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Abstract 
Syftet med denna studie har varit att öka kunskapen om förskollärares 
uppfattningar om och arbete med bild- och formskapande med de yngsta barnen i 
förskolan. Litteraturgenomgången ger en tillbakablick på hur bild- och 
formskapande har sett ut i förskolans verksamhet genom åren. Där lyfts även olika 
områden som är relevanta för att främja de yngsta barnens bild- och 
formskapande fram. För att belysa förskollärares uppfattningar om detta gjordes 
sex kvalitativa intervjuer med utbildade förskollärare. Resultatet visade att 
studiens respondenter är eniga om att det är viktigt att arbeta med bild- och 
formskapande med de yngsta barnen och att det ska handla om att skänka glädje, 
att upptäcka och testa olika material, uttrycka sina känslor och att öka sina 
erfarenheter. Respondenterna såg processen i skapandet som det viktigaste, inte 
resultatet. De sa sig arbeta mycket med bild- och formskapande med de yngsta 
barnen även om några av dem hade önskat att de hade mer tid till att lyfta det 
spontana skapandet. De flesta respondenterna framhöll att pedagogen utgör en 
viktig roll i de yngsta barnens skapande. De menade att det viktigaste är att man 
som pedagog är engagerad och intresserad för att kunna locka och utmana barnen 
i deras bild- och formskapande.  

Sökord: Kreativitet, lek, pedagogens roll, process. 
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1. Inledning  
Avsikten med uppsatsen är att undersöka några förskollärares uppfattningar om 
och arbete med de yngsta barnens bild- och formskapande i förskolan. Med de 
yngsta barnen menar jag barn i åldrarna ett till två år. Jag vill studera om det ser 
olika ut på åldersblandade och åldersindelade förskolor angående detta. Jag anser 
att det är viktigt att arbeta med bild- och formskapande även med de yngsta 
barnen. Mina erfarenheter från utbildningens verksamhetsförlagda delar, och även 
från tiden jag arbetade i förskola innan jag påbörjade min utbildning, är att de 
yngsta barnen många gånger inte prioriteras i de planerade bild- och 
formskapande aktiviteterna. Många pedagoger jag mött verkar anse att de yngsta 
barnen inte är kapabla att delta i den bild- och formskapande verksamheten eller 
att det inte finns den tid som behövs för att skapa med dem. Avsikten med 
uppsatsen är dock inte att bevisa att det är så, utan att få insikt i hur man kan 
arbeta med de yngsta barnens bild- och formskapande. Min utgångspunkt är även 
följande mål i förskolans läroplan:  

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 
(Skolverket, 2011:10).  

Enligt min tolkning av detta citat är bild- och formskapande viktigt för barns 
utveckling och lärande och att även de yngsta barnen ska innefattas. Mina 
erfarenheter är enbart från åldersblandade förskolor, därför har jag valt att inte 
bara göra min undersökning på åldersblandade förskolor utan även på 
åldersindelade förskolor.  
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2. Syfte  
Syftet med denna uppsats är att, ur ett lärarperspektiv, öka kunskapen om 
förskollärares uppfattningar om och arbete med bild- och formskapande med barn 
från ett till två år. Vidare är syftet att undersöka om det går att utläsa några 
skillnader kring detta mellan förskolor med åldersindelade barngrupper och 
förskolor med åldersblandade barngrupper. 
Frågeställningar  

• Vilka uppfattningar har förskollärare om bild- och formskapande med de 
yngsta barnen i förskolan? 

• Hur beskriver förskollärare att de arbetar med de yngsta barnen i bild- och 
formskapande? 

• Finns det någon skillnad i förskollärares uppfattningar om och arbete med 
bild- och formskapande med de yngsta barnen mellan åldersindelade 
förskolor och åldersblandade förskolor? 
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3. Litteraturgenomgång  
Med utgångspunkt från tidigare forskning om bild- och formskapande i förskolan 
redovisar jag i detta kapitel vad som ligger till grund för förskolans arbete med 
bild- och formskapande med de yngsta barnen. 

En tillbakablick på bild- och formskapande i förskolan 

Friedrich Fröbels (1782-1852) teorier har länge präglat förskolans arbetssätt. 
Fröbels filosofi var att låta barnet växa fritt, likt en planta och utvecklas efter sin 
inneboende natur (Bendroth Karlsson, 1998:12). Vid mitten på 1800-talet bröt 
hans program för de yngsta barnens lärande med den traditionellt 
fadersauktoritära fostran som var rådande då. Fröbel menade att sinnena är en 
källa till kunskap och att det var grunden för de yngsta barnens lärande. "Barnet 
ser, hör, känner, luktar och smakar på världen, på dess form och dess innehåll" 
(Pramling Samulesson et al. 2008:14).  

Detta synsätt kommer till uttryck även i fenomenologiskt grundad pedagogik med 
inspirtion från Merleau-Ponty, som tar utgångspunkt i att barn lär med kroppen. 
"Att erfara världen med sinnena och reflektera över dessa erfarenheter är att lära." 
(Pramling Samuelsson et al. 2008:14). Barnträdgårdsrörelsen som inspirerades av 
Fröbels filosofi tog också fasta på detta i utformandet av småbarnspedagogiken. 
Det centrala arbetssättet med de yngsta barnen var utformandet av ett tema, 
arbetsmedelpunkt eller intressecentrum där det valda temats innehåll varierades 
genom att barnen fick erfara detta innehåll med olika sinnen. På det sättet fick 
barnet kunskap om innehållet. 

Om temat var t.ex. husdjuren, besökte man en bondgård, sjöng visor om djuren, 
tillverkade djur i olika material, läste sagor om djuren, målade djuren och 
uppförde till slut en liten teaterföreställning om de olika djuren på bondgården 
inför inbjudna föräldrar och syskon (Pramling Samuelsson et al. 2008:14f). 

Enligt Fröbel har barn en naturlig medfödd drift att vilja lära känna världen. Det 
gestaltas i estetiken som ett inre behov av att skapa uttryck och att upptäcka och 
använda en mångfalt av material och tekniker (Pramling Samuelsson et al. 
2008:14f). Barnträdgårdsrörelsen påverkades även av den framväxande 
barnpsykologin i början av 1900-talet. Alva Myrdal hämtade upp det senaste inom 
barnspykologins forskning på en resa genom USA på 1930-talet. Estetiken tog 
stöd ifrån psykoanalysen som utvecklades av Freud och hans lärljunge Jung. 
Piaget och Vygotskij bidrog även till utformandet av det estetiska innehållet 
(Pramling Samuelsson et al. 2008:16). 
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Vygotskij ansåg att det är viktigt att låta barnen erfara och uppleva olika saker och 
olika material för att vidga deras erfarenheter. Ju mer de får uppleva desto större 
fantasi får de som grund för deras skapande verksamhet. Enligt Vygotskij fanns 
det ingen motsättning mellan fantasi och verklighet. Han menade att ju mer 
erfarenheter från verkligheten man har desto rikare fantasi får man. 
Fantasiprocessen är en tolkningsprocess av verkligheten och det som utmärker 
detta finns i leken. Alltså finns grunden för barnens skapande i leken (Vygotskij, 
1995:19ff). Även Piaget såg leken som den viktigaste formen för barns 
utforskande och prövande av erfarenheter (Johansson, 2011:48). 

Ulla Löfstedt (1999) skriver i sin bok Bildskapande verksamhet i förskolan att det 
finns en stark motsättning mellan Fröbels filosofi där han förespråkar att barnet 
ska få växa och utvecklas fritt genom leken och hans arbetsmetod för de lite äldre 
barnen som präglas av en formell systematisering, som har sin grund i hans syn på 
naturen som lagbunden och strukturerad (Löfstedt, 1999:11f.). Arbetsmetoden i 
teckningsundervisningen var strikt systematiserad och lärarstyrd där 
barnträdgårdslärarinnan ritade före medan hon berättade vad hon gjorde för att 
barnet skulle kunna härma efter och bli medveten om vad de gjorde. Det var först 
i treårsålderns som barnet fick delta i teckningsundervisningen och det skulle 
inledas med enbart former. Färgerna tillkom i undervisningen först när barnen lärt 
sig formerna (Bendroth Karlsson, 1998:12; Löfstedt, 1999:12). Pramling 
Samuelsson et al. (2008) beskriver motsättningen så här: 

Att barn skulle få skapa fritt, utifrån sina erfarenheter och sina upplevelser, kan 
ses som kontrast till att barn ska lära sig att reproducera finkulturen, som till 
exempel att återberätta en färdigskriven berättelse eller skapa något som är så 
likt en förebild som möjligt. Här handlar det om olika syn på lärande: å ena 
sidan att barn skapar kunskap, å andra sidan att lärare förmedlar eller 
tillhandahåller kunskap till barn (Pramling Samuelsson et al. 2008:19). 

Marie Bendroth Karlsson (1998) skriver i sin bok Bildskapande i förskola och 
skola att diskussionen om det fria skapandet började ta form på allvar när Herbert 
Reads bok Education trough art översattes till Svenska i mitten på 1950-talet. 
Read kritiserade den tidens syn på kunskap för att man prioriterade intellektet och 
försummade barnets känslor och personlighetsutveckling. Han menade att det 
individuella skapandet måste utgå från barnets personlighet och karaktär och att 
det endast kan uppnås om barnet lämnas i fred och inte styrs av den vuxne. Många 
misstolkade Reads idéer och la stor vikt vid friheten och insåg inte lärarens 
funktion. Read förespråkade inte en frånvarande lärare utan en som respekterar 
barnet (Bendroth Karlsson, 1998:18f). 
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1960 - 70-talen 

Barnstugeutredningen kom på 1960- och 1970-talen då antalet utbildade 
förskollärare ökade kraftigt. Då ersattes fröbelpedagogiken med pedagogiska 
program som grundades på statliga utredningar. Förskollärarutbildningen hade 
förstatligats och det låg i statens intresse att tillgodose samhälleliga krav på 
kunskapsutveckling och fostran. Dessa utredningar baserades på 
utvecklingspsykologin. Barns bildskapande beskevs som ett redskap till 
kommunikation som utvecklas allt eftersom barnet gör erfarenheter i den 
omgivande miljön. Dessa erfarenheter gavs uttryck i deras bildskapande. 
Utredningen om barns bildskapande la stor vikt på att varje barns skapande är 
personligt och att det är viktigt att barnen får testa olika material och fritt utforska 
detta. Den vuxnes förhållningssätt beskrevs på följande vis "ta tillvara på barnens 
egen spontanitet och förmåga att improvisera med bild som uttrycksmedel" 
(Löfstedt, 1999:17). 

