år oftast sker spontant och på barnens 
initiativ. I sin avhandling har hon även ställt frågan kring vad som utgör hinder för och vad 
som stimulerar estetisk aktivitet i verksamheten. I resultatet presenterar Bendroth Karlsson 
några faktorer som påverkar karaktären på den estetiska verksamheten. 
 
Vilken roll läraren tar i bildprojekten beror på lärarens syn på barnet och inlärning. Läraren 
kan se sig själv som överflödig eller som styrande eller som guide. Utifrån de olika rollerna 
ses barnet som ensam skapare av kunskap, ett tomt kärl eller som lärling. Dessa aspekter av 
lärande grundar sig i utvecklingsteorier såsom en behavioristisk kunskapssyn, en rationalistisk 
kunskapssyn eller sociokulturell kunskapssyn. Utifrån en sociokulturell kunskapssyn är 
läraren ”medveten om sin roll som mästare, inte endast någon som organiserar aktiviteten 
eller tillhandahåller material, utan är den som har större kunskap om det konstnärliga mediet 
och erfarenhet av den konstnärliga processen, än barnet/lärlingen” (Bendroth Karlsson, 1996, 
s. 291). Vilken kunskap som prioriteras beror på lärarens syn på vad som är kunskap. Menar 
läraren att kunskap innebär objektiv fakta eller att lära barnet ett sätt att tänka och lösa 
problem påverkar detta utformningen av bildprojektet. Bildskapande i kombination med 
objektiv kunskap berövar bildprojektet den estetiska aspekten. Med en estetisk kunskapsväg 
får barnet tid att pröva sig fram och resultatet är inte förutbestämt och givet på förhand. Det 
finns en risk att de estetiska ämnena förlorar sitt egenvärde om de endast ses som väg till 
annan kunskap. Vidare menar författaren att det är viktigt att, redan i förskolan, ge barnen 
möjlighet att få använda sig av olika strategier för att få tag i kunskaper, detta eftersom barn 
lär sig på olika sätt. Bendroth Karlsson (1996) hänvisar här till Gardners (1983) 
multiintelligenser som beskriver olika inlärningsstilar. 
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Nordin- Hultman (2006) har i sin undersökning observerat pedagogiska miljöer i både 
svenska och engelska förskolor och skolor. Denna undersökning har genomförts i syfte att 
bidra med perspektiv på barns identitet och subjektskapande i både förskolans och skolans 
miljöer. Författaren lyfter pedagogens syn på barnet som en central del i sin forskning och hur 
detta påverkar den materiella miljöns utformning. 

Nordin- Hultman (2006) anser att de pedagogiska miljöerna påverkar hur rummen är 
organiserade gällande material och tid. Rummens utformning påverkas av vilken 
föreställning, som ligger i den pedagogiska miljön, om barnet och om hur barnet ska vara. 
Trots att flera utvecklingsteorier förespråkar samspel och interaktion så faller detta bort när 
man ser på barnets sätt att vara och barnet anses oberoende av de situationer och miljöer 
barnet ingår i och samspelar med. Vidare beskriver författaren i sin avhandling att med en 
postmodern kunskapssyn reflekterar pedagogen kring hur olika situationer och miljöer 
påverkar barnet. ”När man säger något om ett barn, säger man därmed också alltid något om 
barnets sammanhang och miljö” (Nordin- Hultman, 2006, s.176). Vidare lyfter författaren att 
ur ett postmodernt perspektiv anses det inte finnas något ”äkta jag” gömt i barnet, istället 
anses barnet kunna anta flera identiteter som beror på miljö och situation.  

Johanssons (2005) undersökning fokuserar på att beskriva den pedagogiska verksamheten för 
de minsta barnen. Genom en empirisk undersökning har hon belyst pedagogernas 
förhållningssätt, i egenskap av pedagogens syn på barnet, kunskap och lärande, och 
verksamhetens innehåll. Resultaten visar att en mångfald av förhållningssätt framträder i 
pedagogers barnsyn, kunskapssyn och syn på lärande och detta visade sig vara betydelsefullt 
för innehållet i den pedagogiska verksamheten och hur den bedrivs i förskolan. Johansson 
(2005) beskriver att pedagogens syn på kunskap och lärande påverkar förhållningssättet till 
lärandesituationer och barns lärande. Enligt författaren kan pedagogens syn på lärande 
beskrivas i tre teman: tilltro till barns förmåga, avvakta barns mognad samt straff och 
belöning.  

Utifrån förhållningssättet tilltro till barnens förmåga, ses barnet som kompetent och barnet är 
utforskande, reflekterande och aktivt i sitt lärande där mötet mellan barnet och omvärlden är 
viktigt. Vidare försöker pedagogen utmana och göra barnen medvetna om sitt eget och andras 
lärande samt anpassa verksamheten utifrån barnens intresse och önskemål. Med ett 
förhållningssätt där barnets mognad avvaktas, anses pedagogen vara den som besitter 
kunskap som via förmedling överförs till barnen. Vidare är pedagogens roll att anpassa 
aktiviteter till barnens mognad och utveckling samt att tillhandahålla material. Somliga 
aktiviteter anses barnet inte kunna delta i förrän de nått en viss mognadsnivå. Med detta 
förhållningssätt anses barn tvungna att genomföra vissa aktiviteter, även om barnen inte 
upplever dem stimulerande och lustfyllda, i syfte att uppnå vissa färdigheter. Här talas om ett 
mekaniskt lärande och kunskap som produkt. Vidare anses inte små barn vara kompetenta 
exempelvis att klä sig själva och därmed anser pedagoger att barnen är i stort behov av hjälp 
och begränsar barnens försök att prova själv. Med förhållningssättet straff och belöning, 
strävar pedagogen att forma barnet på ett visst sätt genom respons, positiv eller negativ. 
Pedagogen försöker inte i första hand förstå barnen ur deras perspektiv och se orsaker till ett 
visst beteende, utan riktar sig till att tillrättavisa och förbättra barnets beteende (Johansson, 
2005).  

Sammanfattningsvis menar ovanstående författare att pedagogens förhållningssätt 
påverkar verksamhetens innehåll och utformning. Vi kan se att beroende på hur 
pedagogerna ser på barnet och förhåller sig till barnets lärande samt hur pedagogen utgår 
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från barnets initiativ och intresse så påverkar detta hur bild- och formskapande aktiviteter 
möjliggörs och utformas i verksamheten.  

 

Pedagogens roll i barns bild- och formskapande 

Pedagogens planering, upplägg, förhållningssätt, genomförande, förmåga till improvisation 
och kompetens inom ämnesområdet är faktorer som påverkar barnens lärande (Dahlin, 
Ingelman & Dahlin, 2002, Lindström & Pennlert, 2004). ”Pedagogisk forskning visar att 
yrkesskickliga lärare är den enskilt viktigaste faktorn när det gäller att utveckla elevers 
lärande i skolan”(Gustafsson & Myrberg, 2002, s.170).  
 

Bendroth Karlsson (1996) lyfter i sin forskning att det är betydelsefullt att pedagogen har 
egna erfarenheter av bildskapande för att våga improvisera i sin roll som ledare i estetiska 
aktiviteter. Att våga skapa kräver både kunskap och erfarenhet. Vidare menar Bendroth 
Karlsson att det pedagogiska förhållningssättet och den egna kompetensen inom 
ämnesområdet gör att pedagogen kan vägleda barnen och våga vara mottaglig för 
improvisation utifrån barnens idéer. Pedagoger som har en medforskande hållning signalerar 
till barnen att det inte endast finns ett sätt att gå till väga samt att det inte finns något rätt eller 
fel i skapande processen.  Om pedagogen känner sig osäker i sin roll som vägledare i estetiska 
aktiviteter kan konsekvensen bli att pedagogen lämnar barnen åt sig själva eller att aktiviteten 
blir allt för hårt styrd.  

I den skapande aktiviteten är pedagogens roll att lyssna på barnet när det skapar och att i rätt 
ögonblick kunna driva processen framåt. Om barn stöter på problem är pedagogens roll inte 
att presentera lösningar utan istället att ställa frågor för att synliggöra och ringa in problemet. 
På så sätt kan barnet själv identifiera den svaga länken och därefter försöka lösa detta. ”Det är 
inte alltid själva lösningen som är det viktiga, utan hur man skapar teorier, hypoteser, prövar 
dem och drar slutsatser av resultatet” (Gedin & Sjöblom, 1995, s.112).    

Enligt Read (1956) kunde ett eget och självständigt bildskapande bara uppnås utan 
inblandning från den vuxne. Det var skapandet utan vuxnas inblandning han menade med sitt 
uttryck ”det fria skapandet”, men det innebar inte som det har tolkats att lämna barnen helt åt 
sitt öde. Pedagogens roll i barns bildskapande innebär framförallt att vara andlig förlösare, 
inspiratör och handledare. Pedagogen kunde i detta fall ses som en mer tekniskt kunnig ”elev” 
som därför kunde handleda de övriga.  

Vidare framkom i Lims (2005) forskning att pedagogens roll har stor betydelse för barns 
estetiska upplevelser. Detta eftersom det är pedagogens roll att skapa en god atmosfär samt 
utmana barnen i sina tankar och i sitt skapande för att behärska det estetiska området som 
uttrycksform. Några pedagoger i undersökningen gav tydligt uttryck för att värna om det 
egenvärde estetiken har, bör fokus ligga på den skapande processen och inte på produkten. 
Slutligen har Lim kommit fram till att pedagogens egen medvetenhet och förståelse för 
estetiska upplevelser är av yttersta vikt när det gäller små barns utveckling inom det estetiska 
området. 
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Planering och genomförande 

Vilket mål pedagogerna har med de estetiska aktiviteterna och hur dessa utformas har sin 
utgångspunkt i pedagogens attityd och förhållningssätt till ämnesområdet.  
 
Paulsen (1996) beskriver hur pedagogens förhållningssätt till estetiska ämnen har varierat 
genom tiderna inom förskoleverksamheterna. Målen för den estetiska fostran har genomgått 
olika traditioner från hantverkskunnande till att utveckla kunskaper inom andra 
ämnesområden. Inom hantverks- och färdighetstraditionen är träning av olika tekniker centralt 
och att dessa förmågor förmedlades av läraren. Denna tradition har sina rötter långt tillbaka i 
tiden, den tappade dock mark under en tid men är åter på intågande i förskoleverksamheten. 
Betydelsen av kunskaper om teknik och hantverk ses genom att barnen åter får lära sig 
uttrycksmedlens ABC för att därigenom kunna uttrycka tankar, känslor och upplevelser i de 
olika språken.  
 
Under den period som kallades uttryckstraditionen fanns uppfattningen av att barnen hade en 
inneboende skapandekraft. Därför ansågs att en tillrätta lagd miljö var tillräckligt för att 
barnen själva skulle komma på och behärska de olika teknikerna i skapandet. Detta fria 
skapande har dock upplevts hämma barnens utveckling då pedagoger inte berikar och utmanar 
barnen i sitt skapande. De estetiska aktiviteterna har setts som ett tidsfördriv och en lättsinnlig 
metod att bearbeta fakta. Denna tradition har dominerat längs inom förskolans verksamhet 
(Paulsen, 1996).  
 
En annan tradition fokuserar på att analysera och tolka konst dvs. att utveckla den estetiska 
förståelsen. I denna tradition blir samtal och reflektion kring estetiska upplevelser, tankar och 
känslor centralt. Barnen anses oskyddade mot den våg av sinnesintryck som samhället 
överöser oss med och därför är pedagogen en viktig påverkningsfaktor för att hjälpa barnen 
att tolka, sålla och kritiskt granska dessa intryck. Reggio Emilia pedagogiken stödjer dessa 
tankar och anser att om pedagogerna inte påverkar barnen så lämnas det än mer utrymme för 
samhällets massmediala starka inflytande. Ett annat mål med de estetiska aktiviteterna som 
metod kan vara att utveckla sociala färdigheter, främja personlighetsutveckling och språklig 
utveckling. I detta fall blir de estetiska aktiviteterna instrument till att nå mål inom andra 
ämnesområden än just estetik. Detta är flitigt använt inom förskola som metod inom 
temaarbeten. Slutligen kan dock påstås att två måltraditioner dominerar inom förskolans 
verksamhet nämligen ett instrumentellt mål och ett estetiskt mål (Paulsen, 1996).  
 
Även Lööf Eriksson (1987) menar att vi lever i ett bildsamhälle med ett flertal mediala 
kanaler som dagligen matar oss med bilder, därför anser hon att det är viktigt att vi får 
utveckla vår egen konstnärliga uttrycksförmåga, i detta fall bilden som uttrycksmedel. 
Pedagoger som inte förstår vikten av detta och ser bildskapande som ett tidsfördriv arbetar 
inte aktivt med att utveckla barnens bildspråk. 

Eckhoff och Urbach (2008) lyfter i sin forskning att de yngre barnens pedagoger spelar en 
väsentlig roll i barnens utveckling. Pedagoger ska bemöta och arbeta med barnen utifrån deras 
individuella utveckling. De måste även vara mycket medvetna om att uppmuntra och 
stimulera de yngre barnens kreativa egenskaper. Pedagoger som är uppmärksamma på barns 
kreativa aktiviteter förstärker barnens utvecklande av verktyg för att lättare kunna skapa sig 
en uppfattning om omvärlden. Att inte uppmärksamma barns kreativa tänkande och 
utveckling är att inte se hela barnet.  
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Bildskapande i förskolan tillhandahåller ofta tekniker där slumpen avgör resultatet, detta för 
att alla barn ska kunna skapa något och för att minska prestationskraven hos barnen samt att 
detta i sin tur tillfredsställer barnens experimentella lust genom att pröva olika material och de 
överraskande resultat som uppstår. Däremot går detta slumpmässiga bildskapande ”från 
barnens egen bildkultur där mening och innehåll går före form och teknik” (Löfstedt, 1999, 
s.51).  

Det bildspråkliga lärandet kan ske informellt, genom lek, eller formellt, genom lärarledda 
aktiviteter. De olika lärandesituationerna stimulerar och ställer i centrum olika typer av 
lärande. I de informella lärandesituationerna, när barn spontant engagerar sig i bildskapande, 
får innehållet en central plats. Barnen fokuserar ”på vad som ska framställas och tänker inte 
på vilket material de använder” (Löfstedt, 1999, s.47). I de formella lärandesituationerna, som 
arrangeras av pedagogen, är teknik och färdighet centralt. Vad tekniken skall användas till, 
menar Löfstedt, blir sekundärt i dessa sammanhang, vilket inskränker barnens handlande till 
procedurer med förutbestämda resultat. De informella lärandesituationerna initieras, i 
egenskap av spontan aktivitet, mest av barnen själva och sker ofta i kollektiva sammanhang, 
när ett barn börjar rita sammanstrålar fler barn till aktiviteten. I detta kollektiv kan ett samspel 
ske, där barnen bygger upp ett gemensamt bildspråk och ger barnen en identitet som 
bildskapande individer (Löfstedt, 1999).  

 

Bemötande av barns skapade verk 

Vad är specifikt för en konstnärlig produkt, såsom bilden?  Fyra faktorer skiljer den 
konstnärliga produkten från andra produkter. För det första värderas inte konstverket utifrån 
en praktisk aspekt, för det andra är bilden en icke verbal uttrycksform vilket kan bidra till att 
sådant som annars inte skulle bli sagt vågas uttryckas.  Den tredje faktorn är att produkten är 
en kombination av former, färger, strukturer och symboler. Bilden är ett uttrycksmedel med 
oändliga variationsmöjligheter. Slutligen är bildskapandet personlighetsutvecklande. Den 
bildskapande processen omfattas av samspel mellan sinnena, problemlösning och bearbetning 
av upplevelser samt ger nya erfarenheter (Lööf Eriksson, 1987).  

