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Syftet med studien var att synliggöra förskollärares tankar om att arbeta med barns 
utveckling och lärande inom bild och form. Studien är kvalitativ och 
semistrukturerade intervjuer användes för att samla in data. Resultatet visar att 
förskollärarna har en osäker inställning till arbetet med bild och form och att det 
påverkar undervisningen inom ämnet. Förskollärarna beskrev att de främst använde 
bild och form som ett medel för att nå andra mål och la stort fokus vid barns fria 
skapande. I intervjuerna framkom olika metoder som förskollärarna använder för att 
vägleda och stimulera barns utveckling inom bild och form. Dock verkade det inte 
finnas en medveten didaktisk analys bakom förskollärarnas val av metoder. 
Slutsatsen av studien är att det finns olika ramfaktorer som påverkar undervisningen 
inom bild och form samt att förskollärarna kan behöva stöd för att förbättra sin 
undervisningspraktik i detta ämne.  
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1 Inledning 

Under tidigare möten med förskolans praktik har vi upplevt att bild och form inte är 
ett ämne som förskollärare arbetar med medvetet. Vi har sett det inkluderas i andra 
ämnen, så som i temaarbeten men vi har aldrig riktigt sett ett medvetet arbete mot ett 
mål inom bild och form. Det vi mest har sett är att barn får skapa fritt. Vi har blivit 
nyfikna på vad det kan bero på och hur förskollärare resonerar kring sitt arbete i 
förskolan med bild och form. Vårt intresse i frågan utökades när vi började söka på 
forskning i ämnet och fick syn på att det inte bara är vi som upplevt bristen på arbete 
mot mål inom estetiska uttrycksformer i skolvärlden. 

Vi fastnade för en artikel i tidningen Förskolan. I artikeln lyfter Richter (2012) fram 
att barn ska få skapa genom olika uttrycksformer i förskolan, exempelvis genom bild, 
och framhåller att det är viktigt både att ge barn tillgång till olika redskap och ge dem 
stöttning i att ta till sig redskapen. När barn fått tillgång till och bearbetat redskapen 
kan de använda dem själva och i aktiviteter med andra. Därigenom blir det förskolans 
uppgift att introducera olika konstnärliga innehåll för barnen, samt visa hur det 
behärskas.  

– Att få veta exempelvis hur färger blandas är en förutsättning för att de skall kunna uttrycka sig 
estetiskt och ”fritt”. Även det kreativa och fria skapandet förutsätter att barnen har något att 
uttrycka sig med, säger Niklas Pramling. (Richter, 2012) 

Artikeln fick oss att börja tänka kring hur barns utveckling och lärande inom bild och 
form påverkas av den stimulering och vägledning som de ges i förskolan. Pramling 
Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2015) menar att 
de estetiska ämnena inte har samma höga status som exempelvis matematik och 
naturvetenskap i dagens skolvärld. De betonar att det är vanligt att estetiska 
uttrycksformer ses som medel för att nå ett mål inom ett annat ämne, och således 
behövs ett större fokus på "barns kunnande om det estetiska som målet i sig" 
(Pramling Samuelsson m.fl., 2015, s.21). Samtidigt framhålls estetiska uttrycksformer 
som ett viktigt ämne av bland annat Pramling Samuelsson, Sheridan och Hansen 
(2013). De lyfter fram att forskning visar att barn kan bli väldigt skickliga inom 
estetiska uttrycksformer om man fokuserar på dessa som egna ämnen. Doverborg, 
Pramling och Pramling Samuelsson (2013) betonar att förskollärare faktiskt har en 
undervisande uppgift. De ska ge barn möjligheter att utvecklas inom de specifika 
områden som formulerats som strävansmål.  

Vi ser precis som Pramling Samuelsson m.fl. (2015) att det är problematiskt att 
estetiska uttrycksformers värde i sig förminskas i dagens skolvärld och vill därför 
närma oss förskollärares tankar kring det. Eftersom att vi är intresserade av 
förskollärares tankar kring sin undervisning i ämnet bild och form och hur de faktiskt 
undervisar har vi valt att göra en didaktisk studie på ämnet. I studien vill vi 
synliggöra varför, hur och när förskollärare ger barn möjligheter att utvecklas och 
lära inom eller genom bild och form. 

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att synliggöra förskollärares tankar om att arbeta 
med barns utveckling och lärande inom bild och form.  

Följande är våra forskningsfrågor: 
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 Hur ser förskollärare på betydelsen av den estetiska uttrycksformen bild och 
form? 

 Vilka metoder tänker förskollärare är användbara för att stimulera och vägleda 
barns utveckling och lärande inom bild och form? 

 Hur tänker förskollärare att miljön kan organiseras för att stimulera och 
vägleda barns utveckling och lärande inom bild och form? 

2 Bakgrund 

I detta kapitel har vi valt att lyfta fram en historisk återblick i bildpedagogikens 
historia, Reggio Emilia pedagogiken, förskolans styrdokument samt de 
begreppsdefinitioner som vi anser är av vikt för studien.  

2.1 Historisk återblick 

Bendroth Karlsson (1996) skriver om bildpedagogikens historia i Sverige. I förskolans 
nuvarande bildpraktik framträder den emancipatoriska traditionen och 
Fröbeltraditionen. Fröbeltraditionen som framhåller barns rätt att utvecklas fritt var 
dominerande i Sverige från slutet av 1800-talet fram till 1930-talet och Fröbels idéer 
präglade länge den svenska förskolans arbetssätt. Fröbel utformade lekgåvor som 
hjälpmedel till barns fria utveckling, och en av lekgåvorna var papper och penna. 
Fröbel hade metodanvisningar för hur tecknandet skulle gå till, till exempel att 
barnträdgårdslärarinnan ritar olika linjer inför barnen samtidigt som hon benämner 
vad hon gör för att barnen ska bli medvetna om vad de gör. Fröbels detaljerade 
metoder lämnar inte mycket utrymme till barns egna uttryck inom bild och står i 
motsättning till hans tankar om att barn ska utvecklas fritt efter sin inneboende 
natur. 

I USA började Fröbelpedagogiken utsättas för kritik kring sekelskiftet av mer 
progressiva tänkare som bland annat John Dewey. Bendroth Karlsson skriver att 
Dewey inspirerades av Rousseau som betonade betydelsen av att utgå från barns 
naturliga intressen samt framhöll konkret och praktiskt lärande. Han ställde sig 
positiv till Fröbels syn på det sociala barnet, men motsatte sig tankarna om en 
universell metod och utvecklingslagar. Estetisk erfarenhet ansågs av Dewey vara den 
högsta formen av erfarenhet och tillägnas genom en aktiv process, inte genom passivt 
betraktande. Han såg estetisk erfarenhet som en demokratisk rättighet då han 
upplevde att den estetiska erfarenheten ytterst gav livet mening.  

Under andra hälften av 1900-talet skedde ett genombrott för den emancipatoriska 
frigörande bildpedagogen. Inom den emancipatoriska metoden finns olika motiv för 
det egna skapandet som kan sammanfattas utifrån emotionella skäl, 
personlighetsutveckling och tillit till den egna förmågan samt en väg till kunskap och 
förståelse. Några av inriktningar som hade störst betydelse för den pedagogiska 
estetiska verksamheten i Sverige under den tiden är Herbert Read och hans svenska 
företrädare, Bauhaus och Levande verkstad samt Reggio Emilias pedagogik. 

2.2 Reggio Emilia 

Ett barn har hundra språk 
Men berövas nittionio. 
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Skolan och kulturen 
skiljer huvudet från kroppen. 
De tvingar en att tänka utan kropp 
och handla utan huvud. 
Leken och arbetet 
verkligheten och fantasin 
vetenskapen och fantasteriet 
det inre och det yttre 
görs till varandras motsatser. (Wallin, 1981, s.14) 

Dahlberg och Åsén (2011) lyfter fram att pedagogiken inom Reggio Emilia grundar 

sig i respekt för barnets rättigheter och potentialer, och att synen på kunskap och 

lärande utgår ifrån barns egna erfarenheter, tankar och teorier. Wallin (1981) betonar 

att synen inom Reggio Emilia är att kunskap är personlig, det är inget som kan ges till 

någon annan.  

En lärare inom Reggio Emilia har i uppgift att ge barnen information och sedan 

stimulera dem till att bearbeta den. Exempelvis kan barn få bearbeta upplevelser och 

hypoteser genom konstnärliga medium. Enligt Dahlberg och Åsén (2011) är det ett 

sätt inom pedagogiken för att ge barn makt över sina egna lärprocesser, genom att de 

får möjligheter att både själva och tillsammans med andra tänka och handla i olika 

sammanhang. Läraren blir en medforskare som tillsammans med barnen konstruerar 

kunskap. En stor del av lärarens ansvar utifrån det här synsättet är att inspireras av 

barnens nyfikenhet och frågor för att skapa situationer där barn sedan själva får 

pröva sina funderingar och hypoteser.  

Dahlberg och Åsén (2011) framhåller att inom Reggio Emilia ses barnet som en 

kommunicerande individ, med krafter och resurser inom sig och kommunikationen 

ses som en grundsten i barns lärande. Uttrycket "Ett barn har hundra språk" 

myntades av Loris Malaguzzi, grundaren av Reggio Emilia-pedagogiken, och innebär 

att barn föds med en mängd olika uttryck som berikar och är beroende av varandra. 

Barn kan få tillgång till hela sin person genom att använda och öva sig i så många 

olika uttrycksformer som möjligt, och kan därmed få tilltro till sin egen förmåga. 

Några uttryckssätt som lyfts fram är bildspråk, musikspråk, drama, talspråk och 

matematik. 

2.3 Förskolans styrdokument 

Läroplan för förskolan LpFö 98/10 är det styrdokument som ligger till grund för 
förskolans verksamhet. Där beskrivs uppdraget och de strävansmål som finns. De 
mål som förskolan ska ansvara för att barn ges möjligheter till att utvecklas och lära 
inom. Arbetslaget i förskolan ska ansvara för att barn ges möjligheter att "utveckla 
sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, 
idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och 
andra uttrycksformer" (Skolverket, 2010, s. 11). Förskollärare ska ansvara för att allt 
arbete i barngruppen genomförs på ett sätt som möjliggör att barnen ställs inför nya 
utmaningar som stimulerar lusten att utvecklas och erövra nya färdigheter 
(Skolverket, 2010). 

I förskolans uppdrag lyfts det fram att skapande och kommunikation genom olika 
uttrycksformer såsom bild, form och konstruktion med olika material och tekniker 
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ska utgöra såväl metod som innehåll i förskolans arbete med att främja barns 
utveckling och lärande. Genom stimulans och vägledning av vuxna ska barn ges 
möjligheter att öka sin kompetens och sina insikter genom egen aktivitet där 
utrymme för barns egna planer, fantasi och kreativitet ska ges (Skolverket, 2010).  

De strävansmål som finns uppsatta i Läroplan för förskolan LpFö 98/10 som berör 
bild och form är:  

Förskolan ska sträva efter att varje barn, 
  
- utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 
erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama  
- utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material 
och redskap (Skolverket, 2010, s.10) 

2.4 Begreppsdefinitioner 

Här definierar vi de begrepp som är bärande i studien. Vi anser att en djupare 
förståelse av dessa begrepp krävs för att få en rättvis bild av studien. Dessa begrepp 
är: bild och form, undervisning, didaktik och pedagogisk dokumentation. 

Malmström (2013) förklarar begreppet bild som ett estetiskt ämne, ett fysiskt resultat 

och ett uttryck i ett specifikt material. Det materiella uttrycket som skapas handlar 

om något som den utövande för tillfället lär sig om. Vi utgår i vår studie från att bild 

och form är uttrycksformer som kompletterar det verbala språket. Vi har valt att 

använda oss av det sammanlagda begreppet bild och form för att vi vill inkludera 

både tvådimensionellt och tredimensionellt skapande.  

Begreppet undervisning betyder enligt NEO (2004) meddelande av kunskaper inom 

ett specifikt innehåll i ett visst ämne. Enligt Doverborg m.fl. (2013) handlar 

undervisning om konsten att peka ut något för någon annan. En definition som de 

förespråkar i förskolan är att för det första utveckla en form av förändring hos någon 

annan och för det andra att hålla fast vid den uppgiften tills den lärande har tagit till 

sig och kan göra eller förstå den givna uppgiften. Utifrån det synsättet behöver den 

undervisande hela tiden anpassa sin sitt sätt att undervisa. Skärningspunkten mellan 

lärarens sätt att undervisa och hur barnen lär finns i begreppet didaktik. Didaktiken 

handlar om ”undervisningens och inlärningens teori och praktik” (Jank & Meyer, 

1997, s.18), vilket innefattar frågor som berör undervisningens förutsättningar (Jank 

& Meyer, 1997). 

