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BAKGRUND: Skapande verksamhet är vanligt förekommande i förskolan. Läroplanen för 
förskolan slår fast att sådan verksamhet skall finnas med för att bl.a. främja lärandet. Det finns 
många villkor som påverkar barns val av att ägna sig åt bild- formskapande. Tidigare 
forskning inom området pekar på miljöns betydelse samt att barn inspireras av varandra.  
 
SYFTE: Syftet med vår studie är att studera vilka villkor i förskolans kontext som påverkar 
barnen att välja bild och form som ett av flera sätt att uttrycka sig och kommunicera. 
 
METOD: Utifrån en etnografisk ansats har vi använt oss av intervju och observation för att 
samla in vår data. Intervjuer har genomförts med pedagoger på de två förskoleavdelningarna 
där studien utförts. Vidare har observationer av skapandeaktiviteter ägt rum som följts upp 
med intervjuer av samtalskaraktär med de barn som genomförde aktiviteten. 
 
RESULTAT: Vårt resultat visar på en komplexitet gällande de villkor som påverkar 
barnens val av bild och form i förskolan. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell har 
hjälp oss att sortera och se denna komplexitet ur ett vidare perspektiv. I resultatet synliggörs 
och diskuteras några av de villkor som påverkar barns val av bild- och formaktiviteter i två 
olika förskolekontexter. De villkor som identifierats kan kopplas till pedagogerna och 
kamraterna i verksamheten, likaså till förskolans miljö. På en annan nivå påverkar rektor och 
politiska beslut. 
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Inledning 
Vi har i vår studie valt att studera de villkor som kan påverka barns val av bild- och 
formaktiviteter i en förskolekontext. Anledningen till att vi valde att studera detta beror på att 
vi på en förskola, innan studiens början, hört en förälder säga följande till sitt barn: Det gör 
inget att vi inte hittar din teckning, du är inte så bra på att måla ändå. Vi samtalade om det vi 
hört och funderade över hur detta uttalande skulle kunna påverka detta barns fortsatta 
bildskapande. Det föräldern sa väckte tankar hos oss om hur yttre villkor kan påverka våra val 
av skapandeaktiviteter, och vi blev intresserade av att titta närmare på vilka dessa villkor 
kunde vara. Vi anser att det är viktigt att vi inte hämmar barnens möjligheter att finna andra 
uttrycks- och kommunikationsvägar än tal och skrift exempelvis bild och form. Av denna 
anledning tycker vi som blivande förskollärare att det är intressant att se vilka villkor det är 
som möter barnen och påverkar deras val att använda bild och form. Den skapande 
verksamheten hör hemma i förskolans verksamhet eftersom läroplanen för förskolan, Lpfö 98 
(Utbildningsdepartementet 2001, s.10), slår fast att förskolans verksamhet skall främja att 
lärande och utveckling sker genom bl.a. skapande och kommunikation med hjälp av bild. 
Utifrån det nyss nämnda i Lpfö 98 blir det viktigt att skapa en medvetenhet och reflektion runt 
bild- och formaktiviteter eftersom vi först då kan utveckla förskolans verksamhet. 
 
För att vårt arbete inte skulle bli för omfattande valde vi att inte titta på estetisk verksamhet 
som helhet utan endast bild och form. Med bild menar vi aktiviteter där man skapar en 
tvådimensionell bild och använder sig av någon slags färg och teknik, t.ex. att måla med 
vattenfärger. Med form menar vi aktiviteter där man skapar något tredimensionellt, för att 
göra detta kan man t.ex. använda sig av lera. 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att studera vilka villkor i förskolans kontext som påverkar barnen att 
välja bild och form som ett av flera sätt att uttrycka sig och kommunicera. 
  

 
• På vilket vis påverkar pedagogen, miljön och övriga barn att det enskilda barnet väljer 

bild och form?  
 
• På vems initiativ sker barns arbete med bild och form?  