Granberg (2001) menar att barns skapande kan ses ur olika perspektiv som reproduktion, 
produktion eller kreativitet. Detta i sin tur påverkar pedagogens inställning och bemötande av 
barnens skapande men även vilka förutsättningar och stöd pedagogen ger för barnens 
skapande.  Om pedagogen betraktar barns skapande som reproduktion, där bilden skall återge 
eller avbilda verkligheten, kan småbarns bilder inte anses som skapande eftersom de inte är 
avbilder av verkligheten. Pedagogens roll blir att lära ut olika tekniker och lära hur färg, form 
storlek, struktur och perspektiv ska användas på rätt sätt för att efterlikna verkligheten. Detta 
synsätt kan leda till att småbarns bildskapande underskattas som klotter och inte prioriteras i 
verksamheten.  

Om pedagogen uppfattar skapande som produktion, där fokus ligger på att framställa synliga 
resultat, styr och planerar pedagogen skapande aktiviteter som faktiskt leder till färdiga 
resultat, processen är mindre betydelsefull än resultatet. I detta perspektiv komponeras 
bilderna utifrån innehåll, form och färg för att bilden skall vara estetiskt tilltalande. Med detta 
synsätt är pedagogens roll att lära ut tekniker och även tillhandahålla färdiga mallar. Barnens 
alster blir ofta dekoration i förskolan för att visa upp till sina föräldrar (Granberg, 2001).  
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Ses barns skapande ur det tredje perspektivet, kreativitet, uppmuntras barnens 
uppfinningsrikedom och idérikedom.  Här är pedagogens roll att stödja, uppmuntra och skapa 
förutsättningar till barns vidare utveckling utifrån barnens erfarenheter, intresse och 
begreppsvärld (Granberg, 2001). Lööf Eriksson (1987) menar att barnens bilder även kan 
utgöra underlag i en kunskapsprocess i pedagogiska sammanhang.  

Barns stereotypa bilder beror till stor del på hur bilderna bemöts av pedagogen. Det är viktigt 
att, framförallt pedagoger, förstår bildspråkets specifika egenskaper, fokusera på processen 
och dess betydelse som en upptäcktsresa i minnet och fantasin som kommer till uttryck på 
pappret. Därigenom skulle också bildskapandet få ett större utrymme i den dagliga 
verksamheten och att den konstnärliga processens betydelse skulle värderas högre (Lööf 
Eriksson, 1987).  

 

Miljön och den pedagogiska verksamheten 

Nordin- Hultman (2006) har i sin avhandling gjort en delstudie kring pedagogiska miljöer där 
hon observerat svenska och engelska förskole- och klassrums miljöer i avseende att inventera 
materialutbudet och hur det är placerat i rummet, se hur rummet är strukturerat och inrett och 
se hur tiden struktureras. Nordin- Hultman beskriver utformningen av pedagogiken och 
upplägget på undervisningen som betydelsefull för barns sätt att vara och prestera.   

Det pedagogiska materialet utgör således möjligheter - eller brist på möjligheter – att skapa 
intressanta aktiviteter och att ställa sig i givande och lärorik relation till omgivningen. 
Material bär på föreställningar och normer för vad barn bör hålla på med och klara av i olika 
åldrar (Nordin- Hultman, 2006, s.72). 

 
Utifrån sina observationer har Nordin- Hultman (2006) sett betydelsefulla skillnader mellan 
de svenska och engelska förskole- och skolmiljöerna. En tydlig skillnad mellan dessa miljöer 
var att i den svenska förskoleavdelningen utgörs avdelningens centrum av ett mat/lekrum som 
barnen har fri tillgång till. Ateljén, snickarrummet och våtrummet är placerat på ett avstånd 
från detta centrum och barnen har inte fri tillgång till dessa rum. De engelska förskole- 
klassrummen är disponerade efter principen ”open room”, vilket innebär att alla rumsliga 
områden är direkt tillgängliga för barnen.  En annan skillnad var att materialet, exempelvis 
lera, stafflier och färg, i svenska förskole- och klassrum inte var placerat centralt i rummet 
eller så fanns det i andra rum som barnen inte har tillgång till. Vidare fanns en skillnad i hur 
materialet placerades i barnens höjd.  Ännu en skillnad mellan svenska och engelska förskole- 
och klassrum var mängden och variationen av material som barnen hade tillgång till. Slutligen 
förekom det skillnader i hur materialet arrangerades i rummet.   

Med perspektiv på de engelska förskole- och klassrummen har Nordin- Hultman (2006) sett 
att de svenska förskole- och klassrummen erbjuder barnen ett begränsat och sparsmakat utbud 
av material som är avsett för barns aktiviteter och lärande. Barnen, i de svenska förskolorna, 
har få möjligheter till aktivitet och att interagera med omgivningen via materialet. Detta 
eftersom materialet placerat utom räckhåll för barnen och det material som finns har ett litet 
variations utbud.  

Nordin- Hultman (2006) menar att ett litet utbud av material, i de svenska förskolorna och 
skolorna, kan förstås utifrån aspekten av att materialet inte ska distrahera barnens 
koncentration och uppmärksamhet. Det är intressant eftersom många barn idag, trots litet 
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materialutbud, uppfattas ha svårt att koncentrera sig. Att det finns lite material att koncentrera 
sig på och skapa möten kring hänvisar lärandet till en abstrakt och mental process. I 
jämförelse med engelska förskole- och klassrums miljöer har författaren även sett vad de 
svenska förskole- och klassrummet saknar gällande det pedagogiska materialet, men som 
skulle kunna tillhandahållas. Ett rum med variationsrikt material såsom ateljén, verkstaden 
eller laboratoriet är centralt i en utforskande, experimenterande och laborativ pedagogik, där 
barn har möjlighet att vara aktiva och handlande. ”Tingen, föremålen och redskapen är till för 
att användas, det är tingen som uppmanar till och bestämmer handlingarna” (Nordin- 
Hultman, 2006, s.186).  

Vidare har Nordin- Hultman (2006) kommit fram till att det finns lite skapande material 
tillgängligt för barnen, i de svenska förskolorna och skolorna, och därmed blir det sällan 
använt.  Detta motsäger förskolediskursen som starkt betonar skapande verksamhet. ”Att barn 
faktiskt skulle få rika möjligheter till skapande aktiviteter i förskolan förefaller snarast som en 
myt” (Nordin- Hultman, 2006, s.86).  

Denna begränsning av skapande material är förenat med uppdelningen av materialet, som 
författaren kallar det, i rumsrent eller smutsigt material.  Det rumsrena materialet är det 
material som görs tillgängligt för barnen medan det smutsiga materialet, sådant som är 
kladdigt och svårstädat, är inte tillgängligt. Smutsigt material kan även vara sådant som skapar 
oordning, som kan spridas ut okontrollerat men även sådant material som kan höja ljudnivån 
(Nordin- Hultman, 2006). 

Enligt Nordin- Hultman (2006) kan förhållningssätt även förstås som något som inte är direkt 
knutet till personen, förhållningssättet kan indirekt uttryckas i iscensättningen av rummet och 
materialet samt i gränssättningar och dagsrutiner. Författaren beskriver miljöer ur två 
aspekter, den mänskliga miljön och den materiella miljön. Den konkreta utformningen av 
förskole- och skolrummet är en viktig aspekt av den pedagogiska miljöns villkor för barns 
aktiviteter och subjektskapande. Vidare lyfter författaren barns relationer till materialet i 
aspekten barn som aktivt handlande individer och att detta handlande utifrån eget initiativ ger 
barnet kontroll och trygghet. Men för att detta ska kunna ske måste barnet få tillgång till sin 
potential för handling och aktivitet, genom ett variationsrikt och tillgängligt material.  

 

3.5 Förändringar inom förskolan 
Vi ser ett samband mellan pedagogernas förutsättningar för att bedriva pedagogisk 
verksamheten och barnens möjlighet till lärande. Därför vill vi ge en liten inblick i hur det har 
sett ut i Piteå kommuns förskolor, med jämförelse åren 2005 till 2009, gällande barngruppens 
storlek och personaltäthet eftersom dessa faktorer påverkar hur verksamheten kan bedrivas 
och därigenom får det konsekvenser för barnets lärande.  
 
I Piteå kommun 2005 var gruppstorleken 16,4 barn i snitt vilket låg högre än nämndens mål 
gällande en gruppstorlek om 15 barn. Beslut togs att utöka med fler förskoleavdelningar för 
att minska gruppstorleken. Utvärderingen för 2008 visar att behovet av förskoleplats har 
fortsatt att öka samt att Piteå kommun ligger under riksgenomsnittet gällande personaltätheten 
för andra året i rad, däremot uppnås målet om gruppstorleken. Det framgår även att den 
nationella styrningen och statens intresse för uppföljning leder till snabba förändringar och att 
detta ställer högre krav på personalens flexibilitet. Delårsrapporten för 2009 visar på ett 
ekonomiskt underskott och därmed har ett sparkrav ålagts verksamheten.  
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I nuläget finns i Piteå kommun 300 barn vars föräldrar antingen är arbetslösa eller 
hemmavarande med föräldrapenning och dessa barn har rätt till 15 timmars vistelse i 
förskolan per vecka (Piteå Kommun, 2006, 2009). Det nya sparkravet innebär fortfarande att 
barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med hemmavarande småsyskon erbjuds 
pedagogisk verksamhet. Men förändringen som träder i kraft fr.o.m. 2010-01-01 innebär att 
två barn med så kallad 15 timmars plats ska dela på en heltidsplats i förskolan, fördelat mellan 
förmiddag och eftermiddag (Piteå kommun, 2009).  
 
Paulsen (1996) menar att med tanke på den nationella styrningen och kvalitetskontrollerna 
kan frågan ställas om förskolan blir mer skolifierad för att förbereda barnen inför de krav som 
de sedan ska leva upp till inom skolan.”Hård” kunskap, såsom kärnämnens kunskaper, 
efterfrågas tidigt inom skolvärlden och att detta präglar även förskolan. Därför får de estetiska 
ämnena en utsatt position inom utbildningssystemet, däribland förskolan. För att komma 
tillrätta med detta förespråkar Paulsen en gemensam teori kring de estetiska ämnena där 
målsättningar synliggörs. Genom en gemensam konstteori där ämnets egenvärde legitimeras 
kan pedagogernas resonemang kring resursanvändning i verksamheten stärkas och ämnenas 
position i utbildningssystemet höjas. Paulsen lyfter att de estetiska ämnena fortfarande står 
under de såkallade skolämnena. Trots att estetiska aktiviteter är vanligt förekommande främst 
inom förskolan finns tendenser till att dessa ämnen inte ses som viktiga och det faktum att 
estetiska aktiviteter oftast brukas som instrument till andra ämneskunskaper leder inte heller 
till en ökad status för ämnesområdet. Det råder ett motsatts förhållande mellan fantasi och 
logik, glädje och nytta, intuition och förnuft, känsla och idé och därför anses inte de estetiska 
ämnena som lika dugliga som andra vedertagna kunskapsområden. 
 

 

4. Metod 
 
I denna del kommer vi att redogöra för vårt tillvägagångssätt gällande vilken 
undersökningsmetod vi valt, urval av informanter, informationshämtande metod samt hur vi 
analyserat och bearbetat den data vi samlat in. Vi kommer även att beskriva det vetenskapliga 
förhållningssätt som vi haft i denna studie samt belysa de etiska överväganden vi gjort i vår 
metod.   

 

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Vårt vetenskapliga förhållningssätt i denna empiriska studie karaktäriseras av en 
fenomenologisk ansats. Ett fenomenologiskt förhållningssätt har under lång tid dominerat 
inom den kvalitativa forskningen. Syftet med ett fenomenologiskt förhållningssätt är att 
forskaren ska få förståelse för hur intervjupersonerna upplever en specifik situation eller ett 
fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009).   
 

Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av att först 
sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs 
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av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den 
är (Kvale & Brinkmann, 2009, s.42). 
 

Eftersom vi i vår studie hade för avsikt att beskriva pedagogers upplevelser kring bild- och 
formskapandets möjlighet i förskolan har vi på så sätt utgått från pedagogernas egna 
uppfattningar kring detta och därför haft ansatser till ett fenomenologiskt förhållningssätt och 
förfarande.  

 

4.2 Kvalitativ intervju som informationshämtande metod  
 
Syftet i studien avgör vilken undersökningsmetod som är lämpligast att använda sig av. Om 
syftet med studien är att försöka förstå eller hitta mönster är en kvalitativ metod att föredra 
(Trost, 2005). Kvale & Brinkmann (2009) menar att kvalitativ intervju som forskningsmetod 
gynnar åtkomsten till intervjupersonens egna upplevelser av sin livsvärld. Samtalet är en 
grundläggande form för hur människor skapar förståelse för varandras uppfattning och 
upplevelse kring en viss fråga, både genom att ställa och svara på frågor. Hur sanningsenliga 
svaren är ifrågasätts inte, inte heller är argumentationer därikring förekommande i denna 
kvalitativa intervjumetod, eftersom det är intervjupersonens egna upplevelser av sin omvärld 
som är i fokus (Svenning, 2003, Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
Forskningsintervjun är inte ett vardagligt samtal med jämlika deltagare, utan intervjuaren är 
ledande och styr vilket ämne som ska beröras genom de frågor som ska besvaras, samt när 
intervjun skall avslutas. Utöver detta finns även ett asymmetriskt maktförhållande eftersom 
intervjuaren besitter ett tolkningsmonopol av intervjusvaren. Den halvstrukturerade 
forskningsintervjun kan ändå liknas med ett vardagssamtal, en dialog med öppna frågor, som 
utgår från en intervjuguide där vissa teman och frågor är formulerade. Skillnaden i 
forskningsintervjun är dock att det finns ett syfte, en struktur och att en viss teknik utövas vid 
intervjutillfället (Kvale & Brinkmann, 2009). En intervjuguide kan ses som ett manus för 
själva intervjun där frågorna antingen kan vara noggrant formulerade frågor eller endast 
innehålla några teman som ska bearbetas i intervjun. Vidare är det upp till intervjuaren att 
avgöra hur strikt denne ska följa manuset och formulera följdfrågor under intervjun (Kvale & 
Brinkmann, 2009).  
 
Patel och Davidson (2003) beskriver att det finns två aspekter att ta hänsyn till i utformandet 
av intervjufrågorna. Den ena aspekten är standardiseringsgraden. Detta innebär vilket 
utrymme intervjuaren ges vid intervjutillfället gällande frågornas utformning och i vilken 
ordningsföljd de ställs. Den andra aspekten är struktureringsgraden. Detta innebär vilket 
utrymme intervjupersonen har gällande sina svar, det vill säga om frågorna formuleras med 
förutsägbara svar eller inte. Enligt Trost (2005) har en halvstrukturerad intervju en låg 
standardiseringsgrad, vilket innebär stora variationsmöjligheter. Intervjuaren ställer frågorna i 
den ordning de passar och beroende av tidigare svar kan följdfrågorna formuleras samt att 
tonfallet i frågorna kan variera mellan olika intervjutillfällen. En ostrukturerad intervju 
innebär enligt Svenning (2003) att det finns stort utrymme för intervjupersonens egna 
svarsformuleringar, till skillnad från en strukturerad intervju med färdiga svarsalternativ.  
 