Skolverket (2012) beskriver att Pedagogisk dokumentation handlar om att försöka se 

och förstå vad som händer i verksamheten. Pedagogisk dokumentation syftar till att 

lyssna noga, iaktta och synliggöra barns lärprocesser och lärstrategier genom att 

dokumentera. Dokumentationen blir pedagogisk när barn, pedagoger och arbetslag 

tillsammans samtalar och reflekterar kring den. Barns resonemang kring 

dokumentationerna blir viktiga för hur pedagogerna väljer att gå vidare, och genom 

reflektioner tillsammans med alla inblandade kan pedagogisk dokumentation bidra 

till utveckling av verksamheten.   
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3 Teoretiskt perspektiv 

Studien utgår från didaktisk teori. Lindström och Pennlert (2009) förklarar att ordet 
didaktik från början kommer från det grekiska ordet "didaskalia" som rakt av kan 
översättas till "undervisning". Utifrån det har betydelsen läran om undervisning 
uppstått. Enligt Jank och Meyer (1997) innefattar didaktik frågor om 
undervisningens förutsättningar. Frågorna kan exempelvis innefatta varför något ska 
läras ut, vem som ska lära sig, vad som ska läras samt hur och när undervisningen 
ska ske. 

Didaktik handlar enligt Jank och Meyer (1997) om undervisningens och inlärningens 

teori och praktik. De framhåller att didaktiska teorier bör vägleda läraren och 

eleverna i deras praktiska handlande och inte enbart förklara det. Enligt Lindström 

och Pennlert (2009) handlar didaktisk kompetens om att göra den konkreta 

undervisningen till föremål för reflektion genom att distansera sig från den. Därmed 

innefattar didaktisk kompetens såväl kunskap om undervisning och lärande som 

kunskap i att undervisa. Vidare skiljer Jank och Meyer (1997) på teorikunskap och 

didaktisk-metodisk handlingskompetens. Teorikunskap avser resultat av 

vetenskapliga studier och krävs för att kunna handla utifrån ett teoretiskt 

sammanhang samt för att kunna förklara och ifrågasätta både andras och egnas 

handlingar. Didaktisk-metodisk handlingskompetens avser förmågan att agera 

målinriktat i undervisningen samt att hela tiden närma sig nya problemsituationer. 

Den påverkas av praktiska erfarenheter, egen inställning, stimulans av kolleger samt 

av egen inlärnings- och erfarenhetshistoria. Styrkan i teorikunskaper ligger således i 

möjligheten att reflektera över och ifrågasätta handlingsrutiner i undervisningen, inte 

så mycket i möjligheten att utveckla en bättre ny praktik. Didaktisk teorikunskap och 

handlingskompetens tillägnas därmed inte enbart kognitivt, med huvudet, utan även 

med hjärtat, händerna och alla sinnen.  

Jank och Meyer (1997) framhåller att det finns två sidor av didaktiken, analys och 
handlingsorientering. Utifrån dessa två ska didaktiken kunna beskriva hur 
undervisningsverkligheten ser ut samt kunna föreslå hur en bättre undervisning 
skulle kunna se ut. I den förstnämnda ska en bild av den aktuella undervisningen tas 
fram där förutsättning och påverkansfaktorer räknas in, och i den andra ska det 
analyseras och leda fram till förbättringsförslag. Jank och Meyer (1997) poängterar 
att undervisning aldrig sker utan påverkan från inblandade personer och samhället, 
utan har alltid specifika förutsättningar. Lindström och Pennlert (2009) benämner 
de förutsättningar som finns som ramfaktorer. Jank och Meyer (1997) skriver att 
förutsättningarna kan vara personbundna eller samhällsbundna. De personbundna 
förutsättningarna kan exempelvis vara lärare och elevers förmågor, färdigheter, 
förväntningar och rädslor. De samhällsbundna kan handla om ekonomi eller politiska 
beslut. Att ha insikt i förutsättningar som finns, menar Jank och Meyer, kan vara till 
hjälp i undervisningsförberedelser. 
 
Lindström och Pennlert (2009) betonar didaktikens koppling till läroplanen. 
Didaktiken avgör hur läroplanen realiseras i verksamheten och i undervisningen som 
sker. Vad blir undervisningsinnehållet? Och hur kommer barnen tänka kring 
innehållet? Det är en viktig didaktiskt fråga vad det egentligen är barnen i fråga lär 
sig. Didaktiken undersöker sambanden mellan målet med undervisningen, innehållet 
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och formerna som undervisningen tar. Därför blir det intressant att ställa sig 
frågande till hur det egentligen går till när barn utvecklar kunskaper och färdigheter 
inom områden, och vilka metoder som får barnen att utveckla dessa kunskaper och 
färdigheter.  

Lindström och Pennlert (2009) förklarar att när undervisning i ett specifikt ämne 
studeras blir den didaktiska analysen mer specifik och avgränsad till de mål som ska 
nås, samt dess innehåll och metoder än inom allmändidaktiken. Då är det 
ämnesdidaktik det handlar om. Doverborg m.fl. (2013) skriver att när lärare arbetar 
ämnesdidaktiskt behöver de fundera över vad som skulle kunna vara ett intressant 
och relevant lärandeobjekt för barnen inom det aktuella ämnet. Utifrån 
lärandeobjektet tar lärare sedan ställning till vad som ska göras. Lindström och 
Pennlert (2009) anser att det är viktigt att lärare har god ämneskompetens inom det 
innehåll som deras undervisning ska behandla. Ämneskompetens utgörs av "att man 
kan mycket om ämnet, förstår hur ämnet är uppbyggt, har färdigheter i ämnet och 
kan använda sig av dessa kunskaper i olika sammanhang" (Lindström & Pennlert, 
2009, s.11).  

4 Tidigare forskning  

I det här avsnittet presenteras forskning som anses relevant för studien. I sökningen 
efter forskning har databaserna Google Scholar, Libris, Artikelsök, Eric, Jstor och 
Swepub använts. Orden som sökts på är bland annat preschool, art, bildpedagogik, 
bilddidaktik, bildskapande, aesthetics, didaktik, ämnesdidaktik, Reggio Emilia och 
miljö. 

4.1 Förskollärares förhållningssätt och kunskap  

Änggård (2005) framhåller att barn genom olika bildaktiviteter utvecklas socialt, 
språkligt, kognitivt och känslomässigt. Enligt författaren är föreställningar om 
bildskapande en av de största påverkansfaktorer för vilka möjligheter barn ges inom 
ämnet bild och form i förskolan. Såväl föreställningar hos vuxna som hos barn har 
inverkan.  

Asplund Carlsson, Pramling och Pramling Samuelsson (2008) visar i sin forskning på 
att det är en vanlig syn bland lärare att det viktiga inte är att barn lär sig om något 
specifikt inom estetiska uttrycksformer utan att de vågar prova på olika saker, sätter 
ord på sina känslor och har roligt. Speciellt lärare för barn i yngre åldrar. Lärare 
betonar också att det inom estetiska ämnen inte ska finnas något rätt eller fel. 
Asplund Carlsson m.fl. visar också på att det är vanligt att lärare känner sig osäkra på 
att utöva estetik tillsammans med barnen eftersom att de själva inte anser sig vara 
duktiga på det. Författarna ser en paradox i detta, att lärare känner krav på sig att 
kunna medan barn förväntas lära sig. De ställer sig frågan vad anledningen till att 
estetiska ämnen ska uträttas på "rätt" sätt av läraren, men inte av barnen.  

Ytterligare en problematik som lyfts fram av Pramling Samuelsson, Williams och 
Sheridan (2015) är att skapande i förskolan ofta väljs bort av förskollärare på grund 
av att de anser att de har för många barn i sina grupper. Förskollärarna menar på att 
de i skapandet vill ha möjlighet att lyssna på och hjälpa alla barn och att det inte går 
när det är för många barn.  
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Pramling Samuelsson m.fl. (2013) skriver att skapande och kommunikation genom 
olika uttrycksformer så som bild är både medel och mål för förskollärare i arbetet 
med Läroplan för förskolan LpFö 98/10. De betonar att förskolan ska sträva efter att 
varje barn får möjligheter att utveckla förmåga att uttrycka känslor, tankar och 
erfarenheter genom olika uttrycksformer. Estetiska uttrycksformer är menar 
författarna egna ämnen med viktigt innehåll. Däremot lyfter de fram att forskning 
visat att förskollärare ofta ser estetiska uttrycksformer som medel för att nå andra 
mål. Förskollärare överlag ser inte estetiska uttrycksformer som ämnen barn ska lära 
sig, trots att forskning visar på att barn kan utveckla många förmågor inom estetiska 
uttrycksformer om det är fokuserat som ett ämne.  

Malmström (2013) lyfter fram att utbildning inom estetik, och bild specifikt, spelar 
en stor roll för hur läraren undervisar i det. Lärare behöver utbildning för att kunna 
ge ämnet en rättvis chans. Om inte fler lärare får utbildning inom ämnet är bild och 
hela det estetiska spannet av ämnen chanslöst i framtiden menar Malmström. Då 
kommer barn inte få möjligheter att lära sig behärska fler uttryckssätt än det verbala 
och skriftliga språket, vilket skulle begränsa deras meningsskapande. 

4.2 Aspekter av barns skapande inom bild och form 

I det här avsnittet presenteras olika aspekter av barns skapande inom bild och form 
som är relevanta för studien.  

4.2.1 Styrning eller guidning 

Pramling Samuelsson m.fl. (2013) framhäver att det i det estetiska lärandet handlar 

om att tankar och känslor hos barnen ska få komma till uttryck genom gestaltning på 

olika sätt. Samtidigt handlar det om att låta barn ta del av olika erfarenheter. 

Författarna skriver att eftersom skapande ofta kopplas till lek och spontan 

verksamhet kan det av lärare ibland tas för givet att skapandet finns där utan att de 

behöver göra så mycket.  

Eisner (1974) ifrågasätter myten om att barn utvecklas bäst inom konst när de får 

arbeta själva, förutsatt att vuxna erbjuder material och uppmuntran. Han betonar att 

tillförande av material, uppmuntran och känslomässigt stöd är viktigt, men att det 

inte är tillräckligt för att barn ska utvecklas inom bildaktivitet. Utöver det behöver 

läraren ge barn möjligheter att utveckla förmågor som gör det möjligt för dem att 

transformera olika material till uttryck. Utan dessa förmågor kan barnen inte 

uttrycka de inre bilder och känslor de har genom bild och form. Eisner lägger vikt vid 

att bild och form som uttrycksmedel inte är något som utvecklas automatiskt utan det 

är en inlärd förmåga som behöver tränas fram. Eisner argumenterar för att precis 

som lärare inom bild och form en gång fått lära sig genom människor som är mer 

kompetenta på ämnet bör barn ges samma chans. Däremot behöver självinlärning 

inte uteslutas, men bör kombineras med inspiration av någon med kompetens inom 

ämnet.  

Aronsson (1997) betonar vikten av att barn har lärare som är förebilder för deras 

bildskapande. Barn tillägnar sig från sina lärare olika redskap. Aronsson ser att 

läraren bör vara som en guide för barnen och styra utan att detaljstyra, och genom 
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det erbjuda barnen intellektuella redskap genom exempelvis experiment med 

material och tekniker, träning i att se samt samtal kring bilder.  

En aktivitets organisering och de ramar som ges kan i stor utsträckning påverka det 
barn skapar (Änggård, 2005). Bendroth Karlsson (1996) skiljer på begreppen 
styrning och guidning. Styrning anses relatera till makt och auktoritet och guidning 
till ämneskunskap. Utifrån denna uppdelning pekar Bendroth Karlsson på att genom 
styrning formas en aktivitet, till exempel genom planering av introduktion av 
aktiviteten eller val av material. Medan guidning ger innehåll åt en aktivitet och ger 
samtliga aktörer någon form av kunskap inom ett område, exempelvis hantering av 
tekniker och material. 

4.2.2 Kreativitet och reproduktion 

Enligt Lindström (2006) innebär kreativitet ett kombinerande av upplevda 
erfarenheter som leder fram till en ny problemlösning eller en ny produkt. Kreativa 
processer handlar därmed om att kombinera erfarenheter från ens uppbyggda 
repertoar för att skapa nya produkter. På så vis är alla skapelser av fantasin 
uppbyggda av erfarenheter och element som är hämtade ur verkligheten. Lindström 
framhåller att ”Det skulle vara ett underverk om fantasin kunde skapa ur ingenting” 
(Lindström, 2006, s. 9). 