1980 - 90-talen 

Löfstedt (1999) skriver att den historiska utvecklingen av barns bildskapande i 
förskolan har växlat mellan inflytande från olika pedagogiska idéer. Det är främst 
lärarens roll i bildskapandet som har växlat från den utifrån styrande, den 
intresserat avvaktande och den aktivt deltagande förskolläraren. Även en växling i 
vad som anses vara väsentligt innehåll i bildaktiviteten kan ses från 
fröbeltraditionen till det pedagogiska programmet som var rådande under 1980 - 
90-talet. I fröbelpedagogiken var det fokus på tekniken för bildframställningen 
och det anpassades till motivet med hjälp av modeller och mallar. I 
Barnstugeutredningen fokuserade man på materialet som innehåll i 
bildaktiviteterna. Och i det Pedagogiska programmet såg man material och 
tekniker som hjälpmedel i utvecklingen av barnens uttrycksförmåga i bild. Det 
Pedagogiska programmet förespråkade att barnen lär tillsammans med den vuxne. 
Den vuxne skulle engagera sig i barnets bild- och formskapande genom att 
samtala med barnen och lyfta betydelsen och innebörden i deras arbeten. Samt 
vägleda dem i val av material och tekniker (Löfstedt, 1999:21ff). 

Ann Granberg (2001) skriver i sin bok Småbarns bild- och formskapande att det i 
det pedagogiska programmet var detaljerat beskrivet hur man skulle arbeta med 
bild- och form i förskolan. Det sågs som ett viktigt medel för barns utveckling. 
Det angavs att förskolan skulle tillhandahålla ett varierande material som sand, 
vatten, lera, papper, färg, krita, trä, tyg, sten och andra naturmaterial. Barnen 
skulle ges ökade kunskaper om hur olika material och tekniker skulle användas 
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för olika ändamål. Det fanns även ett eget stycke som handlade om de yngsta 
barnen: 

De yngsta barnen kan i vatten- och sandlek och med fingerfärg och mjuk lera 
utveckla känsla och sinnen. Ganska snart kan barnen börja använda olika 
material som papper och kritor, pensel och färg, klossar med mera som de 
prövar på olika sätt. Klotter och experimenterande övergår så småningom till 
mer medvetna försök till gestaltning. Barnen ska få en riklig språklig stimulans 
att knyta samman ord och bild. Efter hand ska barnen få börja pröva ett allt mer 
varierat material och träna sig att använda olika typer av verktyg (Pedagogiskt 
program för förskolan)(Granberg, 2001:2). 

Bendroth Karlsson (1998) skriver att en pedagogisk filosofi som har haft stort 
inflytande i de svenska förskolorna sedan början på 1980-talet är den så kallade 
Reggio Emilia-pedagogiken. Den pedagogik som utövas på daghemmen i Reggio 
Emilia i Italien utgår från "det rika barnet". Loris Malaguzzi som då var 
barnomsorgschef i Reggio Emilia och eldsjäl bakom pedagogiken skrev följande: 

Ett barn har 100 språk men berövas 99. 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 (Bendroth Karlsson, 1998:27). 

Pedagogiken bygger mycket på att ge barnen redskap att välja mellan olika 
problemlösningar för att stimulera kreativitet och fantasi. Barnet ska få lära sig att 
se inte bara det som är utan även det som skulle kunna vara. Fantasin är en 
fortsättning på verkligheten och verkligheten är föränderlig. Bendroth Karlsson 
(1998) menar att det fanns ett stort tomrum i den svenska barnomsorgen efter den 
stora expansionen under 1970-talet som urholkade den Fröbelska traditionen. Det 
var en bidragande orsak till varför många med entusiasm välkomnade den 
pedagogiska filosofin från Reggio Emilia (Bendroth Karlsson, 1998:27f). 

2000-talet 

Det som står i nu gällande läroplan för förskolan, Lpfö 98 (rev. 2010), om bild- 
och formskapande och lärarens (förskolans) roll liknar innehållet i det 
Pedagogiska programmet. Det står bland annat att:  

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar 
till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I 
förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som 
engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen 
(Skolverket 2011:6).  
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I läroplanen står det även att: 

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att 
barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i 
utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv 
uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp 
att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära 
sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, 
praktiska, sinnliga och estetiska (2011:7). 

och: 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång 
och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och 
skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns 
utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja 
material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan 
användas såväl i skapande processer som i tillämpning (2011:7). 

Pramling Samuelsson et al. (2008) menar att läroplanen genom det sistnämnda 
citatet visar på dilemmat med estetiken i förskolan. Det estetiska ämnet ska både 
vara metod och innehåll. De ställer sig frågande om den estetiska verksamheten i 
förskolan blir metoder utan innehåll (Pramling Samuelsson et al. 2008:17). Att 
förskolan ska använda sig av barnens intresse, motivation och nyfikenhet att söka 
kunskap är ofta återkommande i läroplanen. Barn söker och erövrar kunskap 
genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att 
iaktta, samtala och reflektera (Skolverket, 2011:5ff). 

Bild- och formskapande med de yngsta barnen 

Granberg (2001) menar att i vilken utsträckning man arbetar med bild- och 
formskapande med de yngsta barnen i förskolan kan speglas av vilket synsätt man 
har på skapande. Skapande kan tolkas och ses på olika sätt. Det kan ses som 
reproduktion, det vill säga att återge, avbilda eller kopiera delar av verkligheten. 
Med det synsättet på skapande kan inte de yngsta barnens aktiviteter räknas som 
skapande eftersom att småbarns förmåga att se och uppfatta omgivningen skiljer 
sig från vuxnas och de har heller inte förmågan att hantera verktyg så att det 
skulle vara möjligt att göra avbilder från verkligheten. Detta kan medföra att 
pedagoger med det synsättet uttrycker åsikter om att småbarn inte är i behov av 
skapande aktiviteter eller att de behöver ständig vuxenhjälp och många färdiga 
mallar när de skapar.  
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Ett annat synsätt på skapande kan vara produktion, vilket handlar om att 
framställa och tillverka saker. Fokuset blir då på det färdiga alstret och barnens 
verk exponeras och används ofta som någon form av dekoration. Även detta 
synsätt kan medföra att pedagogens roll blir att instruera olika tekniker och 
tillhandahålla barnen färdiga mallar. Skapande kan också ses som detsamma som 
kreativitet. Med det synsättet är de flesta av småbarns aktiviteter och 
sysselsättningar skapande. Konstruerande med klossar, duplo och annat 
byggmaterial är en form av skapande, även om det inte efterlämnar något alster. 
Att göra en kaka i sandlådan som dekoreras med stenar och pinnar är även det 
skapande. Med denna vidgade syn kan man räkna nästan vad som helst som 
skapande, till och med när de kletar med maten på bordet. Småbarns skapande kan 
såklart, speciellt om det betraktas utifrån barnen själv, vara både reproduktion, 
produktion och kreativitet. Pedagogens uppgift blir att utifrån de yngsta barnens 
begreppsvärld och sätt att utforska tillvaron skapa förutsättningar för dem att 
upptäcka sin omvärld (Granberg, 2001:8ff).  

Arne Trageton (1996) skriver i sin bok Lek med material om lekens roll i 
förskolan. Den lek som de yngsta barnen utövar kallas för sensomotorisk lek. Den 
leken tar utgångspunkt i utforskning av material. De yngsta barnen upplever sin 
omvärld genom att undersöka den fysiskt. De smakar, känner, luktar, lyssnar och 
ser. De ser glädjen i att rulla en boll av lera, klippa med en sax i tyg, gräva i 
sandlådan eller stapla klossar. Leken med dessa olika material behöver inte bli 
något, det behöver inte resultera i ett alster som går att spara. Det intresserar sig 
barnen för när de blir lite äldre. Men den senosomotoriska leken med materialet är 
viktig för att träna upp förmågan att kunna skapa former med materialen 
(Trageton, 1996:24ff). I förskolans läroplan står det att: 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för 
att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i 
förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 
inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga 
att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande 
leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och 
erfarenheter (Skolverket, 2011:6). 

Kari Bakke lyfter i sitt kapitel i boken Småbarnspedagogik (Lokken, Haugen & 
Röthle, 2006) att det är viktigt att se att utforskande och formgivande är mer än att 
skapa alster vid formbordet. De yngsta barnen upplever och uttrycker sig friare 
och bättre i leken, eller på andra platser, än om de måste sitta fast i en stol vid ett 
bord (2006:238f). Granberg (2001) tar upp Piagets lekteori där han menar att 
leken utvecklas från övningslek (upp till två års ålder) till symbollek (från två till 
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fem, sex års ålder). I övningsleken utforskar och testar barnen allt för att lära sig 
behärska bland annat material och verktyg och i symbolleken använder barnen sig 
av sina erfarenheter från övningsleken för att uttrycka sig. Granberg (2001) lyfter 
dock att forskare idag har sett att småbarn går igenom dessa stadier tidigare och 
att detta beror på att barn idag i högre grad lever i en bildvärld där de ständigt 
konfronteras med bilder, vilket påverkar både utvecklingstakten och bildernas 
innehåll. Från kompisar, äldre syskon, massmedia med mera får barn förebilder 
som påverkar deras uttryck i bild- och formskapande. Tidigare forskning bygger 
till stor del på det talade språket men att de yngsta barnen saknar språk innebär 
inte att de saknar tankar och idéer. Småbarns tankar kan avläsas i deras 
handlingar. De utforskar och testar, tar en paus och får plötsligt insikt. Hon menar 
att intentionen kan vara att skapa en viss bild eller form men att på vägen dit kan 
småbarnen inspireras av nya intryck av den egna bilden eller formen och utifrån 
det förändra det till något annat. En förutsättning för att sådana kedjereaktioner 
ska växa fram är att barnet har tillgång till vuxna som är närvarande, lyfter fram 
barnens tankar och uppmuntrar dem att följa sina tankegångar (Granberg, 
2001:48ff). 