Då vårt syfte i denna studie var att beskriva pedagogers egna tankar och upplevelser kring 
bild- och formskapandets möjligheter i förskolan valde vi att utgå från en kvalitativ 
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undersökningsmetod där vi genomförde kvalitativa intervjuer. Vi har i denna studie utgått från 
Kvale och Brinkmanns (2009) metod gällande datainsamling och bearbetning. Vår erfarenhet 
av intervjuer gjorde att vi valde en halvstrukturerad intervjumetod där vi utgick från 
intervjuguiden men kunde ställa frågorna i varierad ordningsföljd utifrån hur intervjupersonen 
svarade och därefter formulera lämpliga följdfrågor. 
 
 

4.3 Urval 
 
Vi ville genom vårt syfte se bildskapande ur ett pedagogperspektiv och därför var det naturligt 
att just pedagoger skulle ingå i vår undersökningsgrupp. Vi valde däremot att begränsa 
undersökningsgruppen till en yrkeskategori, i detta fall förskollärare, och till ett mindre antal 
personer. För oss var det inte av betydelse vilken åldersgrupp intervjupersonerna arbetade 
med. Det enda krav vi hade var att förskollärarna arbetade inom förskolan och därför finns 
inte förskollärare från förskoleklass representerade i vår studie. Ett fåtal informanter är 
lämpligt i en kvalitativ metod, då syftet med studien är att exemplifiera uppfattningar inte 
generalisera uppfattningar som råder i en population, vilket de kvantitativa metoderna syftar 
till. Att exemplifiera handlar om att visa på variationen av olika uppfattningar kring en 
problemställning. En stor undersökningsgrupp kan även försvåra både insamlingsprocessen 
och analysarbetet, eftersom båda är tidskrävande delar i metoden (Svenning, 2003). Vi har 
haft ett selektivt urval gällande undersökningsgruppen då det gäller vilka vi trodde skulle 
ställa sig positiva till att delta samt vilka personer som kunde tillföra en variation av 
upplevelser kring våra forskningsfrågor. Svenning (2003) menar att i en kvalitativ metod 
förekommer vanligen ett selektivt urval av undersökningsdeltagarna.  Vårt urval kom delvis 
att styras utifrån vilka förskollärare som hade möjlighet och lust att delta i undersökningen. Vi 
upplevde inte det som något hinder att dessa faktorer påverkade vårt urval av informanter 
eftersom vi inte ville uppnå ett generaliserbart resultat. Vi vände oss till förskolor med både 
profilerad och traditionell verksamhet, detta för att vi skulle få en så vid bild som möjligt av 
förskollärares upplevelser och tankar kring bild- och formskapandets möjligheter i förskolan.  
Vi har därför genomfört kvalitativa intervjuer, med sex förskollärare som arbetar vid fyra 
kommunala förskolor i Piteå Kommun.  
 

Informant presentation 

Här ger vi en kort presentation av informanterna som deltagit i denna studie. I presentationen 
framgår bakgrundsfakta som är relevant för sammanhanget. 
 
Stina Berglund 
Har varit yrkesverksam inom förskolan som barnskötare i 10 år och yrkesverksam som 
förskollärare i 25 år. Stina är särskilt intresserad av språkutveckling och bild och form inom 
förskolans verksamhet. Stina har även ett stort intresse inom bild och form på fritiden. Stina 
arbetar inom förskolan på en avdelning där barnen är tre till fem. 
 
 
Lena Bäckström 
Har varit yrkesverksam inom förskolan som förskollärare i 24 år. Lena arbetar på en förskola 
med Reggio Emilia inspirerad pedagogik, på en avdelning där barnen är ett till två år gamla.  
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Jennie Myrestam Linde 
Har varit yrkesverksam som förskollärare inom förskolan i 16 år. Jennie är särskilt intresserad 
av musik, sång och högläsning inom förskolans verksamhet. Jennie arbetar inom förskolan på 
en avdelning där barnen är ett till tre år gamla. 
 
Lisa Sundqvist 
Har varit yrkesverksam inom förskolan som förskollärare i 27 år. Lisa är särskilt intresserad i 
bild och form inom förskolans verksamhet. Lisa har bild och form som sitt ansvarsområde på 
avdelningen. Lisa arbetar på en förskola med Reggio Emilia inspirerad pedagogik, på en 
avdelning där barnen är tre till fyra år gamla 
 
Elisabet Thurfjell 
Har varit yrkesverksam som förskollärare i 32 år. Till stor del inom förskolan, men även inom 
förskoleklass och fritids. Elisabet är särskilt intresserad av leken inom förskolans verksamhet. 
Elisabet ser sig själv som allmänt estetisk då hon har ett stort intresse av att skapa på fritiden. 
Elisabet arbetar inom förskolan på en avdelning där barnen är ett till fem år gamla.  
 
Informant X 
Har varit yrkesverksam som förskollärare inom förskolan i 19 år. Informant X har inget 
specifikt intresseområde inom förskolans verksamhet. Informant X arbetar inom förskolan på 
en avdelning där barnen är ett till fem år.  
 
 

4.4 Genomförande 

Första kontakten 

Vi besökte fyra förskolor och frågade sex pedagoger med förskollärarutbildning om de ville 
delta i vår studie. Samtliga pedagoger har vi haft tidigare kontakt med i andra sammanhang 
och samtliga var positiva till att delta i intervjuerna. Vid detta tillfälle gav vi de tillfrågade 
pedagogerna ett brev (se bilaga A) där det framgick information om konfidentiell behandling 
och information om vårt syfte med studien. Svenning (2003) menar att information och 
garanti om konfidentiell behandling bör framgå i det förberedande brevet, som ska vara kort 
och koncist. Utöver detta gav vi muntlig information om vår tystnadsplikt, det tänkta 
tillvägagångssättet av intervjuerna, bland annat att vi båda skulle närvara vid intervjutillfället 
samt att vi skulle använda oss av diktafon för inspelning. Vidare bokade vi en tid som skulle 
passa för genomförandet av intervjuerna med respektive pedagog.  
 

Genomförandet av de kvalitativa intervjuerna 

Vid genomförandet av intervjuerna var vi båda närvarande, eftersom vi båda ville få en 
helhetsuppfattning av samtliga intervjuer vilket vi tänkte skulle underlätta vårt analysarbete. 
Dock var det endast en av oss som ansvarade för själva intervjun och den andre observerade 
kroppsspråk, mimik och förde anteckningar samt ansvarade för den tekniska utrustningen. 
Trost (2005) menar att två intervjuare kan ha både sina fördelar och nackdelar i form av att 
kunna komplettera och stötta varandra men att den intervjuade kan uppleva sig vara i 
underläge. Under datainsamlingen har vi ansvarat för tre intervjuer var. Vi har under samtliga 
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intervjuer spelat in med hjälp av en digital diktafon, då alla intervjupersoner accepterade 
detta.  Trost (2005) lyfter att det är en smaksak att använda inspelning, men han ser fördelar 
med detta bland annat för att kunna koncentrera sig på intervjupersonen istället för att föra 
anteckningar samt för att senare kunna transkribera intervjuerna.  
 
Genomförandet av våra intervjuer skedde på respektive förskollärares arbetsplats på 
överenskommen tid. Detta för att underlätta för informanten att gå ifrån barngruppen samt för 
att denne skulle vara i en miljö där denne känner sig trygg. Enligt Trost (2005) har miljön för 
genomförandet av intervjuerna stor betydelse för den intervjuades möjlighet att känna sig 
avslappad och trygg. Informanterna valde själv i vilket rum intervjuerna skulle genomföras. 
Samtliga intervjuer, utom en, genomförde vi i ett avskilt rum där vi kunde sitta ostört. Vid 
intervjuerna utgick vi från vår intervjuguide (se bilaga B), som vi hade formulerat 
tillsammans utifrån vårt syfte och våra forskningsfrågor. Vid varje intervjutillfälle hade vi 
med oss en kopia av det brev (se bilaga A) som informanterna hade fått vid vårt första möte. 
Detta eftersom vi ställde en specifik fråga kring det referat som framgick i brevet. Vi började 
med att förklara för intervjupersonen att det var dennes tankar och upplevelser vi ville ta dela 
av och att det inte fanns några rätt eller fel svar.   
 
Som inledning till intervjun ställde vi frågor som rörde sig om informantens utbildning och 
intresseområde, detta för att skapa en avspänd atmosfär. Trost (2005) menar att hur en 
intervju inleds kan vara avgörande för hur resten av intervjun vidareutvecklas. Om 
intervjuaren lyckas skapa en god atmosfär under intervjun underlättar detta för informanten 
att tala fritt kring sina upplevelser och tankar samt ge mer utförliga svar (Kvale & Brinkmann, 
2009). Vi var under intervjuerna väl medvetna om vårt eget kroppsspråk och att visa oss 
intresserade av intervjupersonens svar. Signaler via kroppsspråket kan väcka en 
försvarsattityd hos den intervjuade om denna upplever sig bedömd eller kritiserad (Patel & 
Davidson, 2003). Svenning (2003) menar att dolda signaler, såsom minspel och 
kroppshållning, från intervjuaren kan påverka intervjupersonens svar och beskriver detta som 
intervjuareffekt. Vidare under intervjuns gång ställde vi frågorna i den följd det kändes mest 
naturligt utifrån intervjupersonens resonemang och formulerade följdfrågor beroende på hur 
innehållsrikt svar vi fått. 
 

Frågorna skall komma som följder av svaren och det kan mycket väl innebära att ett svar var 
ett svar på en helt annan fråga än den jag tänkt mig. Då bör man fortsätta på den tråden och 
följa den intervjuades tankegångar (Trost, 2005, s. 51).  

 
Enligt Trost (2005) har vi en låg standardiseringsgrad eftersom vi har varit två personer som 
genomfört och ansvarat för intervjuerna vilket i sig medfört att genomförandet inte har hög 
standardiseringsgrad. Utöver detta var intervjuerna genomförda i olika miljöer samt att vi har 
varierat frågeföljden utifrån vår intervjuguide. Vidare har vi även en låg struktureringsgrad 
enligt Svennings (2003) beskrivning av detta. Frågorna var formulerade så att svaren inte var 
förutsägbara eftersom det handlar om pedagogernas egna upplevelser och tankar kring ämnet.  
 
För att avrunda intervjuerna avslutade vi med att fråga samtliga intervjupersoner om de hade 
något mer att tillägga eller att fråga. I de fall informanterna frågade hur de kunde ta del av det 
färdiga arbetet klargjorde vi att studien senare skulle finnas publicerad på internet och att vi 
skulle återkomma med information om sökväg. Detta accepterades av samtliga informanter.  
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Bortfall 

Vi har genomfört våra intervjuer som vi planerat med samtliga av de tillfrågade personerna 
och har därför inget bortfall. 
 

Bearbetning av datainsamlingen 

Backman (2008) menar att i den kvalitativa forskningsprocessen sker till viss del av 
analysarbetet kontinuerligt under datainsamlingen. Trost (2005) förklarar detta såsom att 
redan vid intervjuerna startar en del av analys- och tolkningsarbetet automatiskt. Efter varje 
intervju hade vi en liten stund då vi tillsammans reflekterade kring intervjuerna och kunde 
därigenom i grova drag se vissa likheter och skillnader i intervjupersonernas svar. 
 
Kvale och Brinkmann (2009) anser att intervjusvaren inte kan samlas in, likt att plocka 
blommor till en bukett, eftersom intervjuaren och intervjupersonen samspelar och skapar 
intervjun tillsammans. Analysen av transkriberingen leder till att samtalet från 
intervjusituationen lever vidare genom de tolkningarna som görs där substansen i uttalandena 
kan vidgas. Transkribering innebär att förvandla talspråk till skriftspråk och att utskriften blir 
en hybrid som inte hör hemma vare sig i det muntliga språket eller i den formellt formulerade 
texten (Kvale & Brinkmann, 2009).   
 
Efter att vi genomfört samtliga intervjuer transkriberade vi dessa så att de utgjorde vårt 
underlag för analys. Vid transkriberingen av intervjuerna bestämde vi ett gemensamt 
tillvägagångssätt gällande hur ordagrant vi skulle skriva ner svaren, hur känslouttryck, 
betoningar och upprepningar skulle framgå samt hur pauser och ohörbara ord skulle 
behandlas. Detta för att våra individuella transkriberingar skulle få en så likvärdig utformning 
som möjligt. Vi beslutade att inte markera de längre pauserna i vår transkribering utöver detta 
skrev vi ut intervjuerna ordagrant, med upprepningar och andra uttryck. Kvale och Brinkmann 
(2009) menar att det inte finns något generellt tillvägagångssätt för hur transkriberingen ska 
utföras. Forskaren måste ta ställning till om upprepningar, pauser och emotionella uttryck ska 
framgå i texten eller om intervjun ska anpassas till en mer formell karaktär.  
 
Vidare menar Kvale och Brinkmann (2009) att det finns olika sätt att gå tillväga gällande 
analys av kvalitativa intervjuer men att det finns några tekniska verktyg och procedurer att 
tillämpa beroende på studiens syfte, intervjuns form och vilken analys teknik är mest 
användbar för forskaren. Meningskoncentrering är en av metoderna som Kvale och 
Brinkmann (2009) beskriver vilket innebär att forskaren fokuserar på meningen i det 
intervjupersonen gett uttryck för. Det analystekniska förfarandet i denna metod innebär att 
utifrån intervjupersonens utlåtanden urskiljs det väsentliga i dessa. Det vill säga att belysa 
själva meningen i utlåtandet och att koncentrera långa yttranden till en kortare form. Det kan 
dock vara svårt att tolka intervjupersonens utlåtanden då de kan tydas ha flera innebörder och 
vara motsägelsefulla. Intervjuanalysen innebär att forskaren läser genom intervjuerna för att 
få en övergripande bild av innehållet. Sedan identifieras de meningsenheter som framkommer 
i intervjusvaren. Därefter tematiserar forskaren dessa meningsenheter utifrån sina egna 
tolkningar. Vidare kontrolleras att dessa meningsenheter kan kopplas till undersökningens 
syfte. Avslutningsvis sammanställs dessa teman i en beskrivande del.  
 
Vi har valt att i huvudsak utgå från meningskoncentrering som metod för vår intervjuanalys 
och utgått från Kvale och Brinkmanns (2009) ovanstående beskrivning av analysproceduren. 
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Vi gjorde en bearbetning av transkriberingsunderlaget och anteckningarna där vi sökte det 
essentiella i intervjusvaren, som kunde kopplas till studiens syfte och forskningsfrågor, och 
såg därefter att intervjupersonerna gav uttryck för sådant som kunde samlas under ett begrepp. 
Utifrån vidare analys av intervjumaterialet kunde vi se att ett flertal begrepp utkristalliserades 
vilka sedan bildade våra teman. Vidare analyserades och tolkades dessa teman kopplat till vår 
bakgrund och tidigare teorier.  
 

Etiskt övervägande 

Enligt Trost (2005) är skillnaden mellan att vara konfidentiell och anonym om forskaren har 
kännedom om vem informanten är eller inte. I en kvalitativintervjustudie kan inte informanten 
vara anonym eftersom forskaren troligtvis känner till informantens namn. I detta fall har 
forskaren vetskap om vem informanten är men har ett ansvar att säkra konfidentialitet genom 
att ta bort all information som kan identifiera informanten i den publicerade studien (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Trost (2005) menar att även råmaterial såsom intervjuinspelningar ska 
raderas.   
 