Änggård (2005) visar i sin studie att barn ser bildskapande som en kollektiv process 
och uppskattar bilder som är vackra och formfulländade, samt att de använder en rad 
strategier så som mallar, kopiering, avbildning och att måla samma motiv flera 
gånger för att uppnå detta. Då vuxna enligt Änggård ser bildskapandet som ett 
individuellt medel för självuttryck betraktar de barns reproduktiva strategier som 
mindre värda och värderar originalitet genom "fritt skapande" högre. Änggård menar 
vidare att vuxna i förskolan ofta kan vara rädda för att hämma barnens självuttryck 
eller kränka bildens autenticitet genom att hjälpa barn med deras alster eller visa hur 
de kan rita.  

Aronsson (1997) anser att kopiering inte nödvändigtvis behöver vara något negativt i 
barns utveckling inom bild. Häikiö (2007) lyfter fram att det finns olika sorters 
uttryck inom bildskapandet och att de flesta uttryck är rekonstruerade, imitativa eller 
reproduktiva. Val och möjligheter påverkas därmed av den kontext eller kultur vi 
befinner oss i. Häikiö vill skapa förutsättningar för metakognitiva processer hos barn 
genom en metod som innebär att avbilda, omskapa och nyskapa. Imitation utgör en 
utgångspunkt i metoden, men övergår sen till reproduktiva och omskapande 
processer, vilket leder till att barnet ställs inför nya frågor och val. Författaren 
beskriver metoden som en kreativ process där utveckling sker genom barns egna 
kreativa skapande och i ett problematiserande arbetssätt där minnet och fantasin får 
samspela. Metoden kan beskrivas som att se – uppleva – återskapa.  

4.2.3 Process eller produkt 

Eisner (1974) lyfter fram att den vanliga synvinkeln inom pedagogiska sammanhang 
är att processen är det som ska vara i fokus. Utifrån detta synsätt där hur barn skapar 
något är viktigare än det de skapat, kan barns utveckling hämmas när 
uppmärksamhet läggs på produkten. Änggård (2005) framhåller att i barns egen 
bildverksamhet är det nästan alltid ett ämne eller ett motiv som är utgångspunkt för 
barnen. Medan förskollärare däremot ofta fokuserar på att teknik och material ska 
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vara det primära i bildaktiviteten. Förskollärarna vill att barnen ska få uppleva 
materialet och effekterna som kommer med dem genom olika tekniker. De är måna 
om att barn inte ska behöva känna att de måste prestera i aktiviteterna, det gör de 
genom att framhålla att det som skapas inte behöver föreställa något speciellt. 
Änggård diskuterar problematiken som kan uppstå när barns och förskollärares 
tankar krockar, eftersom att barns syn är att uttryck och innehåll är en integrerad 
helhet. Även om barn kan uppskatta effekter som material och teknik ger är bilden 
som resultat fokus i barns eget bildskapande. 

Lindström (2006) skriver om designprocessen som en stor del av skapandet. 
Lindström hävdar att en designprocess ofta startar i en idé om vad som ska skapas, 
och därefter kommer tankar kring vilka material och metoder som ska användas. För 
en novis kan det vara en stor svårighet att föreställa sig hur processen ska gå till och 
vad som kommer att behövas. Det är svårt för en novis utan erfarenheter av hur 
material och tekniker fungerar att ha en föraning om vart processen kan leda. 
Novisen blir styrd av materialets egenskaper. För att bli en mästare inom 
designprocesser menar Lindström att det krävs en rik repertoar av strategier.  

4.3 Samtal kring barns skapande 

Pramling Samuelsson m.fl. (2013) har i sin forskning kommit fram till att 
diskussioner kring vad, hur och varför saker genomförs inom estetiska aktiviteter ofta 
uteblir i förskolans verksamhet. Bendroth Karlsson (1996) lyfter fram att det är i den 
dialog som förs mellan exempelvis barn och lärare under en aktivitets gång som 
aktivitetens menings konstrueras och att den därför är viktig. Då mycket av barns 
berättande kring sina bilder inte blir synligt på själva bilden utan endast sker i 
barnets tankar krävs ofta muntliga förklaringar för att förstå bilder och närma sig det 
barnen vill berätta (Änggård, 2005).    

Lindahl (2002) lyfter fram det kreativa samtalet som innebär former av samtal där 
barn ges möjligheter att förverkliga sina egna mål med verksamheterna, utanför 
aktivitetens mål. Pedagogen försöker tillmötesgå barnet i dess strävan att göra 
omgivningen begriplig, innebärande att pedagogen tillsammans med barnet 
utvecklar ett forskande arbetssätt. Pedagogens vägledning karaktäriseras av att 
pedagogen uppmuntrar verbalisering, uppmärksammar handlingar och förändringar 
och ställer öppna frågor om barns tankar och mål med sina handlingar. 

4.4 Miljöns inverkan på barns skapande 

Änggård (2005) visar i sin studie att den fysiska miljön med sin utformning och 
utrustning påverkar barnens bildskapande. Miljön har inbyggda förväntningar som 
talar om för barnen vad som förväntas ske där och vad som är möjligt att göra. 
Miljöns utformning och det material som finns att tillgå blir utgångspunkt för samtal 
och gemenskap samt leder in barn i olika bildaktiviteter. Strong-Wilson och Ellis 
(2007) har liknande tankar och påpekar att barns erfarenheter är begränsade av de 
platser och erfarenheter de får uppleva. Därför är det viktigt att utforma platserna 
utifrån medvetna tankar och ständigt ge dem uppmärksamhet. Författarna tar 
utgångspunkt i synen på miljön som den tredje pedagogen, som de gör inom Reggio 
Emilia- pedagogiken. Utifrån det synsättet kan miljön göras levande på ett sätt som 
bidrar till barns utveckling och lärande.  
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Strong-Wilson och Ellis (2007) betonar att miljön kan "tala" och bjuda in barn 
genom hur den är organiserad. Det kan göras genom att organisera miljön på 
oväntade sätt som kittlar barns fantasi och nyfikenhet och bjuder in till utforskande 
aktiviteter, till exempel genom att placera oväntade föremål i genomskinliga burkar 
och på låga hyllor. Författarna påtalar att det bör finnas en balans mellan struktur 
och uppmuntran till fritt upptäckande i miljön.  

4.4.1 Interaktion 

Enligt Änggård (2005) har bildskapande en stor social dimension, och i förskolan 
sker bildskapande ofta kollektivt i dialog med andra. Barn vill vara där andra barn är 
och göra som de gör, att delta i samma aktivitet som andra är ofta viktigare än 
aktivitetens innehåll. Att skapa relationer genom bildskapandet anser författaren är 
en stark drivkraft hos barnen. Strong-Wilson och Ellis (2007) skriver att det är 
önskvärt för barn att interagera med jämnåriga barn i förskolan, då det är viktigt för 
deras utveckling. Bland annat kan barn genom interaktion med andra utveckla deras 
förmåga att resonera och observera. De talar om hur platser kan inbjuda, hindra eller 
möjliggöra interaktion på olika sätt. Änggård (2005) lyfter fram att det troligen är när 
barn deltar i bildaktiviteter tillsammans med andra barn som de främst lär sig rita.  

4.4.2 Material 

Eckhoff och Spearman (2009) lyfter fram att objekt talar till människan. De 
kommunicerar tankar, minnen samt stimulerar känslor och ageranden. Författarna 
poängterar att läraren spelar en stor och viktig roll i barnens interaktion med 
material genom att stödja barnen och upptäcka tillsammans med dem. Exempelvis 
genom dialog med barnen där varje barns utforskande och utveckling är i fokus, på så 
sätt kan lärare och barn skapa mening tillsammans. Det är genom aktivt utforskande 
av material som barn konstruerar kunskap om materialet och miljön där materialet 
finns.  

Enligt Eckhoff och Spearman kan möten med en variation av material ge barn 
möjligheter att fördjupa sina kunskaper om den visuella världen. Eisner (1974) 
argumenterar för att det är en myt inom bildpedagogiken att barns utveckling inom 
bild gynnas av ett så stort spann av material som möjligt. Författaren menar att den 
stora variationen av material kan leda till att varje material bara utforskas flyktigt 
under korta tidsintervall, och att barn sällan då ges möjligheter att lära känna 
materialet tillräckligt för att kunna använda det för egna uttryck. Det glöms lätt bort 
att barn behöver tid för att bekanta sig med ett material och kunna kontrollera det. 
Eckhoff och Spearman (2009) skriver att när det handlar om introduktion av ett nytt 
material är det tydligt att barns huvudsakliga intresse ligger i att titta, känna, jämföra 
och utbyta observationer med varandra. Till en början är barn inte intresserade av att 
skapa något av materialet. 

5 Metod 

I studien användes en kvalitativ forskningsstrategi eftersom att vi intresserar oss för 
mening och förståelse av den sociala verklighet som vi valt att studera (Alvehus, 
2013). I vårt fall handlar det om ett urval av förskollärares tankar kring arbetet med 
bild och form i förskolan. Eftersom att studien är baserad på dessa förskollärares 
tankar kring ämnet är vår ståndpunkt kunskapsteoretisk då den ska spegla 
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deltagarnas tolkning (Bryman, 2011). Att vi valt en kvalitativ forskningsstrategi 
utesluter dock inte helt intresset för kvantiteter. Som Alvehus (2013) skriver kan 
exempelvis återkommande teman i intervjuer vara av vikt för en studie. Studiens 
fokus är främst kvalitativt men även kvantitativa aspekter har analyserats och tolkats.  

5.1 Datainsamlingsmetod 

I kvalitativ forskning är intervjuer och observationer vanliga datainsamlingsmetoder 
(Bryman, 2011). Intervjuer användes i studien, vilket framhålls som lämplig metod av 
Eriksson Zetterquist och Ahrne (2015) om det är flera personers reflektioner och 
synvinklar som är i fokus. För att ge informanterna frihet i att utforma sina svar 
utifrån egna tankar och uppfattningar användes semistrukturerade intervjuer. En 
intervjuguide med huvudfrågor utformades som skulle kunna få fram material för att 
göra det möjligt att besvara forskningsfrågorna. För att få mer personliga svar 
förbereddes också ett antal följdfrågor att följa upp informanternas svar med för att 
få ett större djup och en större fyllighet i svaren (Stukát, 2011). För att kunna följa 
informanternas utsagor och anpassa oss efter de svar som gavs fanns ingen fast 
ordningsföljd på huvudfrågorna (Bryman, 2011).  

För att få ut maximalt av varje intervju utförde vi, studiens två författare, samtliga 
intervjuer gemensamt. Stukát (2011) framhåller att två personer har möjlighet att 
upptäcka mer än vad en person kan göra. Enligt Eriksson Zetterquist och Ahrne 
(2015) är det fördelaktigt att utöver ljudinspelning använda sig av papper och penna 
när man är två som genomför intervjun. En person kan då koncentrera sig på att ta 
upp anteckningar av exempelvis ohörbara saker som gester som inte kommer med på 
ljudupptagningen. Därför ansvarade en av oss för anteckningar vid varje 
intervjutillfälle. 

5.2 Urval 

Enligt Eriksson Zetterquist och Ahrne (2015) ökar chansen att resultatet blir 
oberoende av enskilda individers personliga erfarenheter och tankar om fler än sex 
intervjuer utförs. För att studiens material ska kunna bli representativt intervjuades 
åtta personer. För att syftet med studien och urvalet ska stämma överens gjordes ett 
målinriktat urval. Urvalet gjordes utifrån personer som är relevanta för vårt syfte och 
våra forskningsfrågor (Bryman, 2011). Valet av informanter gjordes medvetet utifrån 
deras skilda arbetslivserfarenheter, de olika områden där deras arbetsplatser ligger 
samt att förskolor med och utan estetisk inriktning fanns representerade. 
Förskollärare intervjuades som utifrån förskolans styrdokument har det yttersta 
ansvaret för att arbetslaget ger barn möjligheter att utvecklas och lära inom bild och 
form. 