Vid alla skapande aktiviteter med småbarn är det viktigt att hela tiden hålla i 
minnet att barnen ska ha roligt. Barnens upplevelser under skapandet är det som 
har störst betydelse - inte det färdiga resultatet. Småbarns skapande handlar till 
största delen om lek. De måste få undersöka material och verktyg och den egna 
förmågan att behärska dem. Skapande verksamhet måste vara en lek (Granberg, 
2001:74). 

Bild- och formskapande bidrar till småbarns utveckling och lärande och bör 
betraktas som väldigt betydelsefullt och ges mycket utrymme i förskolans 
verksamhet. Det skänker glädje och tillfredställelse. Det handlar om att upptäcka 
omvärlden, att utrycka sina känslor och att öka sina erfarenheter (Granberg, 
2001:26f). 

Miljöns betydelse 

Miljön i förskolan bör utformas så att den inspirerar och lockar till en utforskande 
och självständig lek. Miljön runt småbarn kan väcka intresse eller avskräcka, det 
är därför viktigt att man har en tanke bakom utformandet av miljön. Det bör 
finnas utmaningar för alla barn. Inredning och material bör tydligt visa vad som 
förväntas av barnen. Möblerna och materialet ska kunna användas på olika sätt 
och stimulera till eget skapande. "Det sinnena möter väcker nyfikenhet att uppleva 
och lust att skapa - överallt, hela tiden."(Granberg, 2001:70). Material som ska 
inspirera till kreativa aktiviteter måste placeras i barnens nivå, småbarn väljer 
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lekmaterial efter vad de ser. Småbarns skapande består mycket av det 
sensomotoriska och miljön bör därefter utformas så att de ges möjligheter till 
sensomotoriska upplevelser. Granberg (2001) menar att det är viktigt att det finns 
möjlighet till skapande verksamhet inne på den egna avdelningen. En gemensam 
atelje på förskolan som varje avdelning bara har tillgång till en förmiddag i 
veckan räcker inte. Barnen ska ha möjlighet att när de känner för det på egen hand 
undersöka och testa olika material (Granberg, 2001:69ff).  

Gunilla Dahlberg och Gunnar Åsén skriver i sitt kapitel om Reggio Emilia i 
Boken om pedagogerna (Forsell, 2011) att man i Reggio Emilia talar om miljön 
som "den tredje pedagogen". Det är viktigt att skapa en utmanande miljö som ger 
förutsättningar för ett utforskande och lärande och en miljö som kan stödja och 
stimulera barnens intressen, motivation och kreativitet (Forsell, 2011:252ff). 

Pedagogens roll  

Likaväl som det är viktigt att det finns möjlighet till spontant skapande så är det 
även viktigt att man har planerade skapande aktiviteter med de yngsta barnen. 
"Noggranna förberedelser och god planering gör att de skapande aktiviteterna blir 
inspirerande och kreativa stunder som är givande för både barn och vuxna" 
(Granberg, 2001:81). Planeringen måste vara flexibel och kunna ändras utifrån det 
som händer under aktiviteten. Det viktigaste är att barnen får möjlighet och vågar 
testa olika material och redskap (Granberg, 2001:72f). Jank och Mayer (Uljens, 
1997) skriver i sitt kapitel i boken Didaktik - teori, reflektion och praktik om 
didaktisk teori och olika teser om varför det är nyttigt att tillägna sig kunskaper i 
didaktisk teori. Enligt dem är didaktik undervisningens och inlärningens teori och 
praktik. En tes lyder som följande:  

Pedagogiskt handlande är för komplext och beroende av för många, delvis 
okända påverkande faktorer för att man på ett entydigt och lagbundet sätt 
verkligen skulle kunna förklara alla enskilda fenomen i en teori (Uljens, 
1997:22). 

Med tesen ovan menar de att man som lärare inte enbart kan utgå från olika 
teorier om hur man bör undervisa. De teoretiska kunskaperna behövs för att kunna 
sätta in de problem som uppstår i en begreppslig helhet och för att belysa deras 
teoretiska förutsättningar och konsekvenser. De menar att man som lärare även 
behöver ha didaktisk-metodisk handlingskompetens. Med det avser de förmågan 
att handla målinriktat i sin undervisning och att närma sig nya och icke 
förutsägbara problemsituationer. Den didaktiskt-metodiska handlingskompetensen 
påverkas av egna praktiska erfarenheter, av stimulans från kollegor och 
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barn/elever, av den egna inställningen och av den egna inlärnings- och 
erfarenhetshistorien (Uljens, 1997:22ff). 

Granberg (2001) menar att pedagogens inställning påverkar barnens möjligheter 
att våga testa olika material. Den pedagog som deltar i småbarns skapande 
aktiviteter bör förmedla glädje, koncentration och intresse. Det förhållningssätt 
man har förmedlas till barnen. Att se vuxna och andra barn skapa och använda sig 
av olika material med glädje och entusiasm inspirerar de yngsta barnen att våga 
testa. Småbarn bör få möjlighet att närma sig och testa nya material i sin egen 
takt. Den skapande verksamheten ska ta sin utgångspunkt i barnens egna 
aktiviteter och experimenterande. Pedagogens ansvar är att ta tillvara på barnens 
skaparlust och göra skapande till en vardaglig glädje (Granberg, 2001:31ff). 

De yngsta barnen befinner sig enligt Trageton (1996) som beskrivet ovan i den 
sensomotoriska fasen. Något som ofta skapar konflikter i den fasen är vuxnas krav 
på ordning och reda. Utforskandet av olika material som sand, lera och färg leder 
nästan alltid till att det smutsas ner. Barn är väldigt lyhörda för vuxnas 
förhållningssätt och påverkas negativt i sin emotionella utveckling om 
pedagogerna har en negativ inställning till de skapande aktiviteterna. Det är därför 
viktigt att inte bara acceptera att det blir kladdigt utan även uppmuntra det 
lustfyllda i kladdandet. Sen är det också viktigt att betona det lustfyllda i att tvätta 
sig efteråt (Trageton, 1996:141). 

Rob Barnes (1994) tar i sin bok, Lära barn skapa, upp att många pedagoger 
använder sig av färdiga mallar och schabloner där alla barn förväntas göra samma 
saker. Detta kan leda till att barnen blir hämmade i sin fantasi och att de blir 
osjälvständiga och tappar tron på sin egen förmåga (Barnes, 1994). Eva Johansson 
(2011) ger i sin bok, Möten för lärande - Pedagogisk verksamhet för de yngsta 
barnen i förskolan, ett exempel där avsikten med en aktivitet med de yngsta 
barnen på en förskola var att alla barnen i en grupp skulle tillverka varsin Lucia-
figur av en toalettpappersrulle. Hon beskriver hur pedagogen muntligt och 
handgripligt styrde barnens skapande fram till den färdiga produkten. Även de 
barn som inte ville förväntades att delta. När man som pedagog arbetar på det 
viset är risken stor att lärande endast ses som produktion och att processen och 
kreativiteten glöms bort (Johansson, 2011:107ff).   

Bendroth Karlsson (1998) skriver att i den så kallade Reggio Emilia-pedagogiken 
är pedagogen, liksom barnen, forskande och lärande. Synen på barnet med de 
hundra språken innebär i praktiken att pedagogerna har en aktiv roll där de guidar 
och stimulerar barnets alla sinnen genom att ge dem problem att lösa och genom 
att ställa utmanande frågor och ge redskap till barnen att uttrycka sina tankar med. 
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Pedagogisk dokumentation med grunden i Reggio Emilia 

Pedagogiken på Reggio Emilias daghem grundas inte på en överbyggande teori 
utan på ett ständigt utforskande som bygger på kontinuerlig dokumentation av det 
dagliga arbetet med barnen (Bendroth Karlsson, 1998:28). 

Att ständigt kritiskt granska sitt eget sätt att förstå vad barn gör och tänker, hur 
de lär och utvecklas och varför och hur man gör pedagogiska praktiker är, 
menar jag, själva idén med ett pedagogiskt dokumentationsarbete (Lenz 
Taguchi, 2013:21). 

Dokumentation blir pedagogisk först när man reflekterar över den, det ska vara 
utgångspunkten för barnens kunskapsutveckling och synliggöra barnens 
processer, tankar och upplevelser. Den ska inte bara synliggöra färdiga alster utan 
användas fortlöpande för att synliggöra och reflektera över barnens arbete. Den 
pedagogiska dokumentationen ska även användas som ett kommunikationsmedel 
mellan barnen och pedagogerna. "Pedagogisk dokumentation är ett 
förhållningssätt och en kommunikation." (Lenz Taguchi, 2013:13). Ett sätt att 
förstå pedagogisk dokumentation som kommunikation är att barnen 
kommunicerar sina tankar och erfarenheter om det de håller på med och 
pedagogen dokumenterar detta för att vid nästa tillfälle kommunicera om detta 
tillsammans med barnen. Ett annat sätt att se på det är att pedagogen visar sina 
dokumentationer för andra pedagoger i syfte att få synpunkter och kunskaper från 
dem (Lenz Taguchi, 2013:74ff). 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man se att många olika pedagogiska filosofier och 
teorier ligger till grund för den svenska förskolans bild- och formskapande. Det 
framkommer även att hur man som pedagog ser på sin egen roll och på själva 
skapandet påverkar hur och i vilken utsträckning man arbetar med bild- och 
formskapande med de yngsta barnen.  
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4. Metod  
I följande avsnitt presenteras det metodval och urval jag gjort, de etiska 
aspekterna, procedur samt min förförståelse och studiens tillförlitlighet. 

Metodval 

Då avsikten med uppsatsen var att undersöka förskollärares uppfattningar om 
ämnet valde jag att använda mig av kvalitativ intervju som metod. Johansson och 
Svedner (2010) menar att den metoden är att föredra om man vill ha reda på 
någons uppfattningar, värderingar och attityder. Den kvalitativa intervjun har 
bestämda frågeområden men frågorna kan variera mellan intervjuerna då tanken 
är att man som intervjuare ska lyssna på och försöka förstå vad den intervjuade 
säger och ställa olika följdfrågor beroende på vad man får fram. En risk är att en 
kvalitativ intervju blir en strukturerad intervju eller rentav en muntligt genomförd 
enkät om man som intervjuare är för fokuserad på att ställa sina frågor i den 
ordning de kommer och inte lyssnar på vad den intervjuade berättar (Johansson & 
Svedner, 2010:30). Man kan även säga att en kvalitativ intervju är en 
halvstrukturerad intervju. Vilket innebär att intervjun i sig i hög grad är 
strukturerad men att frågorna i låg grad är strukturerade, det vill säga att de är 
öppna (Trost, 2010:42). 