 
• Vilket förhållningssätt har den enskilda pedagogen till bild och form och vilka 

konsekvenser får det för verksamheten? 
 

• Vilka övriga villkor kan tänkas påverka barnen?  
 

Begreppsförklaringar 
Vi förklarar här under vad vi i denna studie menar med följande begrepp: 
 
Bild: aktivitet där man skapar en tvådimensionell bild och använder sig av någon slags färg 
och teknik, t.ex. rita med färgpennor eller att måla med vattenfärger. 
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Form: aktivitet där man skapar något tredimensionellt av formbara material, t.ex. play doo 
som är en mjuk leklera/deg. 
 
Skapandeaktiviteter: aktiviteter som inbegriper bild och form. 
 
Pedagoger: den personal som arbetar i barngruppen på förskolan. 
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Bakgrund 
Skapande aktiviteter är vanligt förekommande i förskolans verksamhet. I vår bakgrund har vi 
valt att belysa de villkor som ligger till grund för barns bild- och formskapande inom denna 
kontext. Våra litteratursökningar har visat att området vi valt att studera är relativt lite 
beforskat vilket inneburit att vi förutom forskningsstudier även tagit del av och utgått ifrån 
annan typ av litteratur som berör vårt område.  
 

Varför bild- och form i förskolan 
Den yttersta anledningen till att bild och form ska finnas med i verksamheten finner vi i 
förskolans styrdokument, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet 2001) som Skolverket gett ut. 
Under avsnittet ”utveckling och lärande” står följande formulering under mål att sträva efter:  
 

Förskolan skall sträva efter att varje barn […] utvecklar sin förmåga att 
bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och 
tekniker,[…] utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 
förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer 
som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, (s.12-13) 

 
Vidare skall verksamheten enligt Lpfö 98 organiseras så att varje barn ”utvecklar sin 
nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära” (s.12) den ska även vara ”[…] rolig, 
trygg och lärorik för alla barn som deltar.” (s.8). Barns självkänsla är viktig för att lärande ska 
ske. Detta skriver Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius (2004, s.40) om och menar att 
estetiska metoder kan hjälpa barn med att stärka deras självkänsla vilket ger positiva effekter 
för allt lärande.  
 
Åberg och Lenz Taguchi (2005, s.94-130) lyfter i ett av sina projekt fram att arbete med bild 
och form ger barnen möjlighet att se detaljer som de inte lagt märke till innan, bilden blir ett 
medvetet redskap att synliggöra och upptäcka sin omvärld. Granberg (2001, s.24) skriver att 
ett barn erfar världen och tar in ny kunskap med hela sin kropp, det fysiska utforskandet blir 
med andra ord en viktig del för det lilla barnets utveckling. Bild och form tillåter hela barnet 
att använda alla sina sinnen vilket bidrar till att de får en bredare bild av sin verklighet.
  
Bild och formskapande i förskolan behöver inte alltid tillskrivas en djupare pedagogisk 
dimension utan kan få stanna vid att just bara få vara bildskapande. Detta belyser Änggård 
(2006, s.163). Änggård menar att bildskapandet är ett mål i sig själv. Om man börjar se barns 
bildaktiviteter som ett medel och därför alltför ofta utnyttjar den för pedagogiska ändamål 
finns risken att barnens eget meningsskapande går förlorat och att det istället blir en övning 
bestämd av pedagogerna. Risken finns att den pedagogiska tanken tar död på barns lust att 
ägna sig åt bild.  
 

Skapande initierat av barn 
Lek är en stor del av förskolans verksamhet. Dagligen växlar barnen mellan olika lekar som 
berör olika områden. Änggård (2005, s.147) beskriver att det i leken ofta ingår olika moment 
som kräver artefakter, om dessa inte finns tillgängliga väljer ofta barnen att tillverka dem 
själva. Löfstedt (1999, s.45) beskriver att barns bildskapande kan vara ett sammanhang där 
lärande sker. I bildskapandet kan barnen genom fantasin testa de upplevelser som de varit 
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med om, det blir ett sätt för dem att bearbeta sina intryck. Vidare sker bildskapande ofta enligt 
Änggård (2005, s.130) impulsivt om barnet själv får välja. Barn ställs hela tiden inför nya 
valmöjligheter genom omgivningens påverkan, vilket ibland leder till korta eller längre 
bildskapande aktiviteter. 
 