Krypterat 
namn i 
studien: 

Antal år som 
verksam 
förskollärare: 

Ålder på barn 
i 
barngruppen 
just nu: 

Antal barn 
per pedagog i 
barngruppen: 

Estetisk 
inriktning 
på 
förskolan: 

Anna  23 3-4 5,3 Nej 

Ida  32 5 7 Nej 
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Emma  4 1-2 5 Ja 

Karin  28 3-4 8 Ja 

Elin  2 5-6 5 Nej 

Stina  33 2-3 5 Nej 

Camilla  13 5-6 7,3 Nej 

Maria  6 1-2 5 Nej 

Tabell 1. Presentation av studiens informanter 

I tabellen ovan presenteras informanterna i studien med deras fingerade namn. 
Tabellen visar antal år som verksamma förskollärare, ålder på barn i förskollärarnas 
aktuella barngrupp och antal barn per pedagog.  

5.3 Analysmetod 

Enligt Stukát (2011) är transkriberingen, utskriften av intervjuerna i sin helhet, 
tidsödande då den kan ta uppemot tre till fem timmar att skriva ut. Dessutom kan 
den resultera i mycket att skriva ut och hålla koll på. Stukát framhåller att ett 
alternativ är att bara transkribera de delar av inspelningarna som anses vara särskilt 
intressanta för studien, och på så sätt kan tid sparas in. Det alternativet användes för 
att spara tid, och därmed kunna intervjua fler personer än vad som annars hunnits 
med. Eriksson Zetterquist och Ahrne (2015) framhåller vikten av att under arbetet 
med transkribering av ljudupptagning ta hjälp av de stödanteckningar som gjorts 
under intervjuerna. Stödanteckningar kan öka förståelsen av de som sagts samt för 
att underlätta om vissa partier av intervjuerna är svåra att höra på inspelningarna. 
Därför användes både ljudupptagningar och anteckningar i arbetet med 
transkriberingen. I transkriberingarna gavs informanterna kodnamn för att 
anonymisera dem. I de första två intervjuerna transkriberades bara de delar som 
ansågs vara relevanta för resultatet för att spara tid. När resultatet skulle skrivas in 
under utvalda teman insåg vi att transkriberingen från de första intervjuerna inte var 
tillräckligt fylliga och detaljerade. Därför transkriberades de första två intervjuerna 
om.  

Att sortera och reducera lyfts fram som grundläggande arbetssätt i kvalitativa 
analyser (Rennstam & Wästerfors, 2015). Genom att sortera de data som samlats in 
via intervjuerna skapades ordning för analysen. Sorteringen skedde utifrån 
genomgångar av transkriberingarna, där teman skapades utifrån de likheter och 
skillnader som kunde urskiljas. Allt insamlat material kan inte visas upp i en uppsats 
(Rennstam & Wästerfors, 2015). För att hålla samman materialet med syftet, 
forskningsfrågorna samt den teori och tidigare forskning som studien riktats mot 
gjordes medvetna val och materialet beskars utifrån det som var relevant att 
uppmärksamma.  

5.4 Tillförlitlighet 

Bryman (2011) betonar vikten av täta beskrivningar av den studerade sociala 
kontexten för att få ett djup i studien samt säkerställa överförbarhet. För att få fram 
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mycket detaljer och möjliggöra täta beskrivningar utfördes åtta intervjuer. Ett fåtal 
frågor användes för att gå in på djupet på istället för ett flertal som bara skulle hinna 
beröras på ytan. Genom att beskriva och redogöra för forskningsprocessen och dess 
olika delar skapade vi en så fullständig och tillgänglig bild som möjligt av hur studien 
gått till. Enligt Bryman (2011) stärker detta forskningens pålitlighet.  

Enligt Stukát (2011) påverkar faktorer kopplade till reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet studiens tillförlitlighet. Reliabilitet avser hur bra ett mätinstrument 
är på att mäta. Feltolkningar av frågor eller svar, yttre störningar, informanternas 
dagsform, felskrivningar och tur och otur i vilka frågor som ställs är faktorer som 
påverkar undersökningens reliabilitet. För att öka reliabiliteten utfördes intervjuerna 
i ett tyst och avskilt rum på informanternas arbetsplats för att minska yttre 
störningar.  

Studiens urval var för litet för att resultatet ska kunna ses som generaliserbart. Valet 
av informanter som varit yrkesverksamma förskollärare olika länge, arbetar i olika 
områden och på förskolor med och utan estetisk inriktning strävar ändå mot att 
skapa representativitet (Stukát, 2011).  

Bryman (2011) skriver att inspelning av intervjuer är nödvändigt som ett stöd till 
minnets begränsningar och ger möjlighet att återvända till intervjun, underlätta 
analysen och höra både vad informanten har sagt och hur de säger det. För att få en 
sanningsenlig bild av informanternas svar samt undvika feltolkningar av svaren valde 
vi att genomföra intervjuerna gemensamt samt spelade in intervjuerna via 
ljudupptagning. Genom att delge informanterna intervjuguiden innan intervjuerna 
gavs de möjlighet att tänka igenom sina svar vilket minskar risken för feltolkningar 
av frågorna.  

Det finns alltid en risk för att informanter inte svarar helt ärligt, vilket Stukát (2011) 
menar kan påverka studiens validitet. För att minska risken för oärliga svar strävade 
vi efter att skapa en förtroendefull situation genom att försäkra informanterna om 
deras anonymitet. Stukát (2011) skriver att undersökningens validitet avser hur bra 
ett mätinstrument mäter det som avses mätas, att man mäter rätt saker. Om 
mätningen täcker mindre, mer eller andra saker än det som avses minskar 
validiteten. För att öka validiteten försökte vi säkerställa att intervjufrågorna är 
relevanta utifrån syfte och forskningsfrågor samt sållade bort material som var 
irrelevant för studien. 

5.5 Etiska överväganden 

I studien har vi arbetat i enlighet med de fyra forskningsetiska principerna, vilka 
berör information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2011; 
Stukát, 2011). 

För att uppfylla informationskravet skickades ett missivbrev ut via mail till 
informanterna. I missivbrevet gavs information om syftet med studien samt hur 
studien skulle gå till. Information om att studien skulle publiceras i databasen DIVA 
gavs. Dessutom framkom våra namn och vilket lärosäte vi tillhör. 

Samtyckeskravet beaktades genom att deltagarna i studien informerades både i 
missivbrevet och muntligt innan intervjuerna påbörjades om att deltagandet var helt 
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frivilligt. Det förtydligades att de när som helst under studiens gång hade rätt att 
avbryta sitt deltagande utan att det skulle ge några negativa konsekvenser. 

Konfidentialitetskravet togs hänsyn till under hela studiens gång. Deltagarna 
informerades om att de i studien skulle vara helt anonyma. För att informanterna 
inte ska kunna identifieras gavs de fingerade namn, och ingen information som skulle 
kunna kopplas till informanterna eller deras arbetsplats anges. Vid studiens avslut 
raderas ljudinspelningarna från intervjuerna.  

För att beakta nyttjandekravet har informationen från informanterna enbart använts 
i studien och för det syfte som uppgavs. Resultat kommer inte publiceras någon 
annanstans än i DIVA.  

6 Resultat 

Här presenteras insamlad data från de åtta utförda intervjuerna. Resultatet är 
uppdelat i tre olika kategorier. I den första kategorin presenteras förskollärarnas 
tankar kring ämnet bild och form samt deras arbete med det. Den andra och tredje 
kategorin presenterar metoder som förskollärarna använder för att vägleda och 
stimulera barn utveckling och lärande inom bild och form. Metoderna är uppdelade i 
indirekta och direkta metoder.  

6.1 Förskollärarnas tankar kring ämnet bild och form 

Enbart två av de intervjuade förskollärarna uttryckte att de kände glädje inför ämnet 
bild och form. Övriga betonade att de hade andra favoritämnen och inte kände sig 
duktiga på att utöva bild och form. Samtliga förskollärare berättade att de inte har 
mycket kunskap inom ämnet bild och form och att de inte fick mycket kunskap inom 
ämnet under sin utbildning. Bara en av förskollärarna berättade att när hon 
studerade till förskollärare, innan förskolan fick en läroplan, var det ett stort fokus på 
bild och form. Ämnet bild och form framhölls ändå genomgående som en viktig och 
naturlig del i förskolans verksamhet i våra intervjuer. Bild och form lyftes av flera av 
förskollärarna fram som lika viktigt som andra läroplansmål.  

Samtliga förskollärare ansåg att ämnet bild och form är ett viktigt uttrycksmedel för 
barn där de får möjlighet att uttrycka tankar, upplevelser, erfarenhet och känslor. 
Flera av dem benämnde det som ett språk som är lika starkt som exempelvis det 
verbala språket eller kroppsspråket. Att uttrycka sig genom bild och form lyftes också 
fram som en mänsklig rättighet, speciellt för barn som inte fullt ut behärskar det 
verbala språket. Ytterligare en vinst som flera av förskollärarna lyfte fram var att barn 
bygger sociala relationer när de arbetar med bild och form. Bild och form skapar 
enligt förskollärarna en bra kommunikation mellan barnen och de lär sig samarbete 
och turtagning bland annat. Gemensamt för förskollärarna i studien var också synen 
på bild och form som något fritt från prestationskrav och bedömning. För att det ska 
kunna bli fritt framhävdes det att fokus behöver ligga på process och inte på produkt. 
Skapandet behöver inte resultera i något speciellt, fokus kan ligga på själva skapandet 
i sig.  

Om man tänker bild och form som att det är processer och inte produkter, då är det en väldig 
frihet för barnen tänker jag. Jag är inte så mycket för att spara, jag ser processen. Jag tycker att 
man ska få prova och testa och så, sen är inte själva produkten så viktig. (Maria) 
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Det är lustfyllt och även spännande när de sitter och jobbar. Det är inte att "nu måste ni sitta 
stilla", nej i skapande då gör de det de vill göra. De älskar det de gör, samtidigt lär de sig mycket 
saker, det är jättehäftigt. (Elin) 

Synen på att bild och form i stor utsträckning används som metod var vanlig bland de 
intervjuade. Exempelvis används det som metod för att få fram barns tankar kring de 
mål som är prioriterade i verksamheten samt i temaarbeten. I temaarbeten sågs bild 
och form som en metod för att förstå saker på olika sätt, se detaljer och beskriva hur 
något ser ut. Exempelvis kopplade de som arbetade tematiskt utifrån litteratur och 
sagor någon form av skapande inom bild och form till de aktuella sagorna. Det lyftes 
fram att bild och form kan vara ett effektivt hjälpmedel både för att få fram barns 
tankar men också för att kartlägga vart barnen befinner sig i sina aktuella 
lärprocesser. Bild och form som eget innehåll var inte ett prioriterat mål utifrån de 
lokala verksamhets- eller arbetsplanerna i någon av de verksamheter där de 
intervjuade arbetar just nu. Det nämndes att bland annat språk och matematik 
prioriterades före bild och form.  

Vi har ju alltid språk och matte och de där som ligger över, och att det finns åtaganden som 
säger att vissa saker ska prioriteras. Fast visst skulle vi ha tid att arbeta med bild och form om vi 
säger, det kan jag ju inte skylla på att vi inte hinner. Men vi är dåliga på det. (Camilla) 

Det framkom att arbetet med bild och form sker både i planerade aktiviteter och 
spontant. I både de planerade och spontana aktiviteterna betonades vikten av att 
barnen ska få skapa fritt. Förskollärarna framhöll att mycket av den skapande 
verksamheten sker spontant och tekniker och material beskrevs erbjudas spontant 
utifrån läroplanen.  

6.2 Indirekta metoder som används i arbete med bild och 
form 

Med indirekta metoder syftar vi på de metoder som förskollärare använder för att 
stimulera och vägleda barns utveckling och lärande, men som inte sker i 
förskollärarens direktkontakt med barnen.  

6.2.1 Diskussioner i arbetslaget 

Det framkom i intervjuerna att arbetslag planerar gemensamt under reflektionstid 
för hur de ska arbeta med bild och form. Flera av förskollärarna pratade om vikten av 
att i arbetslaget ha samma mål med arbetet inom bild och form, för att kunna ge 
barnen möjligheter och för att själva kunna utvecklas inom ämnet. En förskollärare 
betonade att det ingår i ansvaret som förskollärare att inspirera sina kollegor och visa 
på betydelsen av bild och form i arbetet i förskolan.  