Johansson och Svedner (2010) menar att man bör göra någon provintervju innan 
som man spelar in för att lyssna på för att förstå hur svårt det kan vara att vara 
lyhörd och ställa bra följdfrågor (Johansson & Svedner, 2010:32). Jag gjorde 
därför en provintervju först och upptäckte efter den att jag behövde ändra om i 
min intervjuguide för att få ett bättre flyt i intervjuerna. Jag kom även fram till att 
vissa frågor var för svåra att svara på, så de plockades bort. En kvalitativa intervju 
ska innehålla enkla och raka frågor som ger uttömmande svar (Trost, 2010:25).  

Urval 

Jag valde att både intervjua förskollärare som arbetar på förskolor med 
åldersblandade barngrupper och förskolor med åldersindelade barngrupper. 
Urvalet gjordes för att mina tidigare erfarenheter enbart är från ålderblandade 
förskolor och jag ville få insikt även i åldersindelade förskolors verksamhet. Jag 
har intervjuat tre förskollärare från vardera inriktning Förskollärarna arbetar på 
sex olika förskolor.  

Förskollärarna som arbetar på de åldersblandade förskolorna valde jag genom att 
jag kände dem från tidigare vikariat och praktik. De förskollärare som arbetar på 
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de åldersindelade förskolorna valdes genom att jag ringde runt till åldersindelade 
förskolor i staden och presenterade mig och min undersökning. Jag hade tur och 
hittade förskollärare som ville ställa upp på de tre första förskolorna jag ringde 
till. I urvalet har jag således använt mig både av kontakter och av slumpen för att 
hitta mina respondenter. Innan jag började söka efter respondenter funderade jag 
på om jag skulle försöka hitta förskollärare som är särskilt intresserade av bild- 
och formskapande men Trost (2010) skriver att det är helt ointressant att ha ett 
representativt urval vid kvalitativa studier. Han menar att man i de flesta fall vill 
ha en stor variation på respondenterna och inte ett antal likartade (Trost, 
2010:137). Nu blev det ändå av en slump att de flesta av mina respondenter sade 
sig vara väldigt intresserade av bild- och formskapande.  

Etik 

Johansson och Svedner (2010) skriver att det är viktigt att examensarbetet bygger 
på respekt för de människor som deltar och att de ska informeras om de 
forskningsetiska anvisningarna som Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet har utarbetat. De lyder som följande: 

• Deltagarna skall få en rättvisande och begriplig beskrivning av 
undersökningsmetoderna och undersökningens syfte. 

• Deltagarna skall ha möjligheter att när som helst ställa frågor om 
undersökningen och få sina frågor sanningsenligt besvarade. 

• Deltagarna skall upplysas om att de kan avböja att delta eller avbryta sin 
medverkan utan negativa följder. 

• Deltagarna skall vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Av den färdiga 
rapporten skall det inte vara möjligt att identifiera vare sig förskola/skola, lärare 
eller elever/barn. Om man överväger att namnge de som deltagit i 
undersökningen måste man ha tillstånd från alla berörda: personalen på skolan, 
eleverna och deras föräldrar och eventuellt andra.  

• Om deltagarna inte är myndiga skall målsman informeras och tillfrågas om 
barnen får medverka (Johansson & Svedner, 2010:20). 

Procedur 

För att finna svar på mina frågeställningar arbetade jag fram en frågeguide med 
intervjufrågor (se bilaga 2). När jag sedan hittat de förskollärare jag skulle 
intervjua författade jag ett brev med kort information om syftet med min studie 
och forskningsetisk information angående deras medverkan (se bilaga 1).  



 

18 
         

Intervjuerna genomfördes sedan på respektive respondents arbetsplats i ett avskilt 
rum. Varje intervju tog mellan 17-36 minuter att genomföra. Innan varje intervju 
informerade jag respondenten igen om syftet med min uppsats och förklarade de 
forskningsetiska aspekterna. Efter samtycke spelade jag in varje intervju med en 
digital diktafon. Johansson och Svedner (2010) menar att det är bra att använda 
ljudupptagning vid intervjuer för att förstå vad som verkligen sägs. Vid enbart 
anteckningar går man miste om bland annat pauser, skratt och tonfall (Johansson 
& Svedner, 2010:31). 

När alla intervjuer var genomförda har jag lyssnat igenom ljudinspelningarna och 
skrivit ut dem så ordagrant jag kunde, det vill säga transkriberat dem. Vissa 
sammanfattningar gjordes och upprepningar lämnades ute. När jag i resultatdelen 
har skrivit ett citat har jag dock gått tillbaka och lyssnat på ljudinspelningen för att 
kunna skriva ut citatet ordagrant. För att få fram ett resultat av mina utskrivna 
intervjuer har jag läst igenom intervjuerna flera gånger och utifrån det 
kategoriserat svaren för redovisning. Den förförståelse och de erfarenheter som 
jag har kan ha färgat hur jag tolkat det insamlade materialet. Det vill säga, min 
utbildning och den erfarenhet jag har från att arbeta i förskola kan ha påverkat de 
analyser jag har gjort. En person med en annan bakgrund skulle kanske ha gjort 
andra tolkningar.  

Förförståelse och tillförlitlighet 

Min förförståelse om ämnet från tidigare erfarenheter kan ha påverkat studien, 
både i hur jag utformat frågeställningar, intervjufrågor och i min tolkning och 
analys av resultatet. Vi försöker hela tiden förstå, tolka och sätta oss in i vår egen 
förförståelse. De ramar och villkor som yrket omfattas av förstås av både mig och 
av respondenterna, vilket kan medföra att det som vi nickar igenkännande åt kan 
bli osynligt för utomstående läsare. Detta har jag tänkt på och försökt vara tydlig i 
min text.  

Då studien bara omfattar sex förskollärares uppfattningar om ämnet kan resultatet 
inte vara giltigt för förskollärare i allmänhet, men då alla sex förskollärare arbetar 
på olika förskolor utspridda i en större stad och de flesta har lång erfarenhet kan 
studien ge en fingervisning om hur det kan se ut i olika verksamheter.  
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5. Resultat 
I denna del redovisar jag insamlad och bearbetad data. Resultatet är indelat i 
rubriker som är av betydelse för studien.  

Förskollärarnas bakgrund 

Intervjuerna gjordes med sex utbildade förskollärare. Tre av dem arbetar på en 
åldersindelad förskola och tre av dem arbetar på en åldersblandad förskola. Jag 
har valt att ge förskollärarna fiktiva namn för att deras identitet ska skyddas. För 
att kunna se vilken grupp de tillhör har jag valt att för de förskollärare som arbetar 
på en åldersindelad förskola använda begynnelsebokstaven I. Förskollärarna som 
arbetar på en åldersblandad förskola har fått begynnelsebokstaven B. Här följer en 
kort presentation av dem. 

Ingrid - Arbetar på en åldersindelad förskola med 6 avdelningar. På Ingrids 
avdelning går 14 barn mellan 1 och 2 år. Ingrid har arbetat i snart 11 år som 
förskollärare, drygt 8 månader på denna förskola. 

Inger - Arbetar på en åldersindelad förskola med 6 avdelningar. På Ingers 
avdelning går 15 barn mellan 1 och 2 år. Inger har arbetat i 22 år som 
förskollärare, 14 år på denna förskola.  

Ida - Arbetar på en åldersindelad förskola med 6 avdelningar. På Idas avdelning 
går 16 barn mellan 1 och 2 år. Ida har arbetat i snart 1 år som förskollärare, 6 
månader på denna förskola.  

Berit - Arbetar på en åldersblandad förskola med 3 avdelningar. På Berits 
avdelning går 20 barn mellan 1 och 5 år, varav 7 är mellan 1 och 2 år. Bodil har 
arbetat i 28 år som förskollärare, 18 år på denna förskola.  

Bodil - Arbetar på en åldersblandad förskola med 3 avdelningar. På Bodils 
avdelning går 20 barn mellan 1 och 5 år, varav 2 är mellan 1 och 2 år. Berit har 
arbetat som förskollärare i 40 år, 6 år på denna förskola.  

Britt - Arbetar på en åldersblandad förskola med 5 avdelningar. På Britts 
avdelning går 17 barn mellan 1 och 5 år, varav 7 är mellan 1 och 2 år. Britt har 
arbetat i 34 år som förskollärare, 3 år på denna förskola.  

De flesta av förskollärarna har någon sorts fortbildning inom skapande i form av 
kurser under sin egen skolgång, kurser via arbetsgivaren eller på fritiden. Inger 
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har till exempel förutom bild- och formkurs i förskollärarutbildningen även gått 
akvarellkurs, keramikkurs och ateljeristahandledning via Idean1. Bodil har bland 
annat gått kvällskurser som porslinsmålning, akvarellmålning och korgflätning. 
De flesta uttrycker att de tycker om att arbeta med skapande och säger sig ha 
arbetat mycket med olika former av skapande under stora delar av sina liv.  

Synen på bild- och formskapande i förskolan 

På frågan om vad de tänker på när jag säger bild- och formskapande i förskolan 
började de flesta med att räkna upp att måla och rita med olika tekniker och med 
olika material samt att arbeta med deg i olika former. De flesta nämnde även att 
bygga med olika material och klippa och klistra. Några av dem kom även fram till 
att de upplevde att nästan allt man gör i förskolan är skapande. Så här svarade 
exempelvis Ida på den frågan: 

Oj, jag tänker på prova på, för barnen. Särskilt när man jobbar med de här små, 
att de ska få lära känna materialen och testa många gånger. För de kan ju ofta 
vara.. inte rädda men liksom att de inte vet vad det handlar om alla gånger. Om 
man ställer fram färg vet de kanske inte vad dom ska göra och då är det väldigt 
viktigt att dom får prova. För det funkar ju inte bara på en gång att dom vet vad 
dom ska göra (Ida). 