Att vara konfidentiell innebär att informanten inte på något sätt kan identifieras exempelvis 
genom vad som sagts, inte ens av arbetskollegor eller anhöriga. Detta kan vara svårt eftersom 
arbetskollegor och anhöriga ofta vet om att informanten blivit intervjuad och kan därigenom 
försöka identifiera vilka svar denna givit. För att informantens integritet ska bibehållas bör 
forskaren överväga att putsa till informantens formuleringar genom att minimera 
utfyllnadsord, såsom ”typ” och ”alltså” (Trost, 2005).      
 
Samtliga informanter, utom en, ville framgå med sitt namn i vår studie vilket vi tagit hänsyn 
till genom att kalla denne Informant X. Genomgående har vi därför i vår studie varit 
medvetna om att inte röja informantens identitet eller att kränka informanternas integritet. 
Trost (2005) varnar för att ge informanter ett fingerat namn eftersom det kan falskt utpeka 
någon annan person som inte har med studien att göra. Vi har varit noggranna med att det 
inspelade materialet inte har hörts av någon annan än oss och att radera ljudfilerna efter 
transkriberingen. I vår resultatdel där informanterna citeras har vi tagit bort vissa 
upprepningar och känslouttryck dels för att det inte ska kännas nedsättande för informanten 
att läsa sina utlåtanden dels för att citaten ska bli mer läsvänliga och att själva budskapet i 
uttalandet ska framgå tydligt. Vidare har vi valt att inte citera sådana utlåtanden som kan leda 
till identifiering av informanten.  
 
 

5. Resultat 
 
Syftet med vår studie var att beskriva pedagogers egna tankar och upplevelser kring bild- och 
formskapandets möjligheter i förskolan. Vi kommer här att presentera det resultat som 
intervjuerna lett fram till. Utifrån bearbetningen av datainsamlingen har vi kunnat urskilja nio 
teman som återknyter till våra forskningsfrågor och vårt syfte. Under huvudrubriken, Lärande 
som möjliggörs via bild- och form skapande, presenteras dessa fem teman: Tekniker och 
kommunikation, Utveckling, Ämneskunskaper, Arbetssätt, Pedagogens roll. Under den andra 
huvudrubriken, Faktorer i den pedagogiska verksamheten som påverkar möjligheterna för 
bild- och formskapande, presenteras dessa fyra teman: Pedagogens intresse, Ändamålsenliga 
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lokaler, Barngruppen, Pedagogens syn på bild- och formskapande. Vi vill förtydliga att 
samma person kan citeras flera gånger under de olika rubrikerna. Vi har valt att under varje 
tema vid de exemplifierande citaten endast referera till informantens tilltalsnamn, utom i det 
fall där informanten är konfidentiell där denne framgår som Informant X. 
 
Vårt syfte i denna studie är att beskriva pedagogers egna tankar och upplevelser kring bild- 
och formskapandets möjligheter i förskolan. 

• Vilket lärande upplever pedagoger möjliggörs hos barnen via bild- och formskapande? 

• Hur upplever pedagogerna att den pedagogiska verksamheten kan möjliggöra för bild- 
och formskapande aktiviteter i förskolan? 

 
 

5.1 Lärande som möjliggörs via bild- och formskapande  
 
Vårt resultat visar att informanterna gett uttryck för att olika former av lärande möjliggörs via 
bild- och formskapande. Dessa har vi samlat under tre teman och presenterar nedan. Vidare 
lyfter vi hur pedagogerna upplever att de möjliggör för barnens lärande via bild- och 
formskapande under två teman, arbetssätt och pedagogens roll.  
  

Tekniker och kommunikation 

Resultatet visar att ett flertal informanter har gett uttryck för att barn lär sig behärska olika 
tekniker inom bild- och formskapande samt att några informanter upplever att barnen lär sig 
att kommunicera via bild- och formskapande som uttrycksform. 
 

Det är ett mångfacetterat lärande dels för att det är ett lärande rent praktiskt om materialen 
och hur man använder penslar hur man använder färger, vad man gör med lim, så det är ju 
som ett lärande i sig i hur man använda sakerna (Jennie). 

Det är ett lärande i teknik, att måla är ju att prova material och tekniker. Att lära sig måla 
med pensel, lära sig hantera färg och lera. Det är ju mycket det med de här yngre, att de ska 
få prova leran på olika sätt. Först att jobba flera gånger bara med sina händer, att trycka och 
dela och rulla och banka.  När de har gjort det några gånger då kanske man ta fram lite 
lerverktyg (Lena). 

Vidare uttrycker informanten att barnen ska få lära sig ta ansvar för materialet. 

Vi vill att de ska få ta ett ansvar och se ett värde i själva materialet så att man inte handskas 
med färg och pennor hur som helst och när man målar. Så vill vi även om dem är små, att de 
inte ska sitta och gegga. Då är man mer ute efter en motorisk upplevelse, man måste vara 
medveten om sitt syfte (Lena). 

Tre informanter upplever att barnen via bild- och formskapande lär sig och får möjlighet att 
uttrycka sig. 
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Ja, det är ytterligare ett språk som man lär sig, ett sätt att uttrycka sig, en till dimension. Nu 
ser jag mer det här lärandet i bild och formskapandet sen jag började jobba här med Reggio 
Emilia inspirerat arbetssätt (Lisa). 

Barnen ska vara aktiva i sitt lärande och att de ska få uttrycka sig på många olika sätt genom 
estetiska former (Lena). 

Det är jättebra för ett barn som inte kan uttrycka sig genom språket, att få göra det via 
skapande (Elisabet). 

 

Utveckling 

Resultatet visar att samtliga informanter uttrycker att någon form av utveckling sker via bild- 
och formskapande. Däremot har informanterna gett olika uttryck för vad de upplever 
utvecklas hos barnen via bild- och formskapande aktiviteter.  
 
Ett flertal informanter uttryckte att barnen lär sig turtagning, samspel, samarbete och att 
barnen utvecklas motoriskt via bild- och formskapande aktiviteter. 
 

Där har du ju färger, former, finmotorik. Jaa, det finns hur mycket som helst. Sen är vad du 
då väljer att titta på så hittar man ju som egentligen mycket. Det här med motoriken, 
samarbete och turtagning, lära sig städa upp, lite ansvar (Informant X). 

Det är så oerhört mycket som man egentligen inte tänker på förrän man sitter här och 
diskuterar. Så mycket de lär sig, utan att de vet om det och utan att vi vet om det ibland. 
Eller vet om det gör vi ju men, tänker på det, man reflekterar inte över att … det sociala är 
ganska påtagligt också. För man kan inte, eller kan och kan, sitta i sin egen lilla värld men 
man gör inte det, barn gör inte det. Om de sitter fyra vid ett bord nog samspelar de […] Men 
sen utvecklas även finmotoriken och grovmotoriken (Stina). 

Det är ett lärande att arbeta tillsammans och lära sig demokrati (Lisa) 
 
Jag ser språk och jag ser motorik.  Dessutom är det ju glädje och lust och du får ut mycket 
känslor i det man gör och barnen får möjlighet just med det språkliga, att berätta vad de gör 
och hur det känns. Det är nästan det bästa sättet vi har, inom förskolan, att få med många 
olika bitar (Elisabet). 

Vi kan se att informanterna har gett en varierad uppfattning särskilt kring barnens samarbete 
och att barnen inspirerar varandra i bild- och formskapande aktiviteter. En informant har gett 
uttryck för att barnen är beroende av att titta på varandra. 
 

Speciellt de här större, om man tänker femåringarna, de vill gärna titta på vad de andra 
barnen gör och vill göra som sin kompis. De gör inte så mycket utifrån sitt eget.  Så det kan 
ju vara en nackdel när man har större barn, att de är så beroende av att se på varandra 
(Informant X). 

 
Två informanter upplevde att barnen kan inspirera varandra genom att se vad andra gör.  
 

Barnen kanske blir sugen därför att de ser vad de andra gör och bli inspirerade av varandra, 
sen kan de ju omvandla det de ser till något eget (Stina). 
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Sen är det ett lärande att titta på varandra, så får de som hela tiden ökade variationer hur 
man kan göra med leran till exempel, och att vi måste vara uppmärksamma och sätta ord på 
det dem gör ”oj titta nu, nu drar han och gör små kluttar i leran” så att de ser att ”oj nu tar 
kalle och gör hål med fingret” så att man jobbar med att man gör det tydligt för dem, för då 
provar de också. Det är lärande i många olika former (Lena). 

Dessutom beskriver en informant att denne arrangerar situationer för att barnen ska samspela. 
 

Det blir ett samarbete när man sätter barnen två och två, att de ska försöka göra något 
tillsammans. Vi ser lärande som en process och lärande som ett samspel. För att man lär sig 
mer när man lär sig tillsammans och att det är en social konstruktion (Lena). 

Vidare upplevde några informanter att barnen utvecklar tankemässiga förmågor genom att 
barnen lär sig att reflektera, associera och lösa problem via bild- och formskapande, men även 
att det estetiska sinnet utvecklas. 
 

Barnen kan genom materialet få associationer och tankar och göra kopplingar till olika saker 
till exempel då färgen på löven har samma färg vi målar med. Återberättande kan det ju 
också vara, att vi har gjort någonting som dem får rita sen, och så har man någonting 
konkret som man kan minnas tillsammans och reflektera över någonting (Lena).  

Det finns massor med lärande, allt, som problemlösning, att få resonera sig fram till olika 
saker (Lisa). 

Sen att de utvecklar det estetiska sinnet och färg- och formsinnet.  Ja, men alltså 
kreativiteten och fantasin utvecklas ju otroligt mycket (Stina). 

Slutligen har ett par informanter uttryckt att det sker en personlig utveckling hos barnen, via 
bild- och formskapande, såsom självkänsla och självförtroende.   

Barn är olika, en del barn tycker kanske inte att det är roligt med just färg. Men bara de får 
måla med färg någon gång, för att vi ser att de kommer över det. Men om vi bara skulle säga 
”ja okej, du behöver inte ” då får de ju aldrig den tilltron till sig själv att de ska våga. Sen 
måste vi se till att de får hålla på med det dem är mest intresserad av, exempelvis leran 
(Lena).  

Sen är det både självkänsla och självförtroende och koncentration och att de kan ta egna 
initiativ och färdigställa saker. Som de sedan kan omsätta och omvandla i andra saker de gör 
i livet. Men även litegrann uthålligheten (Stina). 

 

Ämneskunskaper  

Några informanter har uttryckt att olika ämneskunskaper kan bearbetas genom bild- och 
formskapande som pedagogiskt verktyg. Vi kan se att det har främst varit kunskaper inom 
matematik och naturkunskap som informanterna har gett uttryck för. 
  

Konstruerandet är ju också ett sätt med bildskapandet. Jag skulle vilja ta in snö som man 
kan smälta, färga och frysa in igen och forma och sedan bygga något ute tillsammans. Det 
finns både kramsnö och lättsnö, som man kan väga […]  Sen kan det ju vara att man ska lära 
sig klockan (Elisabet). 
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Skapande kan användas i många former gentemot andra mål, exempelvis matematik. Det 
beror på vilka glasögon man har på sig så kan man hitta vad som helst av läroplanens mål 
inom bild och form (Jennie). 

 

Arbetsätt  

I det förberedande brevet hade vi bifogat ett citat som informanterna kunde reflektera kring, 
inför intervjutillfället. Vid genomförandet av intervjuerna ställde vi sedan frågor kring detta 
referat:  

Det finns en skillnad mellan att lära om, i, med och genom de estetiska uttrycksformernas 
funktion. Lärandet om och i, liknar det traditionella förhållningssättet inom skolan, där 
barnen får kunskaper om konstens historia eller i bildskapande tekniker. Lärande med, syftar 
till de estetiska uttrycksformerna som pedagogiskt verktyg, att utveckla kunskaper inom 
andra ämnesområden. Att lära genom, innebär att uttrycksformerna är ett verktyg för ett 
utforskande arbetssätt där resultatet inte på förhand är givet (Ericsson & Lindgren, 2007).   

Utifrån resultatet har vi kunnat se att samtliga informanter, utom en, har beskrivit hur de 
arbetar för att möjliggöra barns lärande via bild- och formskapande aktiviteter. Informanterna 
upplever att de främst arbetar för att främja lärande med och genom bild- och formskapande. 
Informanterna har uttryckt att de arbetar genom bild- och formskapande som ett utforskande 
arbetssätt och med bild- och formskapande som ett pedagogiskt verktyg. 

Vi är mer i det här lärande med, att använda bildarbetet som ett pedagogiskt verktyg för att 
utveckla kunskaper genom andra ämnesområden.  Det här lärandet genom är ett verktyg för 
ett utforskande arbetssätt där resultat inte är givet. Det är ett stort värde i att jobba med alla 
estetiska uttrycksformer allt är möjligt, det finns så många möjligheter det är inget låst 
material och det finns inget rätt eller fel. Det är fritt och kan ta sig olika vägar och det är det 
som är spännande. Det är ett annat sätt att lära sig än att lära sig utan till. Det är ju olika för 
olika människor vad som är ett mest fruktbart sätt att lära sig. Men jag tror att man lär sig 
mer genom man se sammanhang av saker att lära sig genom att jobba i en process (Lena). 

Vi använder ofta skapandet som en förläning av det vi vill lära dem.  Det är sällan vi håller 
på med skapande verksamhet bara för att ha skapande verksamhet. Ofta är det en del av ett 
tema eller projekt som vi håller på med. Det är ett lärande runt det man gör. Det är ett 
pedagogiskt verktyg att lära med bild och form, att man lär sig någonting annat (Jennie). 

Det är genom som vi jobbar med mest, alltså att presentera ett material och sedan får de 
använda det och lära sig inom det (Stina). 
 
Lärande genom passar verkligen väldigt bra här med vårt arbetssätt, och med också (Lisa). 

Jaa, att man startar en process.  Det är som en ny grej det här med process. Så var det inte 
för tio år sedan.  Att det ska få ta tid och att det inte finns något givet resultat. Det kan börja 
med en grej och innan det är klart så har det blivit någonting annat eller att det startar upp 
ytterligare någonting, en fortsättning. Och som pedagogiskt verktyg använder vi oss mycket 
av bild- och form (Informant X).  
 

Vidare har några informanter uttryckt att de arbetar för att främja barns lärande i och om bild- 
och formskapande. Några informanter uttrycker att de arbetar med att lära barnen olika 
tekniker i bild- och formskapande. Vi kan se att några informanter beskriver helt olika 
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uppfattningar hur de arbetar för att främja barns lärande om bild- och formskapande, 
exempelvis att ta del av andras konstverk och att samtala kring konst.  

Lärande om […] Bildskapandets tekniker jobbar vi med. Men med de äldre barnen händer 
det ibland att vi tar en konst bild. Vi kan projicera kända konstverk på OH och prata om 
bilden med barnen, vad de ser i bilden, vad de tror att konstnären kände när den målade 
bilden. Vi går ju till konsthallen ibland o tittar på utställningar. Vi var på en utställning i 
våras som hade mycket skulpturer av olika slag och så gick vi dit med dem minsta barnen i 
två omgångar. Där såg vi ju hur dem tog till sig det, jätte roligt var det, de var ju jätte 
intresserade (Lena).  

Inte så mycket historia. Utan det ska ju vara väldigt rakt på, det är ju det som är intressant. 
Inte vilken kvalitet det är på penseln eller vilken sort färg, utan det är en pensel och 
målarfärg nu målar vi (Stina). 