6.2.2 Miljöns och materialets organisering 

Samtliga förskollärare i studien berättade att det är viktigt att miljön är inspirerande 
och tillgänglig för barnen. Barnen ska kunna få en känsla av att det går att skapa utan 
begränsningar. Bara en av förskollärarna påtalade att det inte finns någon ateljé på 
förskolan där förskolläraren arbetar just nu. De andra förskollärarna har en eller flera 
ateljéer på sina respektive förskolor, och några har till och med en egen på 
avdelningen. På förskolorna där ateljéer finns är mycket av skapandet inom bild och 
form centrerat där. Flera av förskollärarna betonade också att de försöker få in bild 
och form i samtliga rum för att ge barnen möjligheter till den uttrycksformen 
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överallt. Att skapa stationer som interaktionsplatser för olika former av skapande 
inom bild och form var ett arbetssätt som lyftes fram. Det motiverades av att det ska 
kunna bli ett flöde där barnen kan ”flyta runt” och utforska olika material och 
tekniker. Förskollärarna berättade att det är bra att det är tydligt för att barnen ska 
kunna se vart de kan göra vad och att barnen själva ska kunna påverka vad de vill 
göra och när de vill göra det.  

En gemensam nämnare i intervjuerna var begreppet tillgänglighet. Förskollärarna 
lyfte fram att materialet behöver vara tillgängligt för barnen om det ska fylla ett syfte. 
För att uppnå tillgänglighet bör ateljén vara öppen hela tiden och materialet bör stå 
framme och vara placerat i barnens höjd. Förskollärarna berättade att de såg flera 
hinder för tillgängligheten. Det kan vara svårt att ha ateljén öppen hela tiden av 
organisatoriska skäl så som när andra barngrupper som inte är bekanta med 
materialet passerar eller i slutet av dagen när det inte är full personalstyrka kvar. En 
av förskollärarna berättade dock att hon såg att en fördel med att ibland stänga ändå 
kan vara att det gör det lite mer spännande för barnen när de får gå dit. Svårigheter 
med att ha allt material tillgängligt, som förskollärarna egentligen vill, togs också 
upp. Avdelningarnas storlek, ateljéernas storlek, barnens kännedom om materialet, 
oenighet i arbetslag samt föräldrars åsikter framhölls av förskollärarna som hinder.  

Att ha material tillgängligt för barnen var något förskollärarna i studien var eniga om, 
samt att barnen ska känna att materialet bjuder in dem till att använda det. 

Det ska vara inbjudande. Jag tycker inte att de är inbjudande när man har en stor hink med till 
exempel färgpennor bara blandat. Utan har man röda för sig och gröna för sig, sorterat. Det ska 
se estetiskt ut. Det är som man säger "Vart vill man helst handla, på ÖB eller på MQ?" Det 
tycker jag är en bra liknelse det är ju det att man ser med ögat. (Stina) 

Förskollärarna berättade att det mesta av materialet hela tiden finns tillgängligt för 
barnen, så som pennor, kritor, papper, lera, play-doh, sand och pärlor. Det material 
som framkom inte finns tillgängligt på samtliga förskolor är saxar, lim, glitter och 
flytande färg. Det materialet är på samtliga berörda förskolor synligt men inte nåbart. 
Det blir tillgängligt genom närvarande vuxna. Några av förskollärarna pratade om att 
de anser att barn behöver träna på att använda olika sorters material för att utveckla 
ett förhållningssätt till dem och lär sig att hantera dem själva. När barnen klarar av 
det går det att ha materialen tillgängliga för barnen hela tiden.  

Att ha stor variation i material betonades också av förskollärarna för att ge barnen 
stora möjligheter till att tänka fritt och kreativt i sitt skapande. Barnen ska inte 
behöva begränsas på grund av brist på material. Medan några ansåg att det ibland är 
bra att inte ha allt material framme hela tiden och istället byta ut ibland. En av 
förskollärarna poängterade att ekonomi kan vara ett stort hinder när det kommer till 
mängd och variation i material för skapande inom bild och form. Varje förskola har 
en budget, och pengarnas fördelning sker utifrån det som förskolan satsar på. Det går 
att återanvända mycket material, men allt kan inte återanvändas. Färger är ett 
exempel på material som inte går att återanvända. Flera av förskollärarna berättade 
att en stor del av det material som finns att tillgå är återvinnings- eller naturmaterial.  

6.3 Direkta metoder som används i arbete med bild och form 

Med direkta metoder syftar vi på de metoder som förskollärare använder för att 
stimulera och vägleda barns utveckling och lärande som sker i förskollärarens 
direktkontakt med barnen.  
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6.3.1 Introduktion av aktivitet eller material 

Flera förskollärare sa att det är deras roll att erbjuda och introducera material, 
tekniker och olika sätt att uttrycka sig. De framhöll introduktion som ett sätt att 
skapa intresse för en aktivitet eller ett material. Samtliga förskollärare uttryckte att 
materialet ska presenteras på ett roligt sätt för att skapa lust hos barnen inför 
aktiviteten. Förskollärarna beskrev att de introducerar genom att lägga fram material 
så att allt finns tillgängligt och ser inbjudande ut, till exempel genom att presentera 
material i olika glasburkar, skriva ut flera olika inspirationsbilder samt lägga fram 
olika färger och flera olika material. Planering och förberedelse av aktiviteten 
framhölls av flera förskollärare som viktig, exempelvis genom att i förväg undersöka 
vilket material som finns för att inte behöva springa runt och leta när aktiviteten 
redan påbörjats.  

Vi ska erbjuda barnen olika material, så de kan jobba med sin fantasi och komma på hur de 
tycker att saker ska se ut. Min roll som pedagog är att jag erbjuder barnet saker och har planerat 
i förväg. Jag tänker "Hur ska jag stödja barnet?" och "Hur ska jag ge barnet lust att göra de här 
sakerna?". Förberedelse är jätteviktig. Man måste se vad som finns innan aktiviteten, annars 
tröttnar barnen direkt och avviker när man börjar leta material. (Elin) 

En förskollärare sa att undervisningen sker med ett syfte, och att det material som 
dukas upp är material förskolläraren vill att barnen ska använda utifrån syftet med 
aktiviteten. Barnen får göra vad de vill, men utifrån det material som erbjuds. I 
intervjuerna framkom det att hur materialet introduceras beror på vilket material 
som ska användas, barns kännedom och erfarenhet av materialet samt barns ålder. 
Flera förskollärare sa att de kan behöva visa hur det går att göra med materialet för 
de yngsta barnen och de barn som aldrig har mött materialet tidigare.   

6.3.2 Att inspirera och vara en förebild 

Samtliga förskollärare la stort fokus på vuxnas närvaro i miljön för att kunna stödja 
och utmana barnen i deras skapandeprocesser. Flera förskollärare sa att de stödjer 
och utmanar barnen genom att visa inspirationsbilder. Inspirationsbilder beskrevs 
vara bilder som vuxna skapar för att visa hur det går att göra, barns egna skapelser 
eller bilder kopplade till ett tema eller projekt. Övervägande delen av förskollärarna 
pratade om att vara en förebild för barnen, till exempel genom att visa en genuin 
nyfikenhet för det barnen förmedlar eller genom att visa glädje och entusiasm i den 
aktuella aktiviteten. En av förskollärarna berättade att hennes erfarenheter säger 
henne att när barn ser att de vuxna i förskolan gillar det de gör följer de automatiskt 
ofta efter.  

Vilken miljö man än har så kan det ju inte bli utmanande och inspirerande om det inte finns 
någon inspirerande vuxen bredvid. Och som även kan hjälpa dem för det är ju inte kul att 
misslyckas hela tiden. (Anna) 

Även barns kamrater nämndes som förebilder och inspirationskällor genom att de 
barn som behärskar materialet kan visa de andra.  

6.3.3 Fritt skapande 

Samtliga förskollärare uttryckte att de inte vill styra för mycket samt att det är viktigt 
ge utrymme för barn att skapa fritt. Samtidigt sa alla förskollärare att en vuxen kan 
behöva gå in och vägleda genom att visa sin tanke eller ge redskap för att barnen ska 
kunna utveckla tekniker och kunskaper kring materialet för att komma vidare. Till 
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exempel genom att visa hur man skulle kunna göra, men inte hur man måste göra. 
Flera av förskollärarna sa att det är viktigt att låta barnen själva välja vad de vill 
skapa och med vilka material de vill skapa, samt att stödja och vägleda barnen i det 
de själva skapar. Det framhölls som viktigt att observera och lyssna på barnen för att 
se vad barnen hittar på med materialet, samt att inte stoppa barns egna vidare tanke 
om det de skapar. Några förskollärare betonade att barnen kan ha en helt annan 
tanke med skapandet än vad förskolläraren har och att barnen därför ska ha 
möjlighet att själva komma på vad de vill göra. Därav framhölls det som viktigt att 
erbjuda barnen många olika färger, tekniker, inspirationsbilder och material för att 
främja deras fantasi. Flera förskollärare sa att med de yngsta barnen och de barn som 
inte har erfarenhet av materialet ligger fokus på att de ska få utforska och upptäcka 
det nya materialet.  

Jag är mycket för att barnen ska få utforska själva. När det gäller de yngsta barnen tar jag inte 
allt på en gång. Om vi utforskar flytande färg exempelvis får barnen börja med att upptäcka den 
utan verktyg med händerna. Sen lägger jag till material men inte traditionella saker som en 
pensel. Jag vill inte att barnen tänker "det här är det rätta". (Maria) 

Förskollärarna beskrev att de utmanar barnen genom att själva sitta bredvid och 
skapa samt visa barnen hur de kan göra, exempelvis genom att förskolläraren gör 
första exemplet. I intervjuerna framkom det att förskollärare kan vara ett hjälpmedel 
för barnen genom att visa och tillföra nya material och tekniker samt visa hur 
materialen och teknikerna fungerar. Ett sätt att utmana barnen vidare till utveckling 
inom bild och form beskrevs vara att visa på att olika material och tekniker har olika 
egenskaper. Till exempel genom att visa skillnaden på vattenfärg och pastellkritor 
samt berätta vilken färg barnen ska måla med först.  

Det är klart att man måste lära sig att prova själv men nånstans känner man att "Nej men vad 
kul det är att göra den här lerfiguren som hela tiden går sönder för jag har inte kunskapen om 
att, hur jag ska få den att fästa ihop". Då måste man kanske som pedagog gå in och hjälpa och ge 
dem redskapen för att få barnen att känna att "Jaha, okej, nu vet jag att jag måste ha lite extra 
vatten eller lera". (Anna) 

En förskollärare betonade att de barn som inte vill vara med och skapa inom bild och 
form kan stå bredvid och titta, och vågar kanske prova en annan gång.  

6.3.4 Reproduktivt skapande 

Flera förskollärare nämnde att de arbetar med reproduktion i någon form, till 
exempel med färdiga mallar eller bilder att rita av. En förskollärare sa att vissa barn 
behöver en mall eller en bild att rita av för att kunna se hur det de ska skapa ser ut, 
om de inte själva har den fantasin. En annan förskollärare nämnde att barnen kan få 
en färdig mall eller bild som de ska skapa utifrån något de arbetar med. Ytterligare en 
förskollärare sa att hon brukar skriva ut massor med olika bilder som barn kan titta 
på. Antingen kan barnen rita av bilderna, eller inspireras av de olika bilderna och rita 
något nytt utifrån dem. Förskollärarna som arbetar med mallar eller 
inspirationsbilder betonade att det inte behöver vara fel att rita av. Flera förskollärare 
sa att de inte arbetar med färdiga mallar, utan att det är viktigt att barnen själva får 
välja vad de vill skapa. 

6.3.5 Samtalet 

Samtliga förskollärare sa att de för samtal med barnen kring deras bilder och alster. 
De såg samtalet som ett verktyg för att synliggöra barns tankar kring det de skapat. 
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En av förskollärarna berättade att hon ser att det är en bristvara i dagens förskola att 
barnen får uttrycka sig i ord utifrån det de skapat, och att det behöver prioriteras. 
Utifrån barnens tankar tänkte förskollärarna att de kan utmana barnen vidare. En av 
förskollärarna lyfte fram att en vinst med att föra samtal kring barns alster är att 
barnen genom det lär sig att förklara hur de tänker, vilket är en fördel att de kan när 
de börjar skolan.  

Förskollärarna berättade att de för samtal med barnen främst under, men även före 
och efter skapandet. Förskollärare som arbetar med de äldre barnen i förskolan sa att 
de för samtal både kring det barnen skapar och de material och tekniker som barnen 
använder sig av i processen. De berättade att de ställde frågor till barnen om vad de 
skapar, färgerna de valt och så vidare. En av förskollärarna berättade att hon låter 
barnen förplanera för sitt skapande genom att hon ställer frågor till barnen om det de 
tänker skapa, exempelvis om vilket material de tycker passar.  