Då Ida var den första som inte räknade upp några tekniker eller material direkt 
ställde jag en följdfråga angående vilket sorts skapande hon tänker på när jag 
säger bild- och formskapande i förskolan. Så här svarar hon då: 

Ja, men det mesta är väl.. det man jobbar med här är väl måla, med fingrar och 
med penslar och sånna här stämpel penslar, det är som svampar. Men sen är det 
väl det här med bara att liksom dega med playdoo. Det är ju också att skapa 
någonting även fast det försvinner direkt så är det ju ett skapande som de gör. 
De skapar ju när de bygger med klossar, dom skapar.. ja jätte ofta. Med maten 
kan de skapa även fast vi inte vill det. Skratt (Ida). 

I frågan om deras inställning till bild- och formskapande med de yngsta barnen 
svarade de flesta att de tycker att det är roligt och viktigt. Att det handlar om att 
upptäcka och utforska olika material med hela kroppen. Inger svarade så här: 

Min inställning är ju att de ska bli erbjudna det. I olika former och ha möjlighet 
att prova samma sak många gånger. Liksom att få uppleva olika material med 

                                                
1 Idean är ett kommunalt utvecklingscentrum i den aktuella staden. De erbjuder utbildning, 
handledning och inspiration för både barn, pedagoger och förskolechefer. De arbetar utifrån 
Reggio Emilias pedagogiska filosofi tillsammans med förskolans läroplan. 
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händerna, med kroppen, med flera olika sinnen. Och att de inte är så många när 
de får prova det, kanske oftast när de är så här små att det räcker att de är två. 
Att man tänker också på att det blir ett sammanhang ofta, det blir ett möte 
mellan barnen också. Inte bara att det är en skapande aktivitet utan att det 
händer någonting mellan barnen också i skapandet (Inger). 

Britt lyfter att hon tycker att det handlar mycket om att de ska få kladda med olika 
material. Att det är många barn som inte ens får kladda med maten hemma. Hon 
anser att det är viktigt för de minsta barnen att kladda för att upptäcka och uppleva 
olika material och former. Bodil säger att hennes inställning till bild- och 
formskapande med de yngsta barnen är att de kan vara med på allt bara man gör 
det efter deras behov och på deras nivå.  

Skapande kopplat till läroplanen 

De flesta av förskollärarna säger att de kopplar upptäckandet och utforskandet i 
skapandet till läroplanen. Ingrid säger att det i läroplanen står att barnen ska få 
upptäcka och lära sig med olika uttrycksformer både själv och tillsammans med 
andra och att hon anser att skapande är en del av det. Bodil berättar att de via 
temaarbeten kopplar allt arbete, även skapandet till läroplanen. Och även att det 
står i läroplanen att man ska se till barnens förmåga och att det är så de arbetar 
med skapande menar hon. Inger lyfter fram pedagogisk dokumentation och att de 
genom det arbetssättet kontinuerligt kopplar sin verksamhet till läroplanen. Berit 
säger att: "Där står att barnen ska få prova olika material och uttrycka sig i olika 
former. Vi gör pedagogiska dokumentationer och sätter upp barnens skapande på 
väggar och hyllor". Både Ida och Britt lyfter även att det är viktigt att skapandet är 
lustfyllt och kravlöst och att läroplanen handlar mycket om att det ska vara ett 
lustfyllt lärande. De flesta berättar även att de kopplar skapandet till många andra 
delar av verksamheten och därmed även läroplanen. Som till exempel matematik, 
teknik, språk och naturvetenskap.  

Arbetet med bild- och formskapande i verksamheten 

Här följer en sammanställning av förskollärarnas svar angående hur de arbetar 
med bild- och formskapande med de yngsta barnen i förskolan.  

De flesta svarar att syftet med bild- och formskapande på deras avdelning är att 
barnen ska få prova på och uppleva många olika material. Britt lyfter också att det 
viktigaste är att det är lustfyllt och att barnen tycker att det är roligt. Nästan alla 
berättar att de genomför planerat skapande med de yngsta barnen minst någon 
gång i veckan.  
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På Ingers avdelning arbetar de två till tre gånger i veckan med planerat skapande. 
Dock är inte alla barn med varje vecka då de har som målsättning att bara arbeta 
med två barn vid varje tillfälle. Bodil berättar att de har som mål att genomföra 
planerat skapande med de yngsta barnen minst en gång i månaden, men att det 
oftast blir varje vecka ändå. På förskolan där Ingrid arbetar har de en gemensam 
ateljé för hela huset och de brukar boka den en gång i veckan för att genomföra 
planerat skapande. Berit uttrycker att de försöker genomföra planerat skapande 
med de yngsta varje vecka men att det inte alltid går att få ihop. Det beror på hur 
många pedagoger de är inne på avdelningen, Berit menar att det behövs många 
pedagoger på få barn när man skapar med de yngsta barnen.  

Alla svarade att de arbetar mer eller mindre med temaarbeten och att de genom 
teman planerar in skapande. Bodil berättade att de använder sig av skapande både 
som metod och innehåll i teman. Det senaste tema de arbetade med var olika 
målningstekniker, hon menar att i det temat blir skapande både innehåll och 
metod. Berit gav som exempel att de i förra temat som handlade om Barbapappa 
lät figuren Barbaskön ta dem med i skapandets värld. 

Nästan alla förskollärare svarar att materialen de använder sig mest av är papper, 
flaskfärg, kritor och playdoo/lera med de yngsta barnen. Men många säger även 
att de använder naturmaterial, lim, silkespapper och pärlor/knappar. Den teknik 
som lyfts mest är att barnen använder sig av fingrarna när de arbetar med 
materialen. Ibland får de även använda penslar, saxar och så vidare. Britt berättar 
att hon brukar låta de yngsta barnen sitta och klippa för att hon anser att de ska få 
möjlighet att lära sig det och att hon ser deras glädje i att "bara klippa och klippa" 
(Britt). Några berättar att de även använder sig av mallar och modeller för att 
underlätta för de yngsta barnen i deras skapande. Bodil berättar att de senast i ett 
Pippi-tema de hade på avdelningen använde sig av utklippa hästar som barnen 
fick dekorera hur de ville för att göra Pippis häst, Lilla-gubben. Hon lyfter även 
att de brukar tänka på att göra flera olika modeller och mallar för att barnen inte 
ska känna att de måste göra exakt som den modell man visar. Hon menar att om 
man har flera olika modeller ger man dem inspiration och hjälper dem att komma 
igång med skapandet. 

De flesta av förskollärarna menar att det finns möjlighet till spontant skapande för 
de yngsta barnen. Men då är det att rita med kritor på papper och att dega med 
playdoo som finns som alternativ. Bodil är den enda som berättar att de även har 
naturmaterial, lim, silkespapper och annat material framme för att skapa tillfälle 
till spontant skapande. Så här säger Berit om det spontana skapandet: 
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Det är sämre med det faktiskt, det är enklare att ha planerat än spontant. 
Eftersom att de sover mitt på dagen och går hem tidigare många av de yngre 
barnen. På förmiddagen är det ofta mindre personal inne på avdelningen på 
grund av olika grupper över huset och möten. Det är därför enklare att planera 
in så att det blir av. Men vi tar vara på de spontana tillfällen som kommer 
(Berit). 

Flera av de andra förskollärarna uttryckte även att dessa yttre faktorer som Berit 
tar upp i citatet ovan påverkar hur mycket de har möjlighet att arbeta med 
planerade aktiviteter med de yngsta barnen.  

Nästan alla av förskollärarna nämnde någon gång under intervjun att det finns 
barn som inte vågar skapa av olika anledningar. En av mina frågor i 
intervjuguiden handlade även om detta. Jag frågade hur de gör för att hjälpa ett 
barn som inte vågar eller vill skapa på grund av rädsla att smutsa ner sig, 
prestationsångest eller någon annan anledning. Gemensamt för alla var att de låter 
barnet vara med och se även om de inte vill eller vågar vara med i själva 
skapandet. De menar att det är viktigt att vänta in dem, att de ska få tid på sig. De 
låter barnen testa igen, nästa gång kanske de vågar. Inger lyfter även att de på 
deras avdelning anser att det är viktigt att visa att man tror på barnen och att de 
vill få dem att våga genom att visa att de tycker att de är kompetenta. Både Ida 
och Bodil menar att man också ska ge dem möjligheter, vill de inte kladda ner 
fingrarna låt dem då få använda en pensel istället. Bodil berättar att de även 
brukar använda sig av musik för att få barnen att slappna av.  

När det gäller planering och ansvar svarar nästan alla att de planerar verksamheten 
i stora drag tillsammans med arbetslaget på avdelningsmötena. Att de då 
bestämmer vem som ska hålla i vad och att den som ska hålla i aktiviteten sedan 
detaljplanerar på sin egen planeringstid. Inger berättar att de tycker att det är 
viktigt att alla i arbetslaget är delaktiga, så det är inte någon speciell som ansvarar 
för skapandet. Det ser liknande ut på de andra förskolorna. Samtliga förskollärare 
som arbetar på åldersblandade förskolor berättade att de även är ansvariga för en 
viss åldersgrupp och planerar tillsammans med pedagoger från de andra 
avdelningarna vad de ska ha för aktiviteter i tvärgrupperna. På Ingrids avdelning 
har de en ateljépedagog som bär huvudansvaret för skapandet på avdelningen men 
de planerar gemensamt i arbetslaget ändå menar hon.  

När det handlar om de yngsta barnens inflytande i bild- och formskapandet svarar 
de flesta av förskollärarna först att barnen får inflytande i val av material vid 
skapartillfällena. Nästan alla kommer även fram till att inflytandet också handlar 
om att de planerar verksamheten utifrån barnen. De ser vad barnen är intresserade 
av att göra och vad de är i behov av. Inger lyfter deras arbete med pedagogisk 
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dokumentation och vilket bra verktyg det är för att ge barnen inflytande. Hon 
säger att de försöker hela tiden få barnen att visa vägen genom att reflektera över 
den pedagogiska dokumentationen. Britt menar att en form av inflytande är att de 
har materialet synligt så att barnen kan välja när och vad de vill skapa.  