Två informanter har uttryckt att de arbetar med att utveckla barns bilder genom att försöka få 
barnen att skärpa ögat genom att rita av och verkligen se hur saker och ting ser ut.  

Man jobbar mycket med att komma bort från schablon bilden av ett träd till exempel, så att 
de inte bara gör som en slickepinne . Utan att verkligen titta ”ser trädet ut så där är det 
alldeles runt? Nej, det har grenar så och så och det är mera på den sidan än den sidan. Ja, 
kan du kanske visa det på något sätt då?” Alltså att man försöker får dem att se, att skärpa 
ögat (Lena). 

Innan barnen började rita giraffen så fick de känna på den och prova gå med den.  Att man 
liksom pratar om det och leker lite grann, innan man kanske börjar rita. Det är väldigt lätt att 
bara ställa fram och säga nu ska ni rita den här, men att de får en relation till den. Det är ju 
alltid mera tydligt för barnen om de får jobba med tredimensionellt än att rita av en bild 
(Lena). 

Tidigare var allt fint och skulle upp på väggen och mycket klet och kladd, det var inte så 
mycket tanke bakom, och just det där att öva upp tekniker, att öva sig att se, att skärpa ögat 
genom bild och form, fanns inte på samma sätt (Lisa). 

Vi försöker ju lära barnen tekniker, det är ett lärande att kunna, att få teknikerna. Vi 
använder riktigt material och ett rikt material, de får ha allting, även de yngsta barnen. Vi 
har en variation, en mångfald av material. Man ska ju också lära sig tekniken att använda det 
för att kunna uttrycka sig, så vi tränar sådant, också rent att rita av (Lisa). 

En informant upplevde sig inte kunna relatera citatet i det förberedande brevet (se bilaga A) 
till sitt arbete i verksamheten. Men informanten uttryckte vikten av att kunna se möjligheter 
till skapandeaktiviteter i verksamheten, att det handlar om ett förhållningssätt.  

Enda gången jag har känt att vi har arbetat så, det var när jag var på Reggio. Det är ju lite 
Reggios tankar. Uppifrån ledningen känner jag att man är väldigt positiv till tankarna inom 
Reggio, så det känns som lite som att det är på gång. Men i det stora hela tror jag det handlar 
om vad man har för förhållningssätt, exempelvis barnsynen. Även om du inte har en 
Reggioutbildning, så om du har ett förhållningssätt där du ser möjligheter i skapande så är 
det precis lika bra. Det handlar om att se möjligheterna. Som för mig i leken, där får man ju 
in skapande också. Så det ju hur man formar det hela (Elisabet). 
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Pedagogens roll  

Resultatet visar att informanterna upplever sin roll som pedagog på olika sätt för att 
möjliggöra barns lärande via barns bild- och formskapande. Tre informanter uttrycker att 
pedagogen ska utmana barnen i deras lärande. Vidare upplever några informanter att de som 
pedagog ska ge barnen förutsättningar och att ställa frågor samt vara lyhörd för barnens 
önskemål. Tre informanter uttrycker även att de ska tillhandahålla material för barnens 
skapande.    
 

Som pedagog har man har ett jätte stort ansvar att ger dem förutsättningar och ansvaret att 
försöka lägga sig på rätt nivå, så att det blir en liten utmaning men inte för kravlöst. De 
yngre barnen blir inte intresserade om de inte förstår, då går de därifrån, de äldre barnen kan 
sitta kvar på grund av pliktkänsla (Lena). 

Ja, det är ju att finnas där som den utmanande och medforskande. Att vara en medforskande 
pedagog, jag ska vara den som lockar till utmaningar, så ser jag min roll (Lisa). 

Via barnens sätt att uttrycka sig kan jag se vart de befinner sig i nuläget, diskutera och 
reflektera kring vad de säger, vad de tycker, vad de har för tankar och hur skulle de vilja gå 
vidare. Att utveckla det utifrån det och vart barnen befinner sig. Jag måste ju vara lite steget 
före och ställa de rätta frågorna (Elisabet). 

Flera av informanterna upplevde att deras roll i barns bild- och formskapande bland annat 
innebar att tillhandahålla material och låta barnen skapa fritt. 

Att inspirera dem och ge dem en utmaning och att plocka fram material.  Också lite grand 
att styra upp, men inte att styra dem i det de gör. De får ju vara i målarrummet på eget bevåg 
(Informant X). 

Som pedagog så har man ju en roll att hjälpa dem att komma igång, att hålla fram det dem 
behöver och försöka vara lyhörd. Jag försöker ta ett litet steg tillbaka, att vara närvarande, 
men inte pådrivande, att låta dem skapa fritt fast ändå inom vissa ramar (Jennie). 

Ja, jag är ju den som ska tillhandahålla grejor, jag ska ge dem den här tekniken och 
materialet och se till att de är i en miljö som har möjlighet till att utforska (Lisa). 

Här ser vi två olika upplevelser om att som pedagog själv vara aktivt skapande tillsammans 
med barnen. 

Det är kanske inte så ovanligt att man sitter och målar själv när barnen målar, men där har 
jag ju tänkt om helt.  Jag är ju som med på sidan om, istället för att göra själv. Och sen kan 
jag då hjälpa dem fram med material (Elisabet). 

Jag har inte så stor roll annat än att se till att det finns material och ge förslag och kanske 
peppa dem och kanske göra någonting själv. För ofta är det ju det… om man sätter sig själv 
och målar någonting (Stina). 

Två informanter ger uttryck för att de som pedagog ska göra bild- och formskapande roligt för 
barnen.  

Att skapa en god atmosfär, att det ska kännas roligt och trevligt, att det är tillåtande, men 
även att man har en ram (Lena). 

Jag måste säga jag har ett stort mål och det är att det de ska ha roligt. De ska ha roligt, det 
ska vara roligt att vara i ateljén, eftersom jag själv tycker att det är så jätteroligt. Sen följer 
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ju andra mål med som på kuppen. Det är som med mycket annat, tycker man att det är roligt 
så lär man sig. Har man inte roligt då man är där, då spelar det ingen roll tycker jag, då 
behöver man inte vara där. Då gör man ingenting där, utan det ska ju vara att jag själv är 
sugen på att måla (Stina). 

 

5.2 Faktorer i den pedagogiska verksamheten som påverkar 
möjligheterna för bild- och formskapande  
 
Här redovisar vi förskollärarnas upplevelser av vilka faktorer i den pedagogiska verksamheten 
som påverkar möjligheterna för bild- och formskapande inom förskolan under fyra teman. 
Resultatet visar att informanterna har både liknande och varierande upplevelser kring hur 
dessa faktorer möjliggör för bild- och formskapande i den pedagogiska verksamheten.  
 

Pedagogens intresse  

Resultatet visar att hälften av informanterna har uttryckt att pedagogens eget intresse för bild- 
och form är av stor vikt för hur bild- och formskapande aktiviteter möjliggörs i verksamheten.  
 

Det är bara avhängt på oss personal, bara. Det skulle vi kunna jobba med hela dagarna, om 
vi ville. Det är bara vi som bestämmer hur mycket. Sen handlar det ganska mycket om hur 
vi bjuder in barnen till ateljén, naturligtvis. Där har man som vuxen ganska stor möjlighet 
att styra dit man vill (Stina). 

Det har ju att göra med pedagogers intresse, men bild och form är ju väldigt tydligt här 
(Lena). 
 

Intresseaspekten lyfts även i frågan om hur läroplanens mål kring bild- och formskapande 
möjliggörs i verksamheten. 
 

Det är ju väldigt varierande på olika förskolor hur mycket man satsar på den biten utifrån 
läroplanen. Det handlar ofta om att det finns personal som är väldigt intresserade och som 
driver det hela, finns det inte någon drivande kan det lätt falla litegrann (Elisabet). 

 

Vi ju olika och olika intresserade av saker. Eftersom jag är så intresserad så tror jag ju ändå 
att de här barnen får ganska mycket på det här området (Stina). 

 

 

Rummet 

Vi kan med hänsyn till intervjusvaren se att informanterna lyfter rummet som en 
påverkningsfaktor för hur bild- och formskapande kan möjliggöras i verksamheten. De flesta 
av informanterna upplevde att rummet skapade goda möjligheter till bild- och formskapande 
aktiviteter. 
 

Rummet är ju som utformat för det. Förr hade vi ju inget vatten i målarrummet och det är ju 
som gjort för att vara och skapa (Informant X). 

 



42 

 

Jag har inte varit på något ställe där det inte finns möjligheter för det. Det handlar bara om 
vilja, för lokalerna idag är så fina. Så jag ser inga hinder för det, kan jag säga. Vare sig ute 
eller inne (Elisabet). 
 
Vi har ju ateljéerna i det största rummet på varje avdelning för att det ska signalera det vi 
vill att barnen ska framför allt syssla med, det dem ska bli lockad av att hålla på med. Det 
sätter vi i centrum (Lena). 

Några informanter har även uttryckt att de inte upplever att faktorerna tid och ekonomi utgör 
något hinder för hur bild- och form möjliggörs i verksamheten. 
 

Det finns ekonomi till det, det behöver inte kosta så mycket med bild och form. Inte alls 
(Stina).  
 
Eftersom vi jobbar i stationer så kan vi ju göra det varje dag. Vi jobbar i stationer mellan nio 
och fram till lunch (Lisa). 
 
Ja, det är hela tiden det används, vi lever som inom dem här uttryckssätten att barnen hela 
tiden får utmaningar och uppgifter men också att det då alltid finns tillgängligt för dem 
(Lena). 
 

Några informanter gav uttryck för att de nya förändringarna, gällande barn med 15 
timmars placering, inte påverkade möjligheten för barns bild- och formskapande. 
 

Det är väl en planeringsfråga, tycker jag. Det är vilken vikt man lägger vid det. Hur viktigt 
man tycker det är att barnen ska få delta i olika aktiviteter och hur man planerar för det 
(Elisabet). 
 
I och med förändringarna har vi gjort så att vi går ut halva huset åt gången. Halva huset är 
inne på förmiddagen och andra halvan på eftermiddagen, på så sätt finns det ju möjlighet 
(Lisa) 
 
Vi har inte så många barn det berör, så vi har inte gjort några förändringar. Eftersom de 
barnen är på förmiddagen, som tidigare (Jennie). 

 

Barngruppen 

Resultatet visar att två av informanterna uttryckte att de upplevde att barngruppens ålder var 
av betydelse för hur tillgängligt materialet görs för barnen och vilket utbud av material barnen 
erbjuds. 
 

Alltså de här riktig små, då börjar vi med färg, och oftast bara en färg, att de får börja med 
en färg och att dem får lära sig med penseln och fingrarna och så där. Med större barn finns 
det mer material förståss, de större barnen får ju använda limpistoler, men även våra små får 
ju klippa och klistra och så där (Jennie).  

Det beror litegrann på hur barngruppen ser ut. Man kan kanske inte ha det lika lätt 
tillgängligt beroende på om man har ettåringar eller om man har större barn. Har man större 
barn då kan man ha det mer lättillgängligt, allt skapande material, och då bjussar man ju på 
det på ett lättare sätt (Elisabet). 
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Ja, det är både och. Inne i ateljén finns ju allting, och det finns i barnens höjd. Nu har vi så 
små barn inne hos oss men… Men det är inte alltid vi har öppet till ateljén i och med att vi 
delar med den andra avdelningen (Jennie). 

Vidare uttrycker en informant att barnens ålder påverkar vilket syfte pedagogen har med bild- 
och formskapande aktiviteter 

Ja, det är som på olika sätt, har man riktigt små barn kan det vara att de ska få uttrycka sig 
genom bild på ett sätt de aldrig gjort förr, vid ett staffli och få känna sig för, med olika 
färger och med penslar och att bli trygg med ett material (Elisabet). 

Det har också uttryckts att oavsett barnens ålder finns det möjlighet att erbjuda barnen en stor 
variation av material och att göra materialet tillgängligt för barnen. 

Vi försöker ha mångfald, vi satsar jätte mycket på bildmaterial. Det finns ett rikt utbud. Förr 
i tiden skulle barnen få ha en tjock krita det var bara det de klarade av, saxar var inte 
framme de var högst upp på en hylla. Här har vi alltid saxar framme. Även om vi kanske 
måste vara med när de använda dem, så finns de framme när barnen vill använda dem. Förr 
skulle man ju träna dem att klippa, här kan ju alla klippa för att de träna sig själva. Och 
tuschpennor skulle de ju absolut inte de små barnen ha, nej nej, ”när du blir fyra år då får du 
använda tuschpennan”. Mycket sådant där. Och småbarn älskar ju tuschpennor därför att de 
inte behöver trycka så hårt på pappret (Lisa). 

Här är det närvarande hela tiden och tillgängligt. Man har ju oftast placerat pennor så barnen 
inte kan nå dem och saxen når de ju inte, och färg […] Och här använder vi riktig lera både 
vit och brun. Vi använder inte play doh här, det är ett lek material och inget skapande 
material (Lena). 

 

Pedagogens syn på bild- och formskapande  

Utifrån resultatet har vi sett att informanterna både ger en gemensam bild men även 
variationer av vad de upplever att bild- och formskapande innebär och hur de arbetar på olika 
sätt för att möjliggöra dessa aktiviteter i verksamheten.  Samtliga informanter upplever att 
bild- och formskapande innebär en uttrycksform, ett sätt att uttrycka sig.  

 

Alltså det har ju ingen högre status. Vi har det här med rörelse och vara ute, det är större för 
oss. Men det är ju en viktig del. Det är enkelt att få in mycket, det är ju en bra metod […] 
Sen är det ju det de berättar kring det de har gjort. Det är ett sätt att uttrycka sig. Vi 
använder ju det ofta så när de har gjort saker så får de berätta och presentera, att reflektera 
och återberätta (Informant X).  

Det är ju ett sätt för dem att uttrycka sig inte bara muntligt, utan att får även prova på andra 
metoder, få måla, jobba med händerna, prova nya material. Ja, en del barn måste ju få känna 
på saker för att förstå och för att lära sig, så på det viset är det ju jättebra, att dem kan känna 
på saken, att dem får se, att man kan göra tillsammans. Att det blir mera konkret, för mycket 
som det man pratar om bli ju fort abstrakt.  Ja, att man kan ta det som lite längre så det blir 
mer konkret. För en del barn är det ju jätte viktigt att dem får jobba med hela kroppen, inte 
bara det här pratet (Jennie). 

Jag tycker att det är det ett sätt för barnen att uttrycka sig. Jag vill att det ska finnas 
möjlighet jämt, det ska vara lättillgängligt för barnen (Stina). 
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Informanternas upplevelse av att bild- och formskapande är en uttrycksform blir även tydligt i 
pedagogernas bemötande av barns bilder, eftersom de upplever att bilden har ett budskap att 
förmedla och att pedagogerna ställer frågor som gör det möjligt för barnen att berätta kring 
sina bilder. 

”Hur har du tänkt här”. Och de får berätta och så lägger man inte egna värderingar utan de 
får börja berätta och så kan man ställa följdfrågor (Informant X). 

Ja, man ska absolut inte bara säga ”vad fint”, som man lätt kan göra. Utan mer ta sig tid och 
titta och fråga hur de har gjort och vad de tänkte och ställa frågor omkring det (Elisabet). 