De har möjlighet att säga "jag vill skapa", eller nu säger de pyssla. Det är vi som måste införa ett 
annat ord. Då frågar jag om de har en plan "Vad är det du har tänkt dig?” Om de har en plan ger 
jag dem en skål och säger "Då går du och plockar det material som du behöver." och sen tittar vi 
igenom det tillsammans. Jag tycker att dialogen är viktig. (Ida) 

Att benämna det barnen gör nämndes av flera i intervjuerna vara viktigt. Främst 
användes det med de yngsta barnen. Exempelvis genom att benämna vilken teknik 
och vilka material barnen använder. Med de yngsta barnen går det inte att veta vad 
de ritar, då gäller det att sätta ord på det synliga. Det kom fram att det kan vara svårt 
att ställa frågor till de yngsta barnen eftersom att det är svårare att hinna med då. Det 
kan sitta många barn runt ett bord och de yngsta barnen kan ha svårt med 
turtagning.  

6.3.6 Pedagogisk dokumentation 

Det framkom i intervjuerna att förskollärarna till liten del följer barnens lärprocesser 
inom bild och form som eget mål och främst använder bild och form som en metod 
för att följa lärprocesser i andra ämnen och mål. Det framkom att barns skapade 
bilder används som kartläggning för var barnen befinner sig inom tema- och 
värdegrundsarbete bland annat.  

Förskollärarna berättade att de sätter upp barns bilder på väggar, sätter in dem i 
pärmar eller gör underlägg av dem som kan användas vid matbordet för samtal. 
Dessutom används dokumentation genom fotografering, videofilm och anteckningar. 
I reflektionerna tillsammans i arbetslaget framkom det att förskollärarna använder 
sig av förbestämda reflektionsverktyg. Samtliga var eniga om att det är samtalen 
kring dokumentationerna som för arbetet vidare och leder till utveckling, både 
tillsammans med barnen och i arbetslagen för att få fram barns tankar och få nya 
idéer. Förskollärarna berättade att de vill att samtalen kring dokumentationerna 
leder till att de kan hitta nya lustfyllda sätt att stödja och utmana barnen på. Ett 
flertal av förskollärarna sa att de tycker att det är svårt att hinna med att samtala med 
varje barn enskilt och att det därför ofta sker i grupper.  

Vi dokumenterar för att ta vara på barns egna skapande eftersom de inte har det verbala 
språket. Då kan vi se på ansiktsuttryck och om de pekar på något specifikt. Vi sparar mycket av 
det barnen skapar och sätter upp på väggen. Vi ger tillbaka det till barnen i form av 
dokumentation. (Emma) 
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Flera av förskollärarna betonade att de tycker att det är svårt att hinna med att följa 
barnens lärprocesser inom bild och form på det sätt som de egentligen vill göra. 
Exempelvis lyftes det fram att det är svårt att hinna med att samtala med varje barn 
enskilt och att det därför ofta sker i grupper. De berättade att just nu sker samtalen 
med barnen kring dokumentationerna inom bild och form inte alltid systematiskt och 
målstyrt som det egentligen borde göra på grund av tidsbrist och ibland 
personalbrist. En av förskollärarna tryckte på att förskolan har för stora barngrupper 
för att kunna följa barns lärprocesser systematiskt fullt ut. 

7 Analys 

För att få svar på studiens forskningsfrågor och uppfylla syftet har vi analyserat 
resultatet utifrån vårt teoretiska perspektiv. Analysen har kategoriserats i tre 
övergripande teman: förskollärarnas osäkerhet inför arbete med bild och form, bild 
och form reduceras till ett medel samt metoder väljs utifrån tankar om att skapande 
ska vara fritt.   

7.1 Förskollärarnas osäkerhet inför arbete med bild och form 

Majoriteten av förskollärarna fick under sin utbildning inte någon stor mängd 
kunskap inom bild och form. Ett flertal betonade också att bild och form inte är deras 
starkaste ämne, och endast två av förskollärarna berättade att de kände glädje inför 
att arbeta med bild och form. Detta är inget ovanligt menar Asplund Carlsson m.fl. 
(2008) som i sin forskning visar på att många lärare känner osäkerhet över att utöva 
estetiska ämnen med barn eftersom att de själva inte anser sig vara duktiga på det. 
Enligt Malmström (2013) är utbildning en förutsättning för att kunna ge ett ämne en 
rättvis chans. Utifrån de tankarna kan utbildning vara en påverkande faktor till 
förskollärarnas arbete med bild och form. Malmström (2013) visar till och med oro 
för att det estetiska fältet kan bli chanslöst som eget innehåll om inte fler lärare 
utbildas inom det, vilket skulle kunna ge barn begränsade möjligheter till fler 
uttryckssätt än det verbala. Förskollärarna i studien lyfte fram att bild och form är ett 
viktigt uttryckssätt och enligt några till och med en mänsklig rättighet, därför kan det 
här vara nödvändiga tankar att börja fundera kring.   

Det framkom, trots inställningen till bild och form, att förskollärarna tyckte att det 
var viktigt att vara förebilder för barnen i deras skapande. Bland annat genom att visa 
glädje och entusiasm för ämnet bild och form. Enligt Jank och Meyer (1997) påverkas 
lärares förmåga att undervisa målinriktat av olika personbundna förutsättningar. 
Lärares förmågor, färdigheter, förväntningar och rädslor påverkar deras 
undervisningssituationer. Utifrån dessa tankar påverkas lärarnas didaktiska 
förmågor med hög sannolikhet negativt av bristen på utbildning och glädje inom 
ämnet.  

Ytterligare en problematik som framkom i vårt resultat och som påvisas av Pramling 
Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) är att skapandet ofta väljs bort på grund 
av för stora barngrupper. Förskollärarna i vår studie, liksom många lärare i 
allmänhet, känner helt enkelt att de inte hinner med att vägleda barnen som de skulle 
vilja. Det lyftes under intervjuerna fram att skapandet skulle kunna se ut på ett helt 
annat sätt om det fanns mer resurser, det vill säga färre barn per pedagog. Lärarna 
har alltså gjort en didaktisk analys här där de har tagit fram en bild av den aktuella 
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undervisningssituationen. De har också börjat analysera vilka ramfaktorer som 
påverkar undervisningen, men de har inte tagit sig till det sista steget i analysen där 
ett förbättringsförslag behöver tas fram om själva undervisningspraktiken ska kunna 
förändras (Jank & Meyer, 1997). Lärarna verkade ha låst sig vid att de stora 
barngrupperna är ett hinder och att en förändring i undervisningen inte är möjlig 
innan fler resurser finns. Därmed har de inte använt sig av didaktikens båda sidor, 
analys av den aktuella undervisningspraktiken och förslag på en bättre undervisning, 
som Jank och Meyer (1997) betonar.  

Möjligtvis skulle problematiken med stora barngrupper som hinder för barns 
skapande kunna minskas genom att dra nytta av den sociala dimensionen inom barns 
bildskapande som Änggård (2005) betonar. Enligt de tankar lär sig barn främst när 
de deltar i bildaktiviteter tillsammans med andra barn. På så sätt skulle läraren 
kanske kunna hinna med att vägleda barn, men inte behöva vägleda alla som behöver 
stöd eftersom att barnen också kan vägleda varandra.  

7.2 Bild och form reduceras till ett medel 

Änggård (2005) betonar att vuxnas föreställningar om barns bildskapande lägger 
grund till vilka möjligheter barn ges inom det i förskolans verksamhet. I våra 
intervjuer blev det tydligt att arbetet med bild och form sågs som viktigt, lika viktigt 
som andra läroplansmål. Bild och form lyftes fram av förskollärarna som ett språk 
samt som ett viktigt uttrycksmedel där barn får möjlighet att uttrycka sina tankar, 
upplevelser, erfarenheter och känslor. Vilket liknar de tankar som finns inom Reggio 
Emilia om att ett barn har 100 språk, som alla är lika viktiga för barnet. Trots det var 
inte barns utveckling inom bild och form ett prioriterat mål på någon av förskolorna 
där de intervjuade förskollärarna arbetar. Bild och form användes främst som ett 
medel för att nå mål inom andra ämnen, för att få fram barns tankar och för att 
kartlägga vart barnen befinner sig i sina lärprocesser. De här tankarna liknar det 
Asplund Carlsson m.fl. (2008) skriver om att det är vanligt att förskollärare tänker 
sig att det viktiga inom estetisk verksamhet är att barn vågar prova på saker, har 
roligt, inte behöver se något som rätt eller fel och får utrycka sig. Som en följd av 
denna inställning blir barns utveckling inom ett estetiskt område, i detta fall bild och 
form, därmed bortprioriterat.  

Att bild och form reduceras till ett medel för att nå andra mål kan ses som 
problematiskt då Läroplan för förskolan LpFö 98/10 lyfter fram bild och form som 
ett eget innehåll. Förskolans uppdrag innefattar att skapande genom olika 
uttrycksformer, som till exempel bild och form, ska utgöra såväl metod som innehåll i 
förskolans verksamhet. Förskollärare ska enligt läroplanen (Skolverket, 2010) sträva 
mot att barn utvecklar sin skapande förmåga samt sin förmåga att skapa och 
konstruera med olika material och tekniker. Genom att reducera arbetet med bild och 
form till ett medel riskerar förskollärare således att kringgå sitt uppdrag inom bild 
och form. 

Gemensamt för förskollärarna var att de använde sig av bild och form som ett verktyg 
i arbetet med pedagogisk dokumentation. Främst användes bild och form som ett 
medel för att följa lärprocesser i andra ämnen och mål, och endast till liten del för att 
få syn på sambandet mellan mål inom bild och form och formen den undervisningen 
tar. Det vill säga hur barnen lär och utvecklas inom bild och form som eget innehåll.  
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Förskollärarna såg samtal kring dokumentationerna som ett sätt att utvecklas samt 
för att hitta nya sätt att stödja och utmana barnen på. Jenk och Meyer (1997) skriver 
att didaktisk kompetens handlar om att göra den konkreta undervisningspraktiken 
till föremål för reflektion genom att distansera sig från den. Genom att samtala kring 
barns sparade bilder tolkar vi det som att förskollärarna arbetar didaktiskt och gör 
undervisningspraktiken till föremål för reflektion. Dock är det inte undervisning 
inom bild och form som blir föremål för reflektion, utan undervisning inom ett annat 
ämne. Lindström och Pennlert (2009) förklarar att den didaktiska analysen blir mer 
avgränsad till de mål som ska nås samt ämnets innehåll och metoder när 
undervisning i ett specifikt ämne studeras. Det handlar då om ämnesdidaktik och 
inte allmändidaktik. Då förskollärarna använde bild och form som ett medel för att 
föra arbetet inom ett annat mål vidare tolkar vi det som att de inte arbetar 
ämnesdidaktiskt inom just bild och form. Även om förskollärarna strävade mot att 
utvecklas genom samtal kring barns alster, var det inte utveckling inom ämnet bild 
och form som var i fokus. Möjligen är det först när förskollärarna reflekterar 
ämnesdidaktiskt som de kan utveckla sitt arbete inom bild och form.  

7.3 Metoder väljs utifrån tankar om att skapande ska vara fritt 

I analysprocessen blev det tydligt att ett stort fokus från förskollärarnas sida låg på 
att barns skapande i förskolan ska vara fritt. Därför har det också fått ta stor plats i 
den slutgiltiga analysen. 

7.3.1 Förskollärarnas fokus på skapandeprocessen 

Lindström och Pennlert (2009) betonar att det är didaktiska avgöranden som avgör 
hur de mål som nämns i styrdokumenten realiseras i undervisningen. Förskollärarna 
såg bild och form som ett naturligt inslag i förskolans tradition och praktik och det 
framkom att barns fria skapande var högt värderat. Vi har tolkat att deras didaktiska 
val i stor utsträckning är gjorda utifrån denna fria syn på undervisning i bild och 
form. 

Bild och form sågs av förskollärarna som något som ska vara fritt från krav och 
prestation från barnens sida. Det viktiga enligt förskollärarna är att barnen har roligt 
och känner att de vågar prova på nya saker, vilket även Asplund Carlsson m.fl. 
(2008) visar på i sin forskning. Förskollärarna betonade att en metod de använder 
för att få barnen att känna frihet i sitt skapande är att lägga fokus på själva 
skapandeprocessen, med utforskandet av material och redskap, och inte på den 
slutgiltiga produkten. Det valet skulle kunna ses som ett svar på den didaktiska 
frågan "hur ska något läras?". Förskollärarna menade att det barnen skapar inte 
behöver resultera i en slutgiltig produkt. Eisner (1974) lyfter fram att detta är ett 
vanligt synsätt i olika pedagogiska sammanhang, eftersom att fokus på produkt skulle 
kunna hämma barns utveckling inom skapande. Precis som förskollärarna påpekar 
Lindström (2006) att barn behöver få erfarenheter av olika material och tekniker, 
men att det inte slutar där. När barn lärt sig hantera olika material och tekniker kan 
de, menar Lindström, starta designprocesser på egen hand, utan att behöva styras av 
materialets egenskaper. Ett barn som inte har erfarenheter av hur olika material och 
tekniker fungerar kan inte förutspå hur en process kommer se ut eller vart den 
kommer leda, och är tänker vi därmed begränsad i sitt fria skapande.  