Barnet (individen) och gruppen 

På frågan om vilken gruppstorlek som är lämpligast att arbeta med vid ett 
skapartillfälle med de yngsta barnen svarar samtliga förskollärare som arbetar på 
åldersindelade förskolor att två eller tre är bäst. Ingrid svarar så här: 

Två till tre stycken, för det skulle nästan inte gå med fler barn om man tänker 
nu på den ålder vi har på våra barn. För dels kanske de springer iväg och drar 
ner något, eller så.. de är ju färdiga lite olika tid (Ingrid). 

Ida besvarar frågan så här: 

Oj, ska man säga vad man önskar skulle jag nog säga tre. Men det blir oftast sex 
eller sju stycken. Om man har möjlighet att ha mindre grupper har man tid att se 
barnen, vad de gör och vara med även om man inte lägger sig i vad de gör så 
har man möjlighet att prata med barnet om vad de gör. Man försöker ju vara 
med hela tiden även om man har större barngrupper. Men det är svårare för det 
är ju alltid nån som ska iväg och tvätta sig eller kissa eller ja. Så tre vore 
jätteskönt och helst med två pedagoger (Ida). 

Samtliga förskollärare som arbetar på en förskola med åldersblandade 
barngrupper svarade att de tycker att fyra barn är lämpligast att arbeta med vid ett 
skapartillfälle med de yngsta barnen. Samtliga sa även att det optimala är att ha 
ännu mindre barngrupper. Både Bodil och Berit förklarar att det beror på vilken 
aktivitet det är. Att om de ritar/målar eller arbetar med deg fungerar det bra att 
vara ensam med fyra barn, men om de arbetar med limpistol eller att de gör hand- 
och fotavtryck till exempel skulle det vara svårare. Britt poängterar också att hon 
ser att det helst är minst två barn vid ett tillfälle eftersom att hon anser att de 
inspireras och lär av varandra.  

Även de andra förskollärarna anser att barnen lär sig av varandra. Ingrid menar 
att: "De ser vad de andra gör och inspireras, det ser man även med leksaker, när 
en annan har en leksak kommer den till liv och då vill andra ha den. Och om 
någon ritar så dras fler dit" (Ingrid). Både Berit och Bodil framhäver att de tycker 
att det är en av fördelarna med åldersblandade barngrupper. Inger berättar att de 
verkligen har fått upp ögonen för hur barnen lär av varandra genom arbetet med 
pedagogisk dokumentation.  
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De flesta anser att barnen på ett eller annat vis är självständiga i sitt skapande. Ida 
menar att de blir mer och mer självständiga, speciellt med de material och 
tekniker som de fått testa flera gånger. Ingrid säger att "får dom bara rätt 
framdukat så kan de jättemycket". Både Inger och Berit framhäver att det är 
viktigt att se barnet i skapande processen och följa vart barnet leder processen. Ser 
man på skapandet med barnet som vägledare så ser man också att barnet är 
självständigt. Inger uttrycker det så här: "Och man bejakar det dom gör istället för 
att styra dem som man tycker att de ska göra. Jaha, han håller penseln det åt hållet 
osv. Man ska vara den medforskande pedagogen". Bodil tycker att de yngsta 
barnen blir mer självständiga i skapandet tillsammans med de äldre barnen. Att de 
lär sig av dem och "får så mycket gratis" (Bodil). 

Skaparmiljön på förskolan 

I följande avsnitt redovisas förskollärarnas uppfattningar om betydelsen kring 
utformande av skaparrum/ateljé. Samt deras svar angående tid, plats och 
möjlighet till skapande. 

Tillgången till och utformandet av ett skaparrum/ateljé ser lite olika ut på de olika 
förskolorna som respondenterna arbetar på. På Ingers förskola har de tillgång till 
skaparrum/ateljé inne på varje avdelning. Inger är den som har utformat rummet 
på deras avdelning i samband med att hon hade ateljeristahandledning. Hon menar 
att tanken bakom rummet var att inte använda något av de större rummen som 
ateljé utan de valde ett rum där det inte gör något om det blir kladdigt och stökigt. 
Ett rum som man kan stänga innan eller efter aktiviteten för att kunna ställa fram 
grejer i förväg eller för att kunna lämna grejer framme efteråt. Tanken av själva 
utformandet av rummet var att allt skulle vara på barnens nivå, att det skulle vara 
en ljus och inspirerande miljö som lockar till skapande. "Gör man ateljén till en 
inbjudande plats med dagsljus och ögonfröjd, spännande material som lockar och 
gör den tillgänglig så inspirerar det till skapande" (Inger). Inger anser att 
tillgänglighet och en tillåtande miljö är främjande för barnens skapande.  

På förskolan som Ingrid arbetar på har de en gemensam ateljé för hela huset. 
Ingrid berättar att förskolan är nybyggd och öppnade för lite mer än ett halvår 
sedan. Så ateljén är väldigt fräsch. Hon berättar att tanken bakom ateljén var att 
den skulle vara ljus och öppen och inspirera till skapande med material och 
möbler i barnens nivå. Ingrid tror att utformandet av en ateljé påverkar ifall 
barnen får lust att skapa eller inte.  

På Idas förskola har de ingen ateljé, inte på den avdelningen hon arbetar på i alla 
fall. Det är en gammal förskola med små lokaler. Hon berättar att de sitter vid 
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matborden när de har skapande tillfällen. Hon tror att tillgången till en ateljé hade 
lockat barnen till mer skapande. Ida beskriver det så här: 

Att ha en ateljé där man kan duka upp och locka så blir det ju annat än att sätta 
fram en vaxduk på bordet. Det blir lite skillnad att få vara i en ateljé och få se 
andra skapelser och att få stå vid ett staffli. Det tror jag skulle locka mer (Ida). 

På Bodils förskola har de både ett skaparrum/ateljé på avdelningen och en stor 
gemensam för hela huset. Med de yngsta barnen arbetar de dock bara i det rum de 
har på avdelningen. Hon menar att de yngsta barnen behöver vara i en trygg miljö 
för att våga komma fram i sitt skapande. Tanken bakom utformandet av det 
skaparrum/ateljé de har på avdelningen är att det ska finnas material tillgängligt i 
barnens nivå och att rummet ska inspirera till skapande med hjälp av alster på 
väggarna.  

På Berits förskola har de två rum som fungerar som både skaparrum och ateljé. 
Även här är tanken att rummet ska gå att stänga så att det inte gör något om det är 
material och stök framme innan och efter aktiviteterna. Samt att det inte ska göra 
något om det blir kladdigt.  

På förskolan där Britt jobbar har de inte heller någon ateljé eller skaparrum då 
hela avdelningen bara består av två rum. Britt tycker att det fungerar dåligt med 
tanke på de små barnen. Hon berättar om en annan förskola där hon arbetade då 
de hade en ateljé med vaxduk på golvet och stafflin med papper och färg framme 
jämt. Då blev det mer tillgängligt för barnen att skapa anser hon. Även hon anser 
att det inte ska göra något om det blir kladdigt och stökigt och att det är svårt när 
de inte har något eget rum till skapande.  

På frågan om vilka faktorer, som till exempel tid, rum, gruppstorlek och så vidare, 
de anser spelar in när det gäller att främja de yngsta barnens bild- och 
formskapande svarar de flesta att alla dessa faktorer spelar in. Några av dem 
påpekar dock att det viktigaste är att man som pedagog är engagerad och 
intresserad. Då ser man till att det finns tid och rum. Inger uttrycker det så här:  

Det går alltid att ordna, om man så bara har en kvadratmeter över så kan man 
göra en skapandestation där så att säga. Hela gården och hela avdelningen är 
skapande miljöer. Inte bara ateljén, det finns tillfälle för skapande överallt 
egentligen (Inger). 

Berit menar att det viktigaste inte är att man har en ateljé full med grejer som är 
synliga för barnen för att det kan för vissa barn bli för mycket intryck och för 
mycket val och att det blir tillslut ingenting. Hon menar att det ibland kan vara 
bättre att ha ett begränsat utbud. Även Berit tror att det är viktigare att man som 
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pedagog är entusiastisk och visar hur roligt man tycker att det är. Hon lyfter dock 
att allt runtomkring arbete som blivit tar tid från barngruppen. Hon tycker att det 
är trist att spontaniteten försvinner på grund av detta. Ju mer extra arbete man får, 
ju större barngrupper och ju mindre personal så försvinner möjligheter till att se 
barnen menar hon. De yttre faktorerna som Berit tar upp lyfter även några av de 
andra förskollärarna. Britt anser till skillnad från Berit att det är viktigt med ett 
skaparrum/ateljé. Hon tror att om man har tillgång till det så kan man ha allt 
framme och tillgängligt och att det främjar de yngsta barnens bild- och 
formskapande. Hon tar även upp att hon tror att planeringstiden påverkar hur 
mycket man arbetar med bild- och formskapande. Får man som pedagog och 
arbetslag ingen möjlighet att planera verksamheten är det svårt att reflektera över 
och utveckla sitt arbete med barngruppen.  
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6. Analys och diskussion  
I detta avsnitt har jag för avsikt att besvara mina frågeställningar genom att lyfta 
fram de viktigaste ur resultaten och koppla dessa till litteraturen samt föra en 
diskussion kring detta. Efter det kommer en metoddiskussion att redovisas och i 
slutet ges förslag till vidare forskning. 

Resultatanalys och diskussion 

Vilka uppfattningar har förskollärare om bild- och formskapande med 
de yngsta barnen i förskolan? 

Resultatet visar att studiens respondenter är eniga om att det är viktigt att arbeta 
med bild- och formskapande med de yngsta barnen. Både enligt de flesta av 
respondenterna och referenskällorna ska bild- och formskapande handla om att 
skänka glädje och tillfredställelse, att upptäcka omvärlden, uttrycka sina känslor 
och att öka sina erfarenheter. Bild- och formskapande bidrar till småbarns 
utveckling och bör betraktas som väldigt betydelsefullt och ges mycket utrymme i 
förskolans verksamhet (Granberg, 2001:26f). Enligt min åsikt bör leken och det 
lustfyllda lärandet, som tas upp i förskolans läroplan (se citat på s.11), prägla hela 
förskolans verksamhet, inte bara den skapande verksamheten.  