Vi försöker ju undviker sådana ord som fint och snyggt, utan istället ställa en fråga ”Åh, nu 
blir jag nyfiken. Den där pricken, vad händer där?” Att man försöker ställa frågor för ofta 
har de ju en idé om det dem gör. Och små barnens teckningar är ju roliga för de rita oftast en 
rörelse, det kan ju vara en bil men sen så kör bilen hit och dit och så blir det som allt i ett. 
Det är jättekul att se (Lena). 

Det handlar inte om att göra fint eller fullt, en prestation för att det handlar om ett 
uttryckssätt och någonting som är roligt (Lisa). 

Vidare beskriver tre informanter att de ser bild- och formskapande som ett verktyg till annat 
lärande och att de använder sig av detta verktyg i verksamheten. 
 

För mig när jag arbeta med barnen ser jag det som ett verktyg. Ett uttrycksätt, ett språk. Jag 
menar det är ett uttrycksmedel (Lisa). 

Alltså det är ju ett uttryckssätt, för mig. Det är ett sätt att få uttrycka sig på ett annat sätt än 
med ord och att få använda både sin kropp och sin själ i det man gör. Ja, det är ju ett 
pedagogiskt verktyg och ett betydligt större pedagogiskt verktyg än att sitta och bara berätta 
för barnen omkring trollet. Istället skapar vi omkring det med färg eller med lera eller vad vi 
nu gör. Det blir ju ett helt annat pedagogiskt verktyg och man får helt andra diskussioner 
och man lär sig mycket mer om vad barnen tänker och hur de utvecklas, på det sättet, tycker 
jag (Elisabet). 

Det är ett sätt att undersöka och ett lärande verktyg för barnen att få fatt i sina tankar och 
teorier när det gäller olika ämnen. Det kan också vara lusten att bara få skapa och så det är 
ett sätt för barnen att skapa möten och samspel mellan dem, det är många bitar som vi tycker 
är jätte viktiga. En pedagog på varje avdelning ansvarar speciellt för bild och form […] Så 
vi tycker att allt det får ju barnen möta på varje dag (Lena). 

Två av informanterna beskriver att de arbetar med bild- och formskapande som ett 
utforskande arbetsätt.    

Det är ett konkret sätt att utforska och att själv söka sin kunskap genom att vara görare, vi 
tror inte på det sättet att sitta och förmedla kunskap, fylla dem med kunskap så där, utan att 
vi tror att man lära sig tillsammans genom att tänka och göra. Och så just att det är lustfyllt 
och de behöver får sinnligheten genom kroppen och de behöver få använda sina händer 
(Lena). 

Vi använder det för ett utforskande arbetssätt och problemlösning, fantasi och kreativitet, 
det syns på vår verksamhet (Lisa). 
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6. Diskussion 
Vi har valt att dela in diskussionen i två delar, först presenterar vi vår metoddiskussion under 
rubriken Reliabilitet och validitet. Vidare presenterar vi vår resultatdiskussion där vi 
återkopplar intervjuresultatet med bakgrundens tidigare forskning och teorier. Avslutningsvis 
presenterar vi förslag till vad vi ser kan ligga till grund för vidare forskning under rubriken 
Framtida forskning. 

 

6.1 Reliabilitet och validitet  
Med hjälp av begreppen reliabilitet och validitet presenterar vi vår studies styrkor och 
svagheter. 

Enligt Stukát (2005) handlar reliabilitet om mätinstrumentets noggrannhet och tillförlitlighet 
samt undersökningens motståndskraft mot slumpmässig inverkan. Reliabilitet innebär enligt 
Kvale och Brinkmann (2009)  hur tillförlitligt studiens forskningsresultat är och om resultatet, 
vid andra tidpunkter och av andra forskare, kan reproduceras. Trost (2005) menar att det i 
kvalitativa intervjuer blir något egendomligt att tala om att kunna återskapa samma resultat. 
Eftersom människan inte är statisk utan ständigt är i förändring och att våra föreställningar 
successivt förändras, innebär detta att svaret inte absolut skulle bli detsamma om den aktuella 
frågan ställdes igen. Däremot menar Trost att studien ska innehålla trovärdig, adekvat och 
relevant data. Stukát (2005) understryker att en kvalitativ studie inte innebär att det ska ägnas 
mindre uppmärksamhet kring bedömningen av studiens vetenskapliga värde. Emellertid krävs 
ett annat resonemang eftersom reliabilitets- och validitetsbegreppen är nära anslutna till 
varandra i en kvalitativ undersökning. Sanna, objektiva och tillförlitliga resultat motsvaras i 
en kvalitativ forskning av rimligheten och trovärdigheten i tolkningarna (Stukát, 2005). Trost 
(2005) poängterar även att studiens trovärdighet kan avgöras av hur forskaren kan påvisa att 
data är insamlat på ett, för den aktuella problemställningen, relevant och seriöst sätt. Detta 
innebär bland annat att forskaren bör reflektera kring etiska aspekter i datainsamlingen och i 
rapporteringen av forskningsresultatet.  

Svenning (2003) beskriver validitet som kopplingen mellan den teoretiska och den empiriska 
delen i en undersökning. Det kan innebära att frågeställningar översätts till konkreta 
mätinstrument, exempelvis intervjuformulär, som mäter det som avses mätas. Vidare menar 
Stukát (2005) att validiteten är grundläggande för studiens värde, men att den är svårfångad 
och mångtydig. En undersökning med perfekt validitet återspeglar hela frågeställningen. 
Medan en undersökning med validitetsbrister återspeglar delar av frågeställningen men som 
även omfattar sådant som inte har med frågeställningen att göra.  Under arbetets gång ska 
forskaren ständigt ställa sig frågan om denne verkligen undersöker det som var tänkt att 
undersökas. Kvale och Brinkmann (2009) menar att validitetskontrollen inte är något som 
endast ska ske i slutproduktionen av undersökningen, utan något som ska finnas med 
fortlöpande genom hela arbetsprocessen. Vidare menar författarna att ”validering vilar på 
forskarens hantverksskicklighet under en undersökning, på att han ständigt kontrollerar, 
ifrågasätter och teoretiskt tolkar resultaten” (Kvale & Brinkmann, 2009, s.268).  

Eftersom det är mycket bättre att forskaren själv visar på medvetenhet om studiens brister, än 
att andra påpekar dessa (Stukát, 2005) presenterar vi därför de faktorer vi upplever kan bidra 
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till vissa svagheter. Men vi motiverar även val vi gjort under arbetets gång som vi upplever 
stärker studiens reliabilitet och validitet. 

Till att börja med kan vi motivera att vi använt oss av ett för ändamålet lämpligt 
mätinstrument, kvalitativa intervjuer, eftersom vårt syfte var att beskriva och förstå 
informanternas upplevelse av bild- och formskapandets möjligheter i förskolan. Vi upplever 
att vi i vårt resultat kunnat beskriva de olika upplevelserna informanterna uttryckt kring vilket 
lärande som möjliggörs via bild- och formskapande samt vilka faktorer som påverkar 
möjligheten för bild- och formskapande aktiviteter. Vidare upplever vi att antalet informanter 
varit lämpligt för att få exemplifierade upplevelser av bild- och formskapandets möjligheter. 
Vårt resultat visar på både gemensamma och varierade upplevelser och vi finner att det inte 
uppkommit några ytterligare uppfattningar kring detta efter vi genomfört samtliga intervjuer.  
Kvale och Brinkmann (2009) menar att antalet informanter beror på syftet med 
undersökningen. Här är det viktigt att poängtera att vårt syfte med denna studie inte har varit 
att på något sätt generalisera resultatet som gällande för alla pedagoger inom förskolan. Syftet 
har varit att beskriva pedagogers tankar och upplevelser kring bild- och formskapandets 
möjligheter i förskolan. Vårt resultat är endast representativt för de informanter som deltagit i 
vår studie, men kan exemplifiera pedagogers upplevelser kring bild- och formskapandets 
möjligheter i förskoleverksamheten. 
 
Vi ville inte på något sätt styra eller påverka informanternas tankar och upplevelser kring 
ämnet i förväg. Därför valde vi att inte delge informanterna intervjufrågorna i det 
förberedande brevet (se bilaga A) eftersom vi ville ta del av den upplevelse, kring bild- och 
formskapandets möjligheter, informanterna hade där och då. Vi skulle kanske fått annorlunda 
svar om informanterna i förväg förberett svar på frågorna, vilket var något vi ville undvika. 
Trost (2005) menar att den kvalitativa intervjun ska vara så lite styrd som möjligt och därför 
räcker det att i förväg tala om vad intervjun ska handla om, syfte och hur intervjun är tänkt att 
genomföras. Intervjufrågorna ska, enligt Trost, inte avslöjas i förväg för att inte styra 
intervjupersonens föreställningsvärld, på något sätt.  

Eftersom vi hade en tidigare anknytning till samtliga informanter kan en känsla av lojalitet 
gentemot oss som intervjuare påverkat informanternas val att delta i vår studie, snarare än 
genuint intresse för det ämnesområde som berördes i syftet. Samtidigt ville vi ha bredd på 
urvalspersoner eftersom vi ville få en varierad bild av pedagogers upplevelse kring bild- och 
formskapandets möjligheter. Därför var inte vårt kriterium att samtliga intervjupersoner skulle 
ha ett eget intresse för det berörda ämnet. Men just att vi hade tidigare anknytning till samtliga 
informanter gjorde kanske att de kunde slappna av under intervjuerna och delge oss sina 
tankar och upplevelser. Vi upplevde att de flesta informanter var avslappande och engagerade 
under de olika intervjutillfällena och att de ärligt och uppriktigt delade med sig av sina tankar 
och upplevelser. Stukát (2005) menar att en felkälla i en undersökning kan vara att 
intervjupersoner inte vill erkänna sina svagheter och därför inte ger helt sanningsenliga svar, 
eller att intervjupersonerna vill vara intervjuaren till lags och därför ger de svar de tror 
intervjuaren vill höra. Svenning (2003) beskriver att informanterna under intervjun kan, 
omedvetet eller medvetet, påverkas att svara i linje med vad de tror intervjuaren vill höra, 
vilket författaren kallar intervjuareffekt. Vidare menar författaren att personliga intervjuer är 
förknippat med en risk att intervjuaren, endast genom sin närvaro, påverkar svaren. 
Ytterligare faktorer som kan ha påverkat våra informanter kan dels vara att intervjuerna 
spelades in och att det kan ha upplevts som en obekväm situation, trots att samtliga 
informanter gav samtycke till inspelning. Trost (2005) menar att många människor upplever 
det besvärande och hämmande att bli inspelade, men accepterar det och glömmer snart bort 
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detta. Vidare kan platsen för genomförandet av våra intervjuer påverkat informantens svar, 
särskilt i det fall vi inte satt ostört. Informanten valde själv denna plats, men vi upplevde att 
informanten inte kunde fokusera till hundra procent på våra frågor, vilket vi upplevde visade 
sig i hur utförliga svar informanten gav oss. 

Våra intervjutekniska färdigheter kan också påverkat hur utförliga och beskrivande svar 
informanterna gett oss. Vi insåg att det fanns tolkningsutrymme i intervjufrågorna och därmed 
kan studiens reliabilitet påverkats av hur informanterna tolkat frågorna och hur vi tolkat 
informanternas svar. Stukát (2005) menar att feltolkningar av frågor och svar både av 
informanten och av forskaren kan utgöra brister i reliabiliteten. Däremot har vi båda tolkat 
informanternas utlåtanden lika och på så sätt motiverar att vi gjort en godtagbar tolkning av 
svaren. Vi upplevde när vi bearbetade datainsamlingen att vi hade hjälp av att båda hade varit 
närvarande vid genomförandet av intervjuerna. Vidare kan det vara på sin plats att lyfta fram 
att resultatet kan ha påverkats av vilka svar vi valt att följa upp och komplettera med 
följdfrågor och inte. Men vi kan inte säga hur resultatet skulle visat sig annorlunda om vi valt 
att följa upp andra frågor.      

Utifrån Kvale och Brinkmanns (2009) definition av reliabilitetsbegreppet, som vi beskrivit 
ovan, kan vi konstatera att vår studie har en låg grad av reliabilitet eftersom resultatet är svårt 
att återskapa. Paradoxalt nog kan vi ändå påstå att vår studie har hög grad av reliabilitet 
utifrån Stukáts (2005) definition av reliabilitetsbegreppet, vilket innebär att de tolkningar 
forskaren gjort av datainsamlingen ska vara rimliga och trovärdiga. Utifrån detta resonemang 
har vi valt att redovisa en mängd citat och egna kommentarer i vår resultatdel, vilket gör det 
möjligt för läsaren att själv bilda sig en egen uppfattning om vår tolkning av resultatet. Patel 
och Davidsson (2003) menar att de tolkningar forskaren gjort bör stödjas och presenteras i 
forskningsrapporten så att läsaren kan bilda sig en uppfattning om tolkningarnas trovärdighet. 
Vidare menar författarna att vid presentationen av resultatet bör forskaren försöka uppnå 
balans mellan intervjupersonernas citat och forskarens egna kommentarer. 

Som vi tidigare nämnt har vi även en låg standardiserings grad och låg struktureringsgrad 
gällande intervjufrågorna vilket också påverkar graden av reliabiliteten. Däremot har vår 
studie en hög struktureringsgrad vilket, enligt Trost (2005), innebär att forskaren genom hela 
arbetsprocessen ska vara medveten om vad det är som ska undersökas och att allt handlar om 
just den frågan, och inget annat. Vi har under arbetets gång upprepade gånger ställt oss frågan 
om vi har gjort val som är relevanta till vårt syfte och forskningsfrågor, för att inte hamna på 
villovägar i vår arbetsprocess och därmed upplever vi att vår studie uppnår hög validitet, 
utifrån Kvale och Brinkmanns (2009) beskrivning av validitetsbegreppet.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

 
Vårt syfte med denna studie var att beskriva pedagogers egna tankar och upplevelser kring 
bild- och formskapandets möjligheter i förskolan. Här presenterar vi vår diskussion kring det 
resultat som våra intervjuer i denna studie lett fram till. Vi har valt att dela upp diskussionen 
under de två huvudrubrikerna som ingår i resultatdelen. Det vill säga Lärande som möjliggörs 
via bild- och form skapande samt Faktorer i den pedagogiska verksamheten som påverkar 
möjligheterna för bild- och formskapande. 
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Lärande som möjliggörs via bild- och formskapande  

Utifrån resultatet kan vi se att informanterna har olika uppfattningar om vilket lärande som 
möjliggörs via bild- och formskapande och hur pedagogerna kan möjliggöra för detta lärande. 
Resultatet visar att informanternas upplevelser skiljer sig från att barnen lär sig inom bild- och 
formskapande såsom tekniker och att kommunicera via denna uttrycksform till att barnen lär 
sig ämneskunskaper såsom matematik och naturkunskap. Men det finns även en gemensam 
upplevelse om att det sker någon form av utveckling, såsom social, personlig, motorisk och 
kognitiv, hos barnen via bild- och formskapande. De varierade upplevelserna kring vilket 
lärande som möjliggörs via bild- och formskapande och som redovisas i vårt resultat kan vi 
koppla till Bendroth Karlssons (1996) forskning där hon framhåller att lärarens syn på 
kunskap påverkar vilken kunskap som prioriteras samt hur bildprojektet utformas. Vi kan se 
kopplingar mellan vilket lärande pedagogerna uppmärksammar och hur de arbetar för att 
möjliggöra detta lärande, exempelvis i hur informanterna beskriver att de arbetar för att 
barnen ska lära sig olika tekniker i bild- och formskapande eller för att barnen ska inspirera 
varandra. 
  