Enligt Aronsson (1997) kan barns fria skapande kombineras med medveten 
vägledning och stimulans från lärare. Läraren kan ta rollen som guide, genom att 



 23 

styra barnen utan att detaljstyra. Exempelvis genom att erbjuda experiment med 
material och tekniker samt genom att ge barnen möjligheter till samtal kring 
skapande. Förskollärarna i studien berättade om att de ibland erbjöd barnen sådana 
aktiviteter men att det främst var spontant. Det kan bero på brist på didaktisk analys 
kring när aktiviteter ska ske, samt att det kanske inte finns ett utarbetat specifikt 
lärandeobjekt i fokus.  

Förskollärarna ville inte styra barnen för mycket, men Bendroth Karlsson (1998) 
betonar att styrning kan fokusera på en aktivitets ramar. Ramar kan behöva sättas 
upp för att arbeta medvetet mot mål. För att kunna agera målinriktat som lärare 
krävs dock didaktisk-metodisk kompetens menar Jank och Meyer (1997). Utifrån 
Eisner (1974) och Ekhoff och Spearman (2009) kan det krävas mer didaktisk 
planering kring hur och i vilken utsträckning aktiviteter ska ske, speciellt om det 
handlar om nya material och tekniker barn ska erövra.  

Änggård (2005) menar att barn i sin bildverksamhet oftast utgår från något specifikt 
motiv eller innehåll och att det krockar med förskollärares tankar om att det är 
utforskandet av material och tekniker som är det viktigaste. Vi tänker att det ena inte 
behöver utesluta det andra, men att det är viktigt att vara medveten om krocken 
mellan barns och vuxnas olika tankesätt inom undervisning i bild och form. Enligt 
Lindström (2006) behöver barn erfarenheter för att kunna använda sin fantasi och 
vara kreativa. Ett sätt att få erfarenheter som förskollärarna lyfte fram var 
inspirationsbilder och färdiga mallar, men synen på imitation och reproduktion 
skilde sig åt bland dem. Flera av förskollärarna framhöll att de inte arbetar med 
färdiga mallar, utan att det är viktigt att barnen själva får välja vad de vill skapa och 
vilket material de vill skapa med. Användande av mallar kan emellertid vara ett aktivt 
val från barnen med tanke på att barn gärna utgår från ett specifikt motiv. De som 
använde sig av inspirationsbilder och mallar betonade att det inte behövde vara fel 
att rita av, vilket styrks av Aronsson (1997) som skriver att kopiering inte 
nödvändigtvis är något negativt i barns utveckling inom bild. Även Häikiö (2007) 
styrker tanken om att rekonstruktion och imitation inte är negativ för barns 
utveckling. Hon lyfter fram en metod där barns skapande börjar med imitation, för 
att sedan övergå till reproduktion, och slutligen till nyskapande.  

7.3.2 Förskollärarna är närvarande för att stimulera och vägleda 

I resultatet framkom det att miljön ansågs ha stor betydelse för barns lärande, vilket 
stöds av Änggård (2005) som visar på att miljön bär på inbyggda förväntningar som 
talar om för barnen vad som förväntas ske och vad som är möjligt att göra där. 
Förskollärarna använde miljön som en indirekt metod för att stimulera och vägleda 
barn inom bild och form, bland annat genom att göra miljön tillgänglig, inbjudande 
och inspirerande för barnen att utforska. Förskollärarnas tankar om miljön kan 
kopplas till Reggio Emilias pedagogik där miljön enligt Strong-Wilson Ellis (2007) 
ses som den tredje pedagogen som "talar" till barnen. Förskollärarna argumenterade 
också för att ha en stor variation av material till hands i syfte att främja barns fantasi. 
Om inte material finns tillgängligt menade förskollärarna på att barnens egna 
spontana skapande kunde hämmas. Det framkom av intervjuerna att spontant 
skapande var något förskollärarna såg som viktigt. Pramling Samuelsson m.fl. (2013) 
skriver att då skapande kopplas till spontan aktivitet kan lärare ta för givet att 
skapandet finns där utan att de behöver göra något speciellt.  
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Vuxnas närvaro i miljön betonades vara viktig för att erbjuda barnen vägledning och 
stimulering under deras skapandeprocesser. I intervjuerna kom tankar upp om att 
utan en närvarande och inspirerade vuxen kan en miljö, hur genomtänkt den än är, 
inte bli utmanande och inspirerande. Dessa tankar liknar de som Eisner (1974) för 
om att material och uppmuntran inte är tillräckligt för att barn ska utvecklas i sitt 
bildskapande. Eisner argumenterar för att vuxna behöver ge barn möjligheter att 
utveckla olika verktyg att uttrycka sig igenom, och att barn inte kan lära sig helt på 
egen hand i fritt skapande utan behöver vägledas. Förskollärarna pratade i 
intervjuerna mycket om vägledning, men de var fokuserade på vägledningen i 
barnens fria skapande. De menade att de vägleder barnen i spontana situationer där 
de stöter på problem, men vägledningen är inte planerad utifrån specifika mål. Vår 
tolkning är att förskollärarna improviserar i stunden, och därmed inte har en 
medveten didaktisk tanke i vad de vill lära ut. 

Vägledning i form av det Lindahl (2002) kallar det kreativa samtalet kunde urskiljas i 
samtal med de äldsta barnen, exempelvis när ett barn berättade att den ville skapa 
något. Då kom det i intervjuerna fram att förskollärare kan ställa frågor till barnen 
om deras tankar och mål med bildskapandet innan aktiviteten. Vi tänker att det blir 
ett slags förplanering. I det samtalet kan förskolläraren möjliggöra för barnen att 
skapa och förverkliga egna mål med verksamheterna genom att ställa öppna frågor 
om vad barnen ville skapa och med vilka material. Enligt Lindahl (2002) innebär det 
kreativa samtalet att vuxna möter barn i deras meningsskapande, i ett utforskande 
arbetssätt. Dock tänker vi att sådana här typer av samtal har fokus helt på barns fria 
skapande, deras tankar samt kreativitet, men egentligen inte konkret på ämnet bild 
och form. Att lärarna väljer att fokusera på barns spontana och fria skapande kan 
vara grundat i deras inställning till ämnet och brist på ämneskompetens, som 
Lindström och Pennlert (2009) betonar är viktigt att som lärare ha kunskap i det 
ämne som de ska undervisa i. Förskollärarna berättade själva att de inte kunde 
mycket om bild och form, eller hade mycket kunskap om hur de kunde använda det. 
Vi tolkar att bristen på ämneskompetens gör det svårt för förskollärarna att arbeta 
ämnesdidaktiskt, eftersom att det kräver en specifik analys av lärandeobjekt som ska 
undervisas mot och vilka metoder som ska användas för att skapa intresse hos 
barnen (Doverborg m.fl., 2013).   

8 Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi studiens resultat och de metodval som gjordes.  

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka förskollärares tankar om arbete med bild och 
form ur ett didaktiskt perspektiv. Forskningsfrågorna som studien utgick från var: 

 Hur ser förskollärare på betydelsen av den estetiska uttrycksformen bild och 
form? 

 Vilka metoder tänker förskollärare är användbara för att stimulera och vägleda 
barns utveckling och lärande inom bild och form? 

 Hur tänker förskollärare att miljön kan organiseras för att stimulera och 
vägleda barns utveckling och lärande inom bild och form? 
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I kapitel 7, där vi analyserar vårt resultat, har vi svarat på dessa forskningsfrågor och 
därmed uppfyllt vårt syfte. Utifrån resultatet har vi valt fyra aspekter som vi vill 
diskutera vidare. De aspekterna är miljöns organisering, barns fria skapande, bild 
och form som medel samt påverkande ramfaktorer.  

Enligt Läroplan för förskolan LpFö 98/10 har förskollärarna ett uppdrag i att genom 
stimulans och vägledning ge barn möjligheter att öka sin kompetens och sina 
insikter. Studien visar att förskollärarna medvetet har utformat miljön utifrån deras 
tankar om vad som ger barn möjligheter att utvecklas inom bild och form. På så sätt 
uppfyller de sitt uppdrag. Däremot visar studien att förskollärarna inte medvetet eller 
planerat stimulerar och vägleder barnen genom direkta metoder. Den vägledning och 
stimulans som de erbjuder barnen genom direkta metoder sker spontant, och inte 
med en medveten eller planerad didaktisk tanke. Förskollärarnas arbetssätt kan 
grunda sig i deras tankar om att barns skapande inom bild och form ska vara roligt, 
kravlöst och fritt från prestation. Asplund Carlsson m.fl. (2008) betonar att det är ett 
vanligt tankesätt hos förskollärare, och att det kan medföra en syn på att barn inom 
estetiska uttrycksformer inte behöver lära sig om något ämnesspecifikt.  

Förskollärarna uttryckte att målen inom bild och form är lika viktiga som övriga 
läroplansmål, och de tryckte dessutom på vilket viktigt uttrycksmedel det är för barn. 
Ändå arbetade ingen av förskollärarna med bild och form som eget mål. En anledning 
till det kan vara att Läroplan för förskolan LpFö 98/10 betonar att skapande genom 
olika uttrycksformer ska utgöra både metod och innehåll i förskolans arbete med att 
främja barns utveckling och lärande. Vi uppfattar att förskollärarna tänker att de 
arbetar med bild och form som innehåll även när de använder det som ett medel. 
Förskollärarna i studien betonade barns fria skapande då de framhöll vikten av att 
barn får använda sin fantasi och göra fria val, och berättade att de arbetade mycket 
med det. Deras tankar om fritt skapande kan kopplas till Reggio Emilias utforskande 
pedagogik, vilken verkar ha haft stor påverkan på förskollärarnas arbete med bild och 
form. Möjligtvis är Reggio Emilias tanke om miljön som den tredje pedagogen och 
rollen som medforskande pedagog grunden till att förskollärarna framhöll fritt 
skapande. Med tanke på att barn behöver erfarenheter för att kunna utveckla sin 
kreativitet och fantasi bör mer fokus ligga på medvetna didaktiska val om vilka 
erfarenheter barn ska ges och hur det ska gå till.  

En annan anledning till prioriteringen av arbetet med barns fria skapande som 
framstod i resultatet var förskollärarnas osäkerhet kring utövandet av estetiska 
uttrycksformer. Precis som Asplund Carlsson m.fl. (2008) påpekar finns en paradox i 
att förskollärare själva anser sig behöva göra "rätt" när de arbetar med bild och form 
tillsammans med barn, medan det ska vara kravlöst och inte finnas något rätt eller fel 
för barnen. Vi ställer oss frågande till hur det kommer sig att förskollärarna känner 
att de behöver göra rätt i arbetet med bild och form samtidigt som de tar rollen som 
en medforskande pedagog.  

Enligt strävansmål i Läroplan för förskolan LpFö 98/10 ska förskollärare sträva mot 
att barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, 
tankar och erfarenheter i bild. Förskollärare ska även sträva mot att barn utvecklar 
sin förmåga att skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och 
redskap. Det blir emellertid problematiskt om förskollärare hävdar att de strävar mot 
att uppfylla yrkets uppdrag när de inte arbetar medvetet didaktiskt mot de mål inom 
bild och form som finns uppsatta i styrdokumenten.  
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Enligt Aronsson (1997) kan barns fria skapande kombineras med medveten 
vägledning och stimulans från lärare. Läraren kan exempelvis agera som en guide för 
barnen, genom att styra utan att detaljstyra. Förskollärarnas arbete med barns fria 
skapande behöver därmed inte vara fel, men möjligtvis behöver det kompletteras. 
Exempelvis genom medvetna didaktiska analyser och val, både av lärandeobjekt och 
metoder. Studiens resultat visade på att förskollärarna hade en repertoar av metoder 
att använda i undervisningen inom bild och form, men inga tydliga lärandeobjekt. 
Just när det handlar om undervisning i specifika ämnen betonar Lindström och 
Pennlert (2009) att det krävs en specifik och grundlig analys som är avgränsad till de 
mål som ska nås, för att välja hur formen för undervisningen ska se ut. Författarna 
betonar att didaktik handlar om samband mellan aktuella mål och undervisning, det 
kan vara svårt att undersöka sambandet om ett specifikt mål för undervisningen inte 
finns. Därmed kan det också bli svårt för förskollärare att få syn på hur barn faktiskt 
utvecklar kunskaper och färdigheter i ämnet bild och form, vilket i sin tur kan 
medföra svårigheter i val av ändamålsenliga metoder. 