Granberg (2001) menar att i vilken utsträckning man arbetar med bild- och 
formskapande i förskolan kan speglas av vilket synsätt man har på skapande 
verksamhet i stort och jag menar att detta visas även i min studie när det gäller hur 
intervjupersonerna svarade att de arbetar med de yngsta barnen i bild- och 
formskapande. Innan jag började med denna studie hade jag ett synsätt på bild- 
och formskapande som reproduktion eller produktion. Allt eftersom jag läste 
litteraturen och utförde intervjuerna fick jag ett mer vidgat synsätt på detta. Jag 
upplever även att de flesta av respondenterna har ett vidare synsätt på detta än vad 
jag förväntat mig och det beror nog på mina egna föreställningar och min 
förförståelse.  

Många förskollärare lyfter flera av de aspekter som Granberg (2001) tar upp som 
till exempel att konstruerande med klossar, duplo och annat byggmaterial också är 
en form av skapande, även om det inte efterlämnar något alster, och att det 
viktigaste är att barnen har roligt när de får undersöka olika material. Till och med 
när de kletar med maten på bordet kan räknas som skapande, vilket även en av 
respondenterna nämner. Ur resultatet kan man läsa att de flesta av respondenterna 
uppfattar bild- och formskapande som mer än en aktivitet där målet är ett färdigt 
alster. De anser att processen och det lustfyllda utforskandet av materialen är det 
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viktigaste, vilket även stämmer överens med delar av litteraturen men enligt min 
uppfattning var det många som inte levde upp till det. Deras syn på bild- och 
formskapande med de yngsta barnen i förskolan är att det viktigaste är att barnen 
får utforska och testa olika material med kroppen och olika sinnen. Men det 
framkom att många ändå refererade till skapande aktiviteter som resulterar i alster 
när de talade om hur de arbetar med skapande. Men frågan är om deras svar 
berodde på hur jag ställde frågorna, eftersom jag själv hade en annan föreställning 
om ämnet när jag utformade intervjufrågorna? 

De flesta respondenter anser att barnen på ett eller annat vis är kompetenta och 
självständiga i sitt skapande. Ser man på barnet som vägledare i skapandet så ser 
man också att barnet är självständigt. De menar att man ska bejaka det barnen gör 
istället för att styra dem till det man anser att de ska göra, man ska vara den 
medforskande pedagogen. Granberg (2001) menar att småbarns tankar kan 
avläsas i deras handlingar, de inspireras av nya intryck runt omkring dem och kan 
byta riktning i sitt skapande flera gånger. Hon menar att barn behöver en pedagog 
som är närvarande och uppmuntar dem att följa sina tankegångar. Det tror jag hör 
ihop med att man som pedagog är engagerad, intresserad och visar att man tycker 
att det är roligt, vilket många respondenter ansåg var en viktig del i pedagogens 
roll. Pedagogens inställning påverkar barnens möjligheter till att våga testa olika 
material. Något som kommer fram både från litteraturen och respondenternas svar 
är att det är viktigt att småbarn får möjlighet att närma sig och testa nya material i 
sin egen takt och att den skapande verksamheten bör utgå från barnens aktiviteter. 
Pedagogens ansvar är att ta tillvara på barnens skaparlust och göra skapande till 
en vardaglig glädje (Granberg, 2001:31ff).  

Några respondenter sa sig inte ha tid till att vara den medforskande, intresserade 
och engagerade pedagogen som de vill vara. Enligt min erfarenhet är det så det 
fungerar ute på många förskolor. Pedagogerna vet vad deras roll bör vara och hur 
de vill arbeta men det finns oftast inte möjligheter att leva upp till den rollen på 
grund av de stora barngrupperna, låga personaltätheten med mera. Därför används 
många gånger färdiga mallar och schabloner. Eller, som en respondent berättade, 
att de yngsta barnen helt enkelt inte får lika mycket tid till skapande eftersom de 
anses behöva mer hjälp. Detta är något jag har sett ute på några av 
respondenternas arbetsplatser under praktikperioder tidigare i utbildningen. Det är 
även detta som inspirerade mig till att göra denna studie. Jag ville få mer kunskap 
i hur det ser ut ute på olika förskolor och hur de arbetar utifrån de ramfaktorer 
som finns.  
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Hur beskriver förskollärare att de arbetar med de yngsta barnen i 
bild- och formskapande? 

Som en naturlig del av förskolans verksamhet säger sig alla respondenter arbeta 
med bild- och formskapande utifrån läroplanens olika strävansmål. De säger sig 
koppla såväl själva skapandet till läroplanens mål som skapandet till andra delar i 
läroplanen som till exempel matematik, teknik, språk och naturvetenskap. Hur de 
kopplar sitt skapande till läroplanen tror jag har att göra med hur de ser på 
skapande. Ser de skapande som innehåll eller som metod, eller som både och? 

Pramling Samuelsson et al. (2008) menar att läroplanen visar på dilemmat med 
estetiken i förskolan. Det estetiska ämnet ska både vara metod och innehåll. De 
ställer sig frågande till om den estetiska verksamheten i förskolan blir metoder 
utan innehåll (Pramling Samuelsson et al. 2008:17). Som jag ser det kan de 
skapande aktiviteterna ses som både innehåll och metod i verksamheten. 
Använder man sig av skapande i ett temaarbete som handlar om exempelvis 
matematik, då använder man sig av skapande som metod för att lära barnen om 
matematik. Men samtidigt så lär sig barnen om skapande, alltså blir det även 
innehåll. Däremot tror jag att det Pramling Samuelson et al. menar blir ett 
dilemma är om man bara använder sig av skapande som metoder för andra 
innehåll. Det är nog viktigt att man även arbetar med skapande som ett eget 
innehåll ibland, där man låter barnen skapa fritt utan att styras av ett annat 
innehåll. Som en förskollärare berättade att de brukar arbeta med temaarbeten, 
skapande som metoder till andra innehåll men även som ett eget innehåll. 

I litteraturen framkommer det att de yngsta barnen upplever sin omvärld genom 
att undersöka den fysiskt. De smakar, känner, luktar, lyssnar och ser. Det 
lustfyllda lärandet kan för dem vara att rulla en boll av lera, klippa med en sax i 
tyg, gräva i sandlådan eller stapla klossar. Leken med dessa material behöver inte 
resultera i någonting men den är viktig för att träna upp förmågan att kunna skapa 
former med materialen när de blir äldre (Trageton, 1998:24ff). Flera av mina 
respondenter lyfte fram att de arbetar med bild- och formskapande med de yngsta 
barnen genom att låta dem utforska olika material med hela kroppen och med alla 
sinnen. De tycker även att det är viktigt att barnen får testa och uppleva många 
olika material. 

Några respondenter berättade att de ibland använder sig av färdiga mallar och 
modeller när de arbetar med bild- och formskapande. Barnes (1994) tar upp faran 
i att många pedagoger använder sig av färdiga mallar och schabloner där alla barn 
förväntas göra samma saker. Han menar att det kan leda till att barnen blir 
hämmade i sin fantasi och att de blir osjälvständiga och tappar tron på sin egen 
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förmåga. Även Johansson (2011) tar upp detta och ger ett exempel där hon 
berättar om en aktivitet på en förskola där syftet var att alla barnen skulle göra 
varsin Lucia-figur av en toalettpappersrulle. Hon beskriver hur pedagogen 
muntligt och hangripligt styrde barnens skapande fram till den färdiga produkten. 
Hon menar att om man arbetar på det viset hämmas barnens kreativitet.  

Enligt min åsikt bör man självklart inte styra barnen i deras skapande som 
Johansson (2011) beskriver i exemplet ovan. Men jag är av åsikten att det kan 
vara bra för vissa barn att få se mallar och modeller för att inspireras och komma 
igång i skapandet. Något som då är bra att tänka på, som även en förskollärare 
lyfte, är att göra flera olika modeller och mallar så att barnen inte blir hämmade 
och tror att de måste göra en exakt likadan som den modell man visar. Och gör 
barnen något helt annat än de modeller och mallar man visar upp så ska inte det 
vara fel. Min åsikt är att bara för att man använder sig av färdiga mallar och 
modeller så behöver inte det betyda att man styr barnen och hämmar deras 
kreativitet. Man måste bara tänka på att använda det på rätt sätt. 

Resultatet visar att de flesta av respondenterna arbetar mycket med bild- och 
formskapande med de yngsta barnen även om några av dem hade önskat att de 
hade mer tid till att lyfta det spontana skapandet. Alla respondenter berättade att 
de arbetar med planerat skapande med de yngsta barnen minst en gång i veckan, 
några av dem flera gånger i veckan. Det spontana skapandet säger de att det finns 
möjlighet till, men att det då mest handlar om att rita med kritor på papper eller att 
dega med playdoo. Det jag reflekterat över är att de flesta svarar som ovanstående 
samtidigt som många har svarat att de anser att bild- och formskapande med de 
yngsta barnen kan vara nästan vad som helst i verksamheten, att gräva i 
sandlådan, bygga med klossar, vattenlek och så vidare. Jag tolkar det som att 
varken jag eller respondenterna tänkte på att även dessa saker kan räknas som 
spontant skapande då intervjuerna genomfördes. Det handlar nog mycket om att 
respondenterna upplever att de inte har tid och möjlighet att fånga upp allt det 
som räknas som spontant skapande, de hinner inte se och bekräfta allt barnen gör. 
Många av dem lyfter just det här med tid, att tiden inte räcker till att se alla barn 
på det sätt de hade önskat. De tar upp att förskollärare idag har mycket arbete som 
inte är i barngruppen, man förväntas hinna gå på möten, göra planeringar och 
utvärderingar, och allt detta tar tid från barngruppen och då hinner de inte med att 
se det spontana som barnen gör. De flesta av dem påpekar att det då är extra 
viktigt att man som pedagog är engagerad och intresserad av bild- och 
formskapande så att man prioriterar det.  

Enligt min tolkning är det viktigt att man har en miljö i förskolan som lockar och 
inspirerar barnen till skapande. Att man ser på miljön som "den tredje pedagogen" 



 

32 
         

(Forsell, 2011:253). Det framkommer både från mina respondenter och från 
litteraturen att miljön bör utformas så att den inspirerar till en utforskande och 
självständig lek. "Det sinnena möter väcker nyfikenhet att uppleva och lust att 
skapa - överallt, hela tiden" (Granberg, 2001:70). Miljön ska inte bara vara 
inspirerande och locka när det gäller hur lokalen är utformad, det handlar också 
om att det ska vara en tillåtande och inspirerande miljö i pedagogernas 
förhållningssätt. Det ska inte göra något om det blir kladdigt, eller om man inte 
hinner avsluta aktiviteten. De flesta respondenter ansåg att det är främjande för de 
yngsta barnens bild- och formskapande att ha ett skaparrum/ en ateljé eftersom att 
det då blir lättare att tillhandahålla en tillåtande och inspirerande miljö. Jag tolkar 
det även som att det är bra om det finns tillgång till detta rum på den egna 
avdelningen så att det blir lättillgängligt.  