Änggård (2006, s.57) poängterar även att det gäller att ta till vara barnens egna bildkulturer 
för att kunna utnyttja det faktum att barnen lär sig att rita och måla i sammanhang tillsammans 
med andra barn. Med barnens bildkulturer menar hon att barn ofta väljer att göra bilder inom 
samma genre som andra barn, d.v.s. bilder med liknande innehåll, stil och komposition. 
Barnen agerar sinsemellan utifrån sin bildkultur där de jämför och inspireras att lära av 
varandra. Imitation eller att härma andra är något som Lindahl & Pramling Samuelsson (2002, 
s.25-33) tar upp: ”When thinking about children´s learning, imitation usually appears as an 
obvious factor.”(s.29), och de menar att denna imitation är en väg till lärande. Vidare menar 
de att imitationen även är en viktig källa för att nå social kontakt. Den sociala faktorn är även 
något som Änggård betonar. Hon (Änggård 2005, s.154-162) märkte i sina observationer att 
barnen då de skapade fritt oftast satt tillsammans med andra barn. På så sätt menar hon att det 
sociala är en viktig del i den skapande aktiviteten. Bildskapandet skapar en känsla av 
gemenskap och samhörighet mellan barnen. Änggård menar att bildskapandet inte alltid 
kommer i första rummet utan att det är det sociala i situationen som är överordnat. Även 
Löfstedt (2001, s.215) pekar på att det i bildskapandet finns en tanke för barnen med att 
inspireras av varandra gällande motiv eftersom detta skapar samförstånd och tillhörighet. 
 

Skapande initierat av pedagog 
Bendroth Karlsson (1996, s.283-284) tar i sin avhandling upp bildskapandet och 
pedagogernas betydelse för bildskapandets verksamhet. Hon nämner att om pedagogerna 
anser att initiativet till bildskapande i första hand ska ligga hos barnen kommer detta att 
resultera i att vissa barn kommer att ägna sig mer åt bild än andra. Många barn riskerar då 
genom sin avsaknad av intresse för bild att missa denna del av förskolans verksamhet. 
Pedagogen har en viktig roll genom att själv delta i det skapande arbetet. Då kan barnen bli 
inspirerade till att själva sätta sig och göra något som liknar det som pedagogen gör. 
 
Enligt Trageton (1996, s.128) finns det olika förhållningssätt som pedagog, man kan antingen 
vara passiv åskådare i förhållande till barns aktivitet eller ägna sig åt en enbart vuxenstyrd 
pedagogik där pedagogen bestämmer vad barnen ska göra. Trageton tycker dock att det bästa 
förhållningssättet är att vara aktiv och som pedagog ha sin utgångspunkt i det barnen gör men 
samtidigt respektera barnen i deras egen utformning av det.  
 