I vårt resultat kan vi se att några informanter upplever att barn lär sig olika tekniker inom bild- 
och formskapande. Att de flesta informanterna upplever att barn lär sig tekniker inom bild- 
och formskapande kan vi koppla till det Ericsson och Lindgren (2007) menar med 
lärprocesser i bild- och formskapande, vilket innebär att lära sig behärska tekniker för att 
sedan kunna uttrycka sig via en estetisk uttrycksform.  Paulsen (1996) gör också kopplingen 
mellan betydelsen av att först utveckla de olika teknikerna inom uttrycksformen för att sedan 
kunna använda detta som ett kommunikativt instrument för att uttrycka sina tankar, känslor 
och upplevelser. Lööf Eriksson (1987) menar att vi lever i ett bildsamhälle och pedagoger 
som inte förstår vikten av att barnen får utveckla sin konstnärliga uttrycksförmåga arbetar 
heller inte aktivt för att utveckla barnens bildspråk. Vårt resultat visar att ett fåtal informanter 
är medvetna om att utveckla barns bildspråk och det blir tydligt i deras beskrivningar av hur 
de arbetar med att försöka komma ifrån schablonbilder och att få barnen att skärpa ögat för att 
se hur saker och ting verkligen ser ut.  
 
Carlsen och Samuelsen (1991) menar att träna upp ögonen, att verkligen se, är inte bara bra 
inom bild och form utan även inom andra områden, eftersom vi tar in den mesta 
informationen om vår omvärld genom ögonen.  Utifrån resultatet kan vi se att vissa 
informanter arbetar aktivt och medvetet för att främja barns lärande i de olika teknikerna inom 
bild- och formskapande. Resultatet visar även att andra informanter upplever att genom att 
erbjuda barnen och tillhandahålla olika material så lär barnen sig själva, teknikerna inom bild- 
och formskapande. Paulsen (1996) konstaterar att traditionen om estetikens 
hantverkskunnande åter är på intågande i förskoleverksamheten. Däremot varierar 
pedagogens förhållningssätt från att pedagogen själv är engagerad i barnens tekniska 
färdighetsträning till att pedagogen anser att en anpassad miljö är tillräckligt för att barnen 
själva ska utveckla ett hantverkskunnande i skapandet.  
 
Vårt resultat visar även att några informanter upplever att barnen lär sig att kommunicera via 
bild- och formskapande som uttrycksform. Utbildningsdepartementet (1998) betonar att barn i 
förskolan ska utveckla sina förmågor att skapa och att uttrycka sig på olika sätt, inte bara via 
tal och skrift. Ahlner Malmström (1991) beskriver fyra kommunikationssätt, där bildspråket 
utgör ett av dessa. Därför är det viktigt att barn får möjlighet att utveckla förståelse för 
konstnärers, massmedias och kamraters olika sätt att uttrycka sig via bilder vilket kan leda till 
att barnet utvecklar sitt eget bildspråk och därigenom även sin bildspråkliga kommunikativa 
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kompetens. Likt Ahlner Malmström (1991) anser vi att det är viktigt att barnen får uppleva 
och ta del av ett varierat konstutbud eftersom vi tror att barnen kan upptäcka att de kan 
uttrycka sig på flera olika sätt och förstå den kommunikativa aspekten av bildskapande. 
Utifrån vårt resultat kan vi se att informanterna inte arbetar i så stor utsträckning med att 
främja barns lärande om andras bilder och deras konstuttryck. Endast en informant har 
beskrivit att de aktivt arbetar med att barnen ska utveckla lärande om bild- och formskapande, 
genom att ta del av och samtala kring konstverk.  Detta kan kopplas till Paulsens (1996) 
beskrivning av ett pedagogiskt förhållningssätt till det estetiska ämnet, vilket fokuserar på att 
samtala och reflektera kring estetiska upplevelser, där tankar och känslor är centrala.  
 
Vårt resultat visar även att samtliga informanter upplever att det sker någon form av 
utveckling hos barnen, via bild- och formskapande aktiviteter. Däremot finns stora skillnader i 
vilken utveckling informanterna upplever sker hos barnen. Hälften av informanterna upplever 
bland annat att barnen utvecklas motoriskt via bild- och formskapande. Även Granberg (2001) 
och Barnes (1994) anser att barnen utvecklas motoriskt via bild- och formskapande 
aktiviteter. Carlsen och Samuelsen (1991) påpekar att det krävs styrka att bearbeta olika 
material, som i sin tur leder till motorik och rörelse utvecklas. Vidare kan vi se att några 
informanter upplever att barnen, via bild- och formskapande, utvecklar associationsförmåga, 
fantasi och kreativitet. Edwards (1997) beskriver i sin forskning att när barnen får möjlighet 
att använda sin fantasi, skapas hos barnen en förståelse för sin omvärld.  
 
Vygotskij (1994) anser att genom fantasin kan människan bilda sig en uppfattning om och 
tolka sin omvärld, sina erfarenheter och känslor. Fantasin är en förutsättning för alla kreativa 
aktiviteter såsom det konstnärliga, tekniska och vetenskapliga skapandet. Vygotskij menar att 
allt det vi ser omkring oss, utom det som är skapat av naturen, är skapat utifrån människans 
fantasi och behov. Utifrån Vygotskijs tankar om fantasin som grund för kreativt tänkande och 
nyskapande häpnas vi av fantasins omfattning och betydelse för människans framtid och inser 
vikten av att stimulera barns fantasi och kreativitet redan i förskolan. Vidare kan vi styrka 
detta utifrån Skolverket (2005) som poängterar att skapande aktivitet i förskolan främjar barn 
lärande och utveckling eftersom en experimenterande och utforskande skapandeverksamhet 
stimulerar barns fantasi, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande. 
 
Vidare visar resultatet att några informanter upplever att barnen kan utvecklas personligt och 
socialt med och genom bild- och formskapande. Paulsen (1996) beskriver att estetiska 
aktiviteter flitigt används inom förskolan som verktyg för att utveckla barns sociala 
färdigheter och främja personlighetsutveckling. Två informanter uttrycker specifikt att 
självkänsla, självförtroende och tilltron till sin egen förmåga utvecklas via bild- och 
formskapande. Även Dahlberg och Åsén (2005) menar att om barnen får använda och öva sig 
genom bland annat bild- och formskapande får barnet tilltro till sin egen förmåga. Vidare 
lyfter Granberg (2001) att barns självförtroende, jaguppfattning och identitet stärks och att 
barns sociala kompetens kan utvecklas via bild- och formskapande. Resultatet visar 
informanternas skilda uppfattningar kring barns samarbete och samspel i bild- och 
formskapande aktiviteter. Den informant som medvetet arrangerar situationer där barnen kan 
samspela kan vi koppla till Vygotskijs (Hwang & Nilsson, 2003) teorier om utveckling och 
lärande som ett resultat av samspel mellan barn och barn och mellan barn och vuxna.  Vidare 
har denna informant uttryckt att hon ser lärandet som en social konstruktion vilket även är 
förenligt med Vygotskijs teorier om lärande.  
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Förutom informanternas upplevelse av att det sker en utveckling hos barnen med och genom 
bild- och formskapande har informanterna i vår studie på olika sätt gett uttryck för att barn lär 
sig andra kunskaper, såsom matematik och naturkunskap. Detta kan kopplas till vad Ericsson 
och Lindgren (2007) menar med lärprocesser med och genom bild- och formskapande. Vilket 
innebär att lära något annat, med bild- och formskapande som ett pedagogiskt verktyg, 
exempelvis ämneskunskaper.  Lindgren (2006) lyfter i sin forskning att estetisk verksamhet 
kan fungera som förstärkning av lärande inom andra ämnesområden. Vårt resultat visar att de 
flesta informanterna upplever att bild- och formskapande är ett pedagogiskt verktyg som 
möjliggör barns lärande.  Några informanter har beskrivit att de på olika sätt arbetar för att 
främja barns lärande med bild- och formskapande och att bild- och formskapande kan ingå i 
temaarbeten som ett pedagogiskt verktyg. Bendroth Karlsson (1996) menar i sin forskning att 
om de estetiska ämnena endast ses som en väg till annan kunskap så finns en risk att det 
estetiska egenvärdet går förlorat. Men hon menar ändå att det är viktigt att redan i förskolan 
ge barnen möjligheter till olika lärstrategier eftersom barn lär sig på olika sätt. En informant 
har uttryckt att hon upplever att lära med och genom bild- och formskapande är det mest 
fruktbara sättet att lära, hon visar även medvetenhet om att människor lär på olika sätt. Vilket 
vi kan anknyta till Gardners (1983) multiintelligensteori, som innebär att människan utvecklar 
sina förmågor genom olika inlärningsstilar. Edwards (1997) lyfter i sin forskning att Gardners 
teorier kring hur människor lär har även utvecklat större förståelse för hur barn lär. Vidare 
visar vårt resultat att bild- och formskapande upplevs möjliggöra för barnen att lära sig genom 
att handla och göra och att både kropp och själ engageras i den estetiska aktiviteten. Vilket 
kan kopplas både till Gardners (1983) teori om människors olika inlärningsstilar och till 
Deweys aktivitetspedagogik (Sundgren, 2005). 
    
I resultatet framkom att några informanter upplever att bild- och formskapande utgör ett 
utforskande arbetssätt i deras verksamhet. Detta kan vi koppla till vad Ericsson och Lindgren 
(2007) menar med lärprocesser genom bild- och formskapande. Vidare förklarar Ericsson och 
Lindgren att ett utforskande arbetssätt innebär ett reflekterande och undersökande 
förhållningssätt, där resultatet inte är givet på förhand. Lim (2005) beskriver i sin forskning 
att ett utforskande arbetssätt, uppfattningsförmåga och reflektion är grundläggande i en 
estetisk upplevelse. Granberg (2001) menar att småbarns skapande är ett experimentellt 
undersökande av material och verktyg och att barnen genom detta lär sig uttrycksformens 
olika möjligheter. Vidare menar Granberg att småbarns skapande inte siktar på ett resultat 
utan det är processen där barn experimenterar och upptäcker och därigenom får nya insikter 
och erfarenheter. Edwards (1997) poängterar, i sin forskning, att produkten inte ska vara i 
fokus och vikten av att barn inte ska känna sig kontrollerade och hänvisade att följa en viss 
given idé, utan att barnen ska få uppleva skapandeprocessen och dess olika möjligheter.  
 
Vårt resultat visar en variation av informanternas upplevelser kring vad deras roll som 
pedagog innebär, såsom att utmana och lyssna på barnen, skapa förutsättningar och 
tillhandahålla material samt att bild- och formskapande ska vara roligt och lustfyllt i en god 
atmosfär. Vi kan se att vårt resultat överensstämmer med Lims (2005) forskningsresultat där 
hon kommit fram till att förskollärarna upplever att deras roll är att skapa en god atmosfär och 
att utmana barnen i sina tankar och i sitt skapande. Eckhoff och Urbach (2008) lyfter i sin 
forskning att pedagogens roll är oerhört viktig för barns utveckling. De menar att pedagogen 
ska vara väldigt medveten om att stimulera och uppmuntra barns kreativa egenskaper, vilket 
vi kopplar till informanternas upplevelser om att utmana barnen i deras skapande. Gedin och 
Sjöblom (1995) menar att pedagogens roll innebär att lyssna på barnen medan de skapar och 
att stötta dem i sin skapandeprocess, genom att ställa frågor och inte ge barnen direkta svar på 
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problemet, vilket även några av våra informanter gett uttryck för i vårt resultat. Dessutom kan 
vi koppla vårt resultat till Lindgrens (2006) forskningsresultat som visar att lärares syfte med 
estetiska aktivitet är att det ska vara en lustfylld aktivitet och därigenom ska deltagandet i 
dessa aktiviteter ske mer på frivillig basis, ingen ska tvingas delta eftersom då upplevs 
aktiviteten inte längre som lustfylld.  
 
Vidare visar vårt resultat att några informanter upplever att deras roll som pedagog i barns 
bild- och formskapande innebär att hålla sig i bakgrunden och låta barnen skapa fritt, men 
ändå inom vissa ramar. Detta kan kopplas till vad Read (1956) menade med ”det fria 
skapandet”. Vilket innebär att barnen skapar utan vuxnas inblandning, men inte att barnen 
lämnas helt åt sitt öde.  Enligt Read kan pedagogen ses som en mer tekniskt kunnig person 
som kan inspirera och handleda barnen.  Vårt resultat visar att några informanter upplever att 
deras roll som pedagog innebär att inspirera barnen i deras bild- och formskapande. Däremot 
finns det skilda uppfattningar om att som pedagog själv vara aktivt skapande tillsammans med 
barnen, en informant upplevde att det kunde inspirera barnen medan några andra informanter 
hellre försöker inspirera barnen vid sidan om.     
 
 

Faktorer i den pedagogiska verksamheten som påverkar möjligheterna för bild- 
och formskapande 

I resultatet framkom att hälften av informanterna upplever att pedagogens eget intresse för 
bild- och form är av stor betydelse för hur bild- och formskapande aktiviteter möjliggörs i 
verksamheten och hur läroplanens mål kring dessa aktiviteter möjliggörs i verksamheten. Vi 
kan tolka att pedagogens intresse för ämnet även omfattar pedagogers egna erfarenheter och 
kompetens inom bild- och formskapande. Detta resultat kan vi knyta an till Bendroth 
Karlssons (1996) forskning där hon beskriver att pedagogens kompetens och erfarenhet inom 
bildskapande är betydelsefullt för vilka möjligheter pedagogen skapar i bildprojektet. Vidare 
menar Bendroth Karlsson att en kompetent pedagog med egna erfarenheter inom ämnet kan 
leda till att denne vågar vara öppen för barnens idéer och förslag samt kan vägleda barnen i 
deras skapande, och därmed skapa större möjligheter inom aktiviteten. Gustavsson och 
Myrberg (2002) poängterar att när det gäller att utveckla barns lärande är pedagogens 
kompetens den enskilt viktigaste faktorn. Även Dahlin, Ingelman och Dahlin (2002) menar att 
pedagogens förhållningssätt, genomförande, förmåga till improvisation och kompetens inom 
ämnesområdet är faktorer som påverkar barnens lärande.  
 
Resultatet i vår studie visar att de flesta informanterna upplevde att rummet skapade goda 
möjligheter för bild- och formskapande aktiviteter.  En informant beskrev att ateljén var 
placerad i centrum av avdelningen och i det största rummet. Informanten beskriver att ateljéns 
placering ska ge signaler till barnen om att skapande är en aktivet som prioriteras och som 
finns tillgängligt för barnen att aktivera sig med. Miljöns utformning menar Nordin- Hultman 
(2006) i sin forskning är materialiserade föreställningar om vad barnet klarar och vad barnet 
ska aktivera sig med. Vidare stämmer informantens beskrivning av ateljéns placering på 
avdelningen mer överens med Nordin- Hultmans (2006) beskrivning av de engelska förskol- 
och klassmiljöer hon undersökt i sin forskning. Vidare har hon kommit fram till i sin 
forskning att detta skiljer sig mot de svenska förskolorna där ateljén, snickarrum och våtrum 
är placerat på ett visst avstånd från avdelningens centrum. Vårt resultat visar därmed att det 
finns inslag av den engelska utformningen, som Nordin- Hultman (2006) beskriver, men att 
miljöns utformning i överlag stämmer överens med hennes beskrivning av de svenska 
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förskolemiljöerna.  Nordin- Hultman har även sett att de svenska barnens direkta tillgång till 
skapande aktivitet begränsas utifrån denna placering av ateljén.  
 