Det framkom under våra intervjuer att förskollärarna generellt sett hade en negativ 
och osäker inställning till sitt arbete med bild och form. Utifrån att majoriteten inte 
ansåg sig ha fått kunskaper inom ämnet bild och form under sin utbildning, kan 
utbildning vara en betydande ramfaktor för arbetet. Detta resonemang stöds av 
forskning där Malmström (2013) visar på att utbildning är grundläggande för att 
lärare ska kunna ge ett specifikt ämne en ärlig chans. Utbildningens utformning har 
lett till brist på ämneskompetens vilket innebär att förskollärare inte har speciellt stor 
insikt i bild och form som eget ämne. Okunskapen har troligtvis sedan lett till den 
osäkerhet som förskollärarna i intervjuerna betonade, och som Asplund Carlsson 
m.fl. (2008) lyfter är vanlig hos förskollärare. På det sättet blir utbildning både en 
samhällsbunden och personbunden ramfaktor för förskollärarnas arbete, som de 
behöver ta hänsyn till i sitt arbete. För det krävs en didaktisk analys av den 
nuvarande undervisningssituationen där ramfaktorer identifieras.  

Eftersom att det framkom att bild och form inte är något som det satsas på inom 
förskolan just nu är det är något som behöver förändras. Utifrån resultatet och den 
tidigare forskning vi tagit del av verkar det i stor utsträckning handla om politiska 
och ekonomiska beslut. Även de stora barngrupperna i förskolan är grundade i politik 
och ekonomi. Pramling Samuelsson m.fl. (2015) uttrycker oro över att förskollärare 
ofta väljer bort skapande på grund av de stora grupperna. Förskollärarna i studien 
berättade att de i skapandet vill ha möjlighet att lyssna på och hjälpa alla barn och att 
det inte går när det är för många barn. Utifrån egna erfarenheter upplever vi inte att 
förskollärare resonerar på samma sätt inom andra ämnen i förskolan, så som 
matematik eller språk. Precis som förskollärarna ser vi de stora barngrupperna och 
brist på resurser som problematiskt, men det verkar som att detta påverkar 
undervisningen inom bild och form mer än undervisningen inom andra ämnen.  

Vi uppfattar det som att förskollärarna har didaktiska tankar men inte kring hur de 
ska uppfylla de specifika målen inom bild och form. Det skulle kunna ge 
konsekvenser för barns utveckling och lärande, och deras möjligheter att uttrycka sig 
på fler sätt än verbalt eller med skrift. Det verkar som att förskollärarna har låst sig i 
sin undervisning inom bild och form utifrån problematikerna de anser att 
ramfaktorerna skapar. Möjligen skulle en större didaktisk medvetenhet inom ämnet 
kunna skapa en förbättrad undervisningspraktik trots att ämneskompetensen och 
den positiva inställningen inte verkar finnas. I nuläget ser det ut som att 
förskollärarna i studien inte har kommit till den del i didaktiken där förslag på hur en 
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bättre undervisning skulle kunna se ut, utan de har fastnat vid den första delen där de 
beskriver och analyserar hur undervisningssituationen ser ut i nuläget och vilka 
förutsättningar och ramfaktorer som påverkar (Jank & Meyer, 1997).  

8.2 Metoddiskussion 

Valet av kvalitativ intervju var relevant för vår didaktiska studie då vi ville undersöka 
förskollärares tankar om ämnet. Fördelen med semistrukturerade intervjuer med 
öppna frågor var att varje förskollärare fick möjlighet att lyfta fram det de tyckte var 
viktigt, vilket gav en personlig och bred bild av deras tankar. En annan fördel med 
öppna frågor var att det blev möjligt att växla mellan frågorna och ställa följdfrågor 
utifrån förskollärarnas svar. Fördelen var att de öppna frågorna och följdfrågorna i de 
semistrukturerade intervjuerna gav en bred och nyanserad bild av förskollärarnas 
tankar (Stukát, 2011).  

Vi valde öppna semistrukturerade frågor eftersom vi inte ville leda de intervjuade 
förskollärarna in på förutbestämda svar, vilket enligt Stukát (2011) ska undvikas. En 
nackdel med de öppna frågorna i intervjuguiden var att vi blev tvungna att ställa 
många följdfrågor. Under första intervjun upptäckte vi att vi var tvungna att ställa 
flera följdfrågor för att få så detaljerade svar som vi behövde och att vi blev tvungna 
att återkoppla till förskolläraren efter intervjun för att få svar på en fråga som glömts 
bort. Det ledde till att flera frågor i intervjuguiden fick ändras samt formulerades ett 
antal följdfrågor som stöd inför resterande intervjuer.  

En negativ aspekt av att vi var två personer som intervjuade varje informant kan vara 
att informanten enligt Stukát (2011) riskerar att känna sig i underläge, vilket kan 
påverka svaren. Vi ser ändå vinster i att vi utförde intervjuerna gemensamt eftersom 
båda fick insikt i allt material, vilket effektiviserade bearbetningen av resultatet. Vi är 
också medvetna om att valet av intervju som datainsamlingsmetod inte kan garantera 
en helt sanningsenlig bild av hur förskollärarna gör i praktiken, vilket Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015) lyfter fram som en av intervjuns svagheter. Eftersom vi 
har gjort en didaktisk studie med fokus på att undersöka förskollärares didaktiska 
tankar anser vi ändå att intervju som datainsamlingsmetod var ändamålsenlig.  

En negativ aspekt av ljudupptagning som metod var att vi upplevde det som att flera 
av förskollärarna slappnade av och pratade mer utförligt efter att vi stängt av 
ljudupptagningen. Vi anser ändå att ljudupptagning var rätt val för att dokumentera 
våra intervjuer eftersom vi kunde återvända till förskollärarnas exakta uttalanden, 
vilket ökade tillförlitligheten i resultatet.  

8.3 Pedagogisk relevans 

Den här studien har visat att det finns en brist på ämneskompetens inom bild och 
form hos förskollärare. Bristen på ämneskompetens kan medföra svårigheter för 
förskollärare att undervisa didaktiskt mot strävansmålen i läroplanen kopplade till 
bild och form. Studien har också lyft fram ett antal olika ramfaktorer som kan 
påverka förskollärares undervisning inom bild och form. En medvetenhet om vilka 
ramfaktorer som kan finnas och hur de kan påverka förskollärares arbete kan 
möjligen underlätta den didaktiska analysen och förändra samt förbättra den 
pedagogiska praktiken.  
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Förskollärarna som intervjuades lyfte fram att bild och form främst används som ett 
medel för att nå andra mål i läroplanen, samt i temaarbeten och för att kartlägga 
barnens lärprocesser. Det står i förskollärarnas uppdrag att de medvetet ska 
stimulera och vägleda barn i deras lärande och utveckling, samt att bild och form ska 
utgöra ett eget innehåll (Skolverket, 2010). Studien har visat på att det saknas 
medveten stimulering och vägledning inom bild och form, vilket gör studien relevant. 
Förskollärares bristande förmåga att erbjuda genomtänkt didaktisk vägledning och 
stimulering inom bild och form behöver uppmärksammas, t.ex. av ansvariga politiker 
och utbildningsinstitutioner, för att den pedagogiska praktiken ska kunna förändras 
och förbättras. 

8.4 Förslag på fortsatt forskning 

Studien lyfter fram att det finns en osäkerhet hos förskollärare när det handlar om 
undervisning inom bild och form, och att det kan grunda sig i brist på 
ämneskompetens. Det verkar som att bristen på ämneskompetens skapar svårigheter 
för förskollärarna att tänka ämnesdidaktiskt i sin undervisning inom bild och form. 
Vi tänker att om framtida förskollärare ska få en bredare ämneskompetens inom bild 
och form behöver ämnet ges större plats i förskollärarutbildningen. För att 
möjliggöra det krävs det troligtvis mer forskning på hur utbildning påverkar 
förskollärares undervisning inom bild och form. 

I vår sökning efter relevant forskningslitteratur till studien visade det sig att det råder 
brist på bilddidaktisk forskning, möjligen skulle bilddidaktisk forskning kunna 
fungera som stöd för förskollärare i deras bildundervisning. Förskollärarna behöver 
stöd i vad som kan vara intressanta och relevanta lärandeobjekt för barnen inom 
ämnet, samt hur barn lär inom bild och form för att kunna välja lämpliga metoder. 

8.5 Slutsatser 

Studien visar att bild och form inte var ett prioriterat mål på någon av förskolorna, 
att förskollärarna främst använder bild och form som ett medel samt att fokus ligger 
på barns fria skapande. Förskollärarna använder ett flertal metoder när de arbetar 
med bild och form som ett medel samt i barns fria skapande, men metoderna är 
oftast inte baserade på medvetna didaktiska val. En slutsats utifrån studien är att 
ramfaktorer så som utbildning, osäkerhet samt glädje påverkar hur undervisning i 
bild och form praktiseras. Förskollärarna verkar vara medvetna om att de påverkas 
av olika ramfaktorer, men vårt resultat tyder på att de har låst sig vid dem och ser 
dem enbart som hinder istället för att fundera på hur de kan omorganisera 
undervisningen utifrån dem.  

En annan slutsats som kan dras är att förskollärarna verkar ha ett behov av stöd i sin 
undervisning inom bild och form för att kunna utveckla och förbättra den. Utifrån 
studien blir det tydligt att det krävs medvetna didaktiska analyser och val för att 
kunna arbeta med bild och form som ett innehåll utifrån Läroplan för förskolan 
LpFö 98/10. Ges förskollärare stöd i hur de kan undervisa didaktiskt inom bild och 
form ges de större möjligheter till att medvetet vägleda och stimulera barns 
utveckling och lärande inom de strävansmålen för bild och form. 
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Bilaga 1 – Missivbrev 

Undersökning av arbete med bild och form  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Vi är två studenter från förskollärarprogrammet på MDH i Eskilstuna. Vi skriver just 
nu vårt examensarbete där vi planerar att undersöka hur förskollärare ger barn 
möjligheter att utvecklas i ämnet bild och form. Undersökningen kommer att 
genomföras i form av intervjuer där vi ställer ett antal frågor i ämnet. Intervjuernas 
omfång kommer vara ca 30-45 min. Vi önskar dokumentera intervjuerna genom 
ljudupptagning. Vi skulle vilja intervjua två förskollärare från er förskola, det spelar 
ingen roll vilken ålder de arbetar med.  

Deltagandet är helt frivilligt och anonymt, och ni har rätt att när som helst avbryta er 
medverkan utan motivering eller konsekvenser. Om ni tackar ja till deltagande i vår 
undersökning kommer vi att skicka en frågeguide till intervjuerna för att ge er 
möjlighet att förbereda er. Deltar ni i undersökningen kommer ni dessutom få 
möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen som kommer att publiceras på 
databasen Diva.  

Kontaktinformation  
Ulrika Jansson: ulrikajansson@outlook.com 0704414944  
Victoria Engström: victoria.engstrom2@eskilstuna.se 0709456979  
Viktor Kvarnhall (handledare): viktor.kvarnhall@mdh.se   

Vi skulle vara tacksamma om ni vill hjälpa oss med vår undersökning med era tankar!  

Eskilstuna 2016-11-09  

Ulrika Jansson & Victoria Engström  

  

mailto:ulrikajansson@outlook.com
mailto:victoria.engstrom2@eskilstuna.se
mailto:viktor.kvarnhall@mdh.se
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Intervjuguide  

 Vad ser du för vinster i att arbeta med bild och form i förskolan?   
 

  I vilka sammanhang får barn i er verksamhet möjlighet att uttrycka sig genom 
bild och form?  
- Vilka tider?  
- I vilka rum?  
- Planerat?  
- Spontant?  
 

 Hur tänker du kring din roll att utmana och stödja barns utveckling inom bild 
och form?  
- Att ta tillvara på barns egna uttryck?  
-Att introducera nya material, tekniker och sätt att tänka?  
 

 Hur tänker du kring att utforma miljön för att gynna barns utveckling i bild 
och form?  
 

 Hur tänker du kring samtal med barn om deras bilder och alster?  
 

 Hur tänker du kring att följa barns lärprocesser inom bild och form? 

 

 

 

 

 

 

 