Finns det någon skillnad i förskollärares uppfattningar om och arbete 
med bild- och formskapande med de yngsta barnen mellan 
åldersindelade förskolor och åldersblandade förskolor? 

Innan jag påbörjade denna studie hade jag en föreställning om vilka resultat jag 
skulle få. Min inställning var att jag skulle få se ganska stora skillnader mellan de 
olika instanserna då min uppfattning var att tid och rum spelar stor roll i 
främjandet av småbarns bild- och formskapande. Ofta kan man på åldersindelade 
förskolor tillhandahålla en miljö som är mer anpassad till den ålder det är på 
barnen som vistas på avdelningen. Därför var min föreställning att de skulle 
arbeta mer med bild- och formskapande med de yngsta barnen på åldersindelade 
förskolor än åldersblandade förskolor. Nu i efterhand ser jag att det inte går att 
utläsa några tydliga skillnader mellan dem. Då studien bara omfattar sex 
förskollärare och deras uppfattningar blir det extra svårt att göra en jämförelse. 
Hade studien haft en större omfattning och mer tid hade det varit intressant att se 
om några skillnader skulle kunna utläsas.  

Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur några förskollärare ser på bild- 
och formskapande med de yngsta barnen i förskolan samt hur de säger sig arbeta 
med det. Sammanfattningsvis kan jag se att respondenterna är eniga om att det är 
viktigt att arbeta med bild- och formskapande i tidig ålder och att de gör det i 
större utsträckning än vad jag anade innan jag påbörjade min studie. Det är även 
tydligt att de är medvetna om att bild- och formskapande är så mycket mer än att 
skapa något som efterlämnar ett alster. De flesta av respondenterna ser de yngsta 
barnen som kompetenta till att delta i den skapande verksamheten på förskolan. 
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Mitt resultat får till stor del stöd av det jag tagit upp i litteraturgenomgången. Nu i 
efterhand kan jag se att resultatet skulle kunnat bli ännu bättre om jag från början 
vetat det jag vet nu. 

Metoddiskussion  

Min förförståelse och mitt förhållningssätt påverkade när jag utformade min 
intervjuguide, det är något jag nu i efterhand har känt att jag hade velat göra 
annorlunda. I denna studie gjorde jag intervjuguiden och började genomföra mina 
intervjuer innan jag hade läst min litteratur. Det hade varit bättre att göra klart 
litteraturgenomgången innan jag började med intervjuerna för att kunna ställa de 
rätta frågorna, men då tiden för arbetet var knapp fanns inte möjlighet till det. 
Under bearbetningen av intervjuerna kom jag på flera följdfrågor som jag borde 
ha ställt till intervjupersonerna, detta för att få ett mer uttömmande svar. Men jag 
anser ändå att studien är tillförlitlig då jag genom den insamlade empirin har fått 
svar på mina frågeställningar. 

Den metod jag har använt mig av är kvalitativ halvstrukturerad intervju. Jag hade 
en strukturerad intervjuguide med relativt många frågor, men ställde även 
följdfrågor som varierade mellan de olika intervjuerna. Johansson och Svedner 
(2010) skriver att det finns en risk att en kvalitativ intervju blir en strukturerad 
intervju eller rentav en muntligt genomförd enkät om man som intervjuare är för 
fokuserad på att ställa sina frågor i den ordning de kommer och inte lyssnar på 
vad den intervjuade berättar. De första intervjuerna jag genomförde blev mer åt 
det strukturerade hållet då jag var ovan att intervjua och blev nervös. Det 
resulterade i att de första intervjuerna inte gav lika uttömmande svar eftersom jag 
ibland nästan avbröt den intervjuade för att ställa nästa fråga när jag märkte att de 
började komma in på någon fråga som skulle komma senare i intervjuguiden. Om 
jag hade fått göra om denna studie hade jag gjort fler provintervjuer innan för att 
bli säkrare som intervjuare. I en större studie hade jag velat komplettera med 
observationer för att se om de intervjusvar jag fått stämmer överens med hur det 
fungerar i verksamheten. 

När det gäller urvalet av intervjupersoner valde jag att intervjua förskollärare som 
både arbetar på förskolor med åldersblandade barngrupper och med 
åldersindelade barngrupper. Nu var studien i så liten omfattning att en jämförelse 
blev svår att göra, men jag anser ändå att det var positivt för studien och för min 
egen erfarenhet att få insikt på flera olika förskolor. I urvalet har jag använt mig 
både av kontakter och av slumpen. Händelsevis blev det så att de flesta hade lång 
erfarenhet av yrket och alla var kvinnor. En av mina intervjupersoner hade bara 
ett års erfarenhet men jag kan inte se någon skillnad i hennes svar gentemot de 



 

34 
         

andras. Jag tror inte att vare sig kön, ålder eller arbetslivserfarenhet har så stor 
betydelse i min studie, men det hade varit intressant att se om nyutexaminerade 
eller manliga förskollärare hade haft andra erfarenheter. Något jag funderade på 
innan studien var om jag skulle söka efter intervjupersoner som var extra 
intresserade och arbetade uttalat mycket med bild- och formskapande, men jag 
valde bort detta då jag ville ha en variation i svaren. Nu i efterhand hade det varit 
intressant att se om jag fått ett annat resultat med ett annat urval.  

Vidare forskning 

Jag anser att det finns mycket mer att undersöka inom detta område. Det vore 
intressant att göra en utförligare undersökning där man utför observationer för att 
belysa hur det fungerar i verksamheten. Arbetar förskollärarna som de säger att de 
gör? Man kan även utveckla studien till att undersöka hur miljön påverkar 
skapandet. Det skulle kunna vara en fördjupning i en jämförelse mellan de 
åldersblandade och de åldersindelade förskolorna då de ofta har olika möjligheter 
till att inreda lokalerna för att skapa pedagogiska miljöer. En annan infallsvinkel 
för att fördjupa studien skulle kunna vara att fokusera mer på hur pedagogerna ser 
på sin egen roll i barnens bild- och formskapande när det gäller exempelvis 
pedagogisk dokumentation eller hur de ser på sin ledarroll.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev till intervjupersonen 

Hej! 

Tack för att du tog dig tid att prata med mig i telefon, jag bifogar här lite 
information om min studie. 

Jag heter Emma Lindberg, jag studerar till förskollärare och håller nu på att skriva 
mitt examensarbete. Jag har valt att skriva om hur förskollärare tänker kring och 
arbetar med bild- och formskapande med de yngsta barnen i förskolan. Syftet är 
även att undersöka om det finns någon skillnad i hur man arbetar med detta på 
åldersblandade och åldersindelade förskolor.  

Studien genomförs genom ett kvalitativt samtal då jag för en diskussion med dig 
kring mina intervjufrågor. Jag kommer att dokumentera samtalet genom 
ljudupptagning. Deltagandet sker anonymt och frivilligt. Svaren kommer ej att 
kunna kopplas till enskild individ och datamaterialet kommer att behandlas 
konfidentiellt. 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för 
lärarutbildningen. 

Vid frågor och funderingar kontakta mig gärna: 

Emma Lindberg 

Tel: XXX-XXXXXXX 

E-mail: XXXXX 

Handledare: 

XXXX XXXXXXX 

Institutionen för estetiska ämnen 

Humanistisk fakultet, Umeå universitet 

E-mail: XXXXX 

 

 



 

     

Bilaga 2 

Intervjufrågor   

Förskolläraren 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

• Hur länge har du arbetat på den här förskolan?  

• Vad har du för bakgrund när det gäller ditt eget skapande?  

• Har du en särskild estetisk utbildning? 

• Vad tänker du på då jag säger bild- och formskapande i förskolan?  

• Vad är din inställning till bild- och formskapande med de yngsta barnen?  

Verksamheten 

• Hur ser organisationen ut på förskolan? (antal avdelningar, barngrupper 
osv)  

• Hur många barn har ni på er avdelning? Vilken ålder?  

• Vad har ni för syfte med bild- och formskapande på er avdelning?  

• På vilket sätt kopplar du det skapande arbetet till läroplanen?  

• Har ni någon atelje/skaparrum?  

• Vad har ni för tanke bakom utformandet av ateljen?   

• Hur tror du att utformandet av en atelje kan påverka de yngsta barnens 
bild- och formskapande?  

• Hur ofta genomför ni planerat skapande med de yngsta barnen? 

• Arbetar ni med tema- projektarbeten, vilken roll har skapandet i dessa? 
Kan du ge exempel?  

• Vilken gruppstorlek är lämpligast att arbeta med vid ett skapartillfälle? 
Motivera   

• Finns det tillfälle för spontant skapande för de yngsta barnen?  

 



 

     

Bilaga 2 

Ansvar och genomförande 

• Hur organiserar ni arbetsfördelningen när det gäller att planera och 
genomföra skapande aktiviteter?  

• Är det någon som bär huvudansvaret för skapandet?  

• Vilka olika material och tekniker använder ni er av i arbetet med de yngsta 
barnen?  

Barnet (individen) 

• Anser du att de yngsta barnen är självständiga när det gäller skapande? 
Motivera.   

• Har de yngsta barnen något inflytande i skapandet och i så fall på vilket 
sätt?   

• Vad gör ni för att hjälpa barn som inte vågar skapa? (Det kan handla om 
prestationsångest, rädsla för att misslyckas, ovilja att smutsa ner händerna) 

• Anser du att barn lär av varandra och i så fall på vilket sätt?  

• Hur berömmer och bekräftar ni barnen i skapande processen?  

Miljön 

• Vilka faktorer anser du spelar in när det gäller att främja barns bild- och 
formskapande? (tid, rum, gruppstorlek osv.)  

• Är det något du känner att du vill tillägga?  

 

 
 

 