Dessutom visar vårt resultat att de flesta av informanterna upplever att barngruppens ålder, i 
någon form, påverkade möjligheten för bild- och formskapande aktiviteter. Däremot fanns en 
skillnad i upplevelsen, när gäller små barn, vilket material barnen kan erbjudas, hur stort 
utbud av material barnen får ta del av och pedagogens syfte med bild- och formskapande 
aktiviteter. Två informanter uttryckte att även de små barnen hade tillgång till en mångfald av 
material, med rikt utbud och stor variation, samt att materialet alltid fanns tillgängligt. Andra 
informanter upplevde att de inte kunde erbjuda små barn lika stort utbud av material och inte 
ha materialet tillgängligt hela tiden. Detta resultat kan vi jämföra med Johanssons (2005) 
undersökningsresultat som visade att pedagogens barnsyn, kunskapssyn och syn på lärande är 
av stor betydelse för verksamhetens innehåll och utformning. Pedagogens syn på kunskap och 
lärande är också av stor betydelse för vilket förhållningssätt pedagogen har till barn i 
lärandesituationer. Johansson menar att om pedagogen har tilltro till barnens förmåga så ses 
barnet som kompetent, utforskande, reflekterande och aktivt i sitt lärande. Därigenom antar 
pedagogen ett utmanande förhållningssätt och anpassar verksamheten utifrån barnens intresse 
och önskemål.  
 
Nordin- Hultman (2006) menar att förhållningssättet inte alltid är direkt knutet till personen 
utan förhållningssättet kan indirekt uttryckas i rummet utformning. Vidare menar Nordin- 
Hultman att rummets utformning bär på materialiserade teorier om barns utveckling. Vilket 
kan kopplas till vårt resultat som visar skilda upplevelser av vad barn klara av och hur bild- 
och formskapande aktiviteter utformas.  Vi kan utifrån vårt resultat se att några informanter 
beskriver barnet utifrån Piagets teorier (Hwang & Nilsson, 2003) om barns mognad och 
utveckling. Vilket medför att informanterna möjliggör för och anpassar bild- och 
formskapande aktiviteter utifrån vad de som pedagog anser barnen klara av. Vi kan även se att 
dessa informanter begränsar tillgängligheten och materialutbudet för de små barnen. 
Johansson (2005) visar i sin forskning att om pedagogens förhållningssätt är att avvakta 
barnets mognad så antar pedagogen rollen av att vara den som att tillhandahåller material och 
anpassar verksamheten till barnens mognad och utveckling. Utifrån detta förhållningssätt 
anses barnen inte klara av somliga aktiviteter förrän de uppnått viss mognad och pedagogerna 
upplever att barnen är i stort behov av hjälp, vilket kan begränsa barnens försök att prova 
själv.  
  
Nordin- Hultmans (2006) forskningsresultat visar att de svenska förskolorna erbjuder barnen 
en liten variation av material, vilket skiljer sig från vårt resultat där samtliga informanter 
upplever att barnen erbjuds en stor variation av skapande material. Vidare visar vårt resultat 
skillnader i hur materialet görs tillgängligt för barnen, skillnaderna är tydliga mellan de olika 
förskolorna samt beroende på barnens ålder. Nordin- Hultmans (2006) forskningsresultat visar 
att barnen i de svenska förskolorna, i jämförelse med de engelska förskole- och 
klassmiljöerna, har få möjligheter att vara aktiva och att interagera med omgivningen via 
skapande material, eftersom materialet ofta är placerat utom räckhåll för barnen. Därmed blir 
materialet även sällan använt. Ett variationsrikt och tillgängligt material, där barnen utifrån 
eget initiativ får möjlighet att vara aktivt utifrån sin egen förmåga, ger barnen en känsla av 
trygghet och kontroll (Nordin- Hultman, 2006). 
 
Vårt resultat visar både gemensamma och varierade upplevelser kring vad bild- och 
formskapande innebär för informanterna. Däremot har samtliga informanter en gemensam 
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upplevelse av att bild- och formskapande innebär ett annat sätt att uttrycka sig, än det verbala. 
Vi kan se att vårt resultat är förenlig med Wrights (2007) forskningsresultat där hon kommit 
fram till att bildskapande är ett mycket viktigt medel för barns kommunikation. Vidare menar 
Ahlner Malmström (1991) att bildspråket måste få en högre status som ett kommunikativt 
medel, eftersom hon anser att det är genom bilder barn talar. Vi kan se att informanterna i 
denna studie är medvetna om bilden som kommunikativt medel och att de flesta i sin 
verksamhet arbetar på ett sådant sätt att barnen får möjlighet att kommunicera via bilder. 
Detta blir tydligt bland annat i pedagogernas bemötande av barns bilder, där informanterna 
visar sig intresserade av barnens bilder, ställer frågor och låter barnen berätta om sina bilder. 
Granberg (2001) menar att barns skapande kan ses ur olika perspektiv och att detta påverkar 
hur pedagogen bemöter och stödjer barns skapande. Utifrån vårt resultat kan vi se att 
pedagogerna inte värderar barnens bilder som produkter utan stödjer och uppmuntrar barnens 
kreativitet, vilket är ett av de perspektiv Granberg (2001) beskriver. 
 
 

Sammanfattande slutsats 

Syftet med vår studie var att beskriva pedagogers egna tankar och upplevelser kring bild- och 
formskapandets möjligheter i förskolan. Sammanfattningsvis kan vi se att resultatet visar att 
pedagogens intresse upplevs ha stor betydelse för hur bild- och formskapande möjliggörs och 
utformas i förskoleverksamheten. Samtliga informanter upplevde att det finns tid och pengar, 
anpassade lokaler samt ett stort och varierat utbud av material, som möjliggör för bild- och 
formskapande. Vi kan se att de informanter som arbetar med ett Reggio Emilia inspirerat 
arbetssätt ser på och möjliggör för bild- och formskapande i verksamheten på ett lite annat sätt 
än de övriga informanterna. Detta är inte för oss särskilt förvånande eftersom bild- och 
formskapande, enligt Dahlberg och Åsén (2005), utgör en central del inom Reggio Emilia 
pedagogiken.  
 
Vidare kan vi se att pedagogerna i vår studie uppmärksammar olika slags lärande, som 
redovisats i resultatet, vilket vi tolkar kan bero på pedagogernas olika syn på kunskap och 
lärande samt pedagogens syn på bild- och formskapande. Här blir även skillnaderna, om 
vilken roll pedagogerna upplever att de har i barns bild- och formskapande, tydliga. Intressant 
är att vårt resultat visar att det finns olika upplevelser av vilka möjligheter bild- och 
formskapande kan erbjuda de minsta barnen. Några informanter upplever att bild- och 
formskapandets möjligheter och dess tillgänglighet begränsas med små barn medan andra 
upplever att det, trots att barnen är små, finns stora möjligheter och att det alltid finns 
tillgängligt. Vidare visar resultatet att bild- och formskapande upplevs möjliggöra för barnen 
att uttrycka sig på ett annat sätt än det verbala språket samt upplevelsen om att barnen 
utvecklas socialt, personligt, motoriskt och kognitivt, via bild- och formskapande. Resultatet 
visar även att bild- och formskapande främst upplevs vara ett pedagogiskt verktyg som 
möjliggör för barnen att utveckla kunskaper inom andra ämnesområden, för att nå andra mål 
och för att stimulera barns utveckling.  

 
Vi har genom denna studie fått större förståelse för att pedagogen är den ytterst viktigaste 
faktorn för verksamhetens innehåll och utformning. Därför måste vi i vår kommande yrkesroll 
vara medvetna om att vi som pedagoger och vårt förhållningssätt färgar verksamhetens 
innehåll och utformning och påverkar hur vi möjliggör för barnen att utvecklas och lära med 
olika strategier. Denna studie har även gett oss en tänkbar förklaring till varför vi 
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inledningsvis upplevde att det sällan förekom bild- och formskapande aktiviteter i förskolan. 
Nämligen att trots att det finns stora möjligheter till bild- och formskapande aktiviteter i form 
av plats, material och tid så saknas det ibland pedagoger med intresse och engagemang som 
startar upp och leder denna form av aktivitet. Detta leder oss in på andra frågor. Hur kommer 
det sig att bild- och formskapande, som vårt resultat visar, ses som ett värdefullt verktyg till 
lärande och utveckling men att det till största del beror på pedagogens intresse om bild- och 
formskapande blir en del i den dagliga verksamheten?  Skall pedagogens intresse för ämnet få 
vara avgörande för hur bild- och form skapande aktiviteter möjliggörs och hur barnen får 
möjlighet att utveckla eller, som Loris Malaguzzi menar, bevara flera språk att uttrycka sig 
genom? Det framgår klart och tydligt i förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 1998) 
att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga 
att förmedla sig via många uttrycksformer. Men hur uppnås dessa mål om pedagogernas 
intresse är styrande i vilken utsträckning barnen får ta del av och utvecklas inom bild- och 
formskapande? Genom att pedagogens intresse visar sig vara den mest avgörande faktorn för 
hur bild- och formskapande möjliggörs, i förskoleverksamheten, menar vi att det kan vara så 
att det estetiska ämnesområdet inte ges prioritet och därmed uppnår inte heller bild- och 
formskapande någon högre status. Vidare menar vi att när bild- och formskapande inte ges 
prioritet visar det på tendenser att de traditionella skolämnena prioriteras redan i förskolan. 
Vilket leder oss in på framtida forskning. 

 

6.3 Framtida forskning 

 
Med hänseende till ovanstående resonemang upplever vi att det skulle vara intressant att 
genomföra vidare forskning kring hur bild- och formskapande kan uppnå högre status och 
prioritet i förskoleverksamheten. Vi har genom tidigare forskning och genom vår studie fått 
förståelse för att pedagogen i olika avseenden är den ytterst viktigaste faktorn för i vilken 
utsträckning vissa ämnesområden bearbetas och hur verksamhetens innehåll utformas. Därför 
har denna studie väckt intresse för vidare forskning inom området. Den forskning som finns 
kring ämnet och som vi kommit i kontakt med i samband med denna studie upplever vi 
representeras ur ett barnperspektiv och därför skulle vi vilja fortsätta hålla fast vid ett 
pedagogperspektiv, även om det gör det komplicerat att finna stöd i tidigare forskning.  
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Bilagor 
Bilaga A 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som studerar vid Luleå Tekniska Universitet och vi skriver just nu vårt 
examensarbete, kring bild- och formskapandets möjligheter inom förskolan ur ett pedagog 
perspektiv. Vi är tacksamma att just du ställer upp på att medverka i vår studie. Vi kommer att 
genomföra inspelade intervjuer som uppskattas ta ca 30 minuter. Du har självklart möjlighet 
att vara konfidentiell, men om du önskar kan ditt namn framgå i vår studie. Vårt syfte med 
intervjun är att ta del av just dina tankar, erfarenheter och upplevelser kring bild- och 
formskapande.  

Våra frågor: 

Intervjufrågorna berör vilka faktorer du som pedagog anser påverkar möjligheten till 
skapande aktivitet och vilket lärande denna aktivitet främjar och utifrån detta vilka mål du 
själv som pedagog ställer upp för de olika bild- och formskapande aktiviteterna i 
verksamheten.  

Läs gärna igenom och fundera kring detta referat. 

Det finns en skillnad mellan att lära om, i, med och genom de estetiska uttrycksformernas 
funktion. Lärandet om och i, liknar det traditionella förhållningssättet inom skolan, där 
barnen får kunskaper om konstens historia eller i bildskapande tekniker. Lärande med, syftar 
till de estetiska uttrycksformerna som pedagogiskt verktyg, att utveckla kunskaper inom 
andra ämnesområden. Att lära genom, innebär att uttrycksformerna är ett verktyg för ett 
utforskande arbetssätt där resultatet inte på förhand är givet (Ericsson & Lindgren, 2007).   

 

Tack på förhand 

Claire och Beatrice 

 
 
Kontakt information: 
Claire Boberg  
clabob-6@student.ltu.se 
Beatrice Selberg  
beasel-6@student.ltu.se 
Handledare vid LTU Marie-Louise Annerblom  
marie-louise.annerblom@ltu.se 
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Bilaga B 

 

Intervjuguide 

Vill du att din intervju behandlas konfidentiellt? 

Vilket år tog du examen? 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

Har du något särskilt intresseområde inom förskolans verksamhet? 

Skapar du i något avseende själv på fritiden? 

 

************************************************************************** 

Vad innebär bild- och formskapande för dig? Kan du berätta lite hur ni arbetar med bild- och 
formskapande i er verksamhet och dina tankar kring detta? 

Vilken roll upplever du att du har i barns bild- och formskapande aktiviteter?  

Vilka olika mål anser du att du har när du planerar och genomför bild- och formskapande 
aktiviteter med barnen i förskolan? 

Upplever du att bemötandet av barnens alster påverkar barns lärande? På vilket sätt?  

Upplever du att bild och formskapande har förändrats under de år du arbetat? 

Hur upplever du att bild och formskapande hävdar sig gentemot andra ämnesområden inom 
förskolan?  

Vad upplever du att barn lär sig via bild- och formskapande aktiviteter? På vilket sätt? 

Upplever du att du kan relatera referatet till hur ni arbetar i er verksamhet med bild- och 
formskapande för att utveckla barns lärande?  

Det finns en skillnad mellan att lära om, i, med och genom de estetiska uttrycksformernas 
funktion. Lärandet om och i, liknar det traditionella förhållningssättet inom skolan, där 
barnen får kunskaper om konstens historia eller i bildskapande tekniker. Lärande med, syftar 
till de estetiska uttrycksformerna som pedagogiskt verktyg, att utveckla kunskaper inom 
andra ämnesområden. Att lära genom, innebär att uttrycksformerna är ett verktyg för ett 
utforskande arbetssätt där resultatet inte på förhand är givet (Ericsson & Lindgren, 2007). 

• Om ja, på vilket sätt? 

• Om inte, kan du beskriva ert förhållningssätt till bild- och formskapande i er verksamhet.  

 

Hur upplever du att det finns möjlighet att genomföra bild- och formskapande aktiviteter i 
verksamheten? 
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Hur är miljön utformad? 

Har ni anpassat materialet till barnen på något sätt?  

• I vilken höjd finns materialet?   

• Har alla barn tillgång till samtligt material? 

• Använder ni olika material i de bild- och formskapande aktiviteterna? 

• Vilka olika material har barnen tillgång till? 

• Vilka olika tekniker får barnen möta i sitt bildskapande? 

 

Har ni några bestämmelser kring hur målarrummet/ateljén ska nyttjas? 

• Antal barn? 

• Själva eller med vuxen? 

• Upplever du att tillgången till material och möjligheten till genomförande begränsas 
på något sätt beroende på barngruppens ålder?  

• Hur tänker ni kring barnens ålder vid gruppindelningen gällande bild- och 
formskapande aktiviteter?  

 

Upplever du att det finns tid och ekonomiska förutsättningar för att kunna bedriva bild- och 
formskapande aktiviteter?  

Hur anser du att läroplanens mål kring bildskapande möjliggörs i er verksamhet? 

Upplever du att de nya reglerna kring 15h placeringarna påverkar barnens möjlighet till bild- 
och formskapande?  

• Hur har ni anpassat verksamheten utifrån dessa förändringar? 

 

 

 

 

 

 