Karlsson & Lövgren (2001, s.17) anser att det viktigaste för att barn ska ägna sig åt 
bildskapande är att de får lära sig hur man gör en, enligt barnen själva ”bra bild” 
(kännetecknet för denna bild är det förhållande mellan skicklighet och skönhet som den 
förmedlar). Författarna menar att alla människor har möjligheten att skapa en ”bra bild” men 
att det för detta behövs kunskap och självförtroende vilket pedagoger kan förmedla. Frid 
(2002) är inne på samma spår som Karlsson och Lövgren och han uttrycker sig på följande 
sätt: ”Om vi inte lyckas göra bilder som vi tycker är tillräckligt skickligt utförda, finns det stor 
risk att själva skaparglädjen försvinner.”(s.6). Karlsson & Lövgren (2001, s.17) visar på ett 
förhållningssätt som innebär att pedagogerna utgår från barnens sätt att se på bildskapande, 
det barnen anser vara viktig, även om vuxna inte fullt ut delar den synen utan har andra 
estetiska referensramar. Karlsson och Lövgren utgår från den drivkraft som finns i barnens 
skapande där barnens egen vilja är det centrala.  
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Skapande initierat av miljön 
I Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet 2001, s.9) under förskolans uppdrag betonas det att 
miljön skall vara trygg men ändå inbjuda barnet till att leka och var aktivt. För att få en ökad 
förståelse för vad detta innebär har vi gått tillbaka till slutbetänkande av Barnomsorg och 
Skolakommittén (SOU 1997:157, s.54) gällande förslaget till läroplanen för förskolan. Där tas 
upp att miljön aktivt påverkar den verksamhet som sker inom förskolans väggar. Hur man än 
ordnar miljön sänder den ut ett budskap som påverkar barnens val av handlingar. ”Det är 
därför angeläget att den vuxne är medveten om den pedagogiska miljöns möjligheter och 
betydelse för det pedagogiska arbetet i förskolan.”(s.54).  
 
I ”Lyssnandets pedagogik” beskriver Åberg & Lenz Taguchi (2005, s.27) vad det var i miljön 
som de upplevde hindrade estetisk verksamhet på sin egen förskola innan de förändrade den. 
Miljön utgjorde en begränsning för barnen att ägna sig åt bildskapande eftersom pedagogerna 
upplevde det ansträngande varje gång de t.ex. skulle måla. De fick först anpassa miljön för 
aktiviteten vilket innebar att de var tvungna att först plocka bort en del saker för att sen plocka 
fram material för bildskapande som var undanstoppat i skåp och förråd. Gällande miljön 
uttrycker sig Åberg & Lenz Taguchi som följer: ”Hur vi pedagoger ordnar miljön på 
förskolan säger något om vad vi har för uppfattning om förskolans roll, barn och barns 
lärande.” (s.27-28). 
 
Campner & Persson (2000, s.177) anser att det är viktigt att material finns tillgängligt så att 
barnen på eget initiativ kan ta fram färg, penslar och målarrockar. Om pedagogerna dessutom 
på förhand har monterat papper på staffliet finns det inget i miljön som hindrar barnens 
skapande. Häikiö (2007, s.73) har i sin avhandling bl.a. undersökt miljön på förskolor och hon 
nämner att det slags material som finns och hur det finns tillgängligt är det som ger barnen 
förutsättningar för en skapande verksamhet. Även hur och när materialet kan användas av 
barnen menar Häikiö styrs av pedagogerna. Deras sätt att presentera ett material kan i vissa 
fall göra att barnet avstår ifrån att använda det även om det finns tillgängligt eftersom barnet 
fått lära sig när och hur det ska användas.  
 
Kennedy (1999, s.132-133) nämner att miljöns betydelse ständigt måste diskuteras eftersom 
den påverkar förskolans verksamhet:  
 

Miljön är inte färdig för att man förändrar en gång. Den måste ständigt 
förändras och förbättras. Diskussionerna måste ständigt pågå, annars riskerar 
tankarna om att miljön kan användas som en extra pedagog att urarta till en 
metod där ingen ifrågasätter dess betydelse. (s.132). 

 
Även Häikiö (2007, s.67) beskriver att miljön kan ses som en pedagog eftersom den på ett sätt 
kan sägas tala genom interiören till de personer som befinner sig i den och berätta vad man 
kan göra.  
 

Sammanfattning  
Den viktigaste anledningen till att bild- och formaktiviteter ska finnas i förskolans verksamhet 
är att Lpfö 98 fastslår det. Genom skapande verksamhet kan barnen stärka sin självkänsla, 
vilket kan påverka allt lärande. Skapande kan även av barnen användas för att ge en ökad 



 10

förståelse för den värld de lever i, men bildskapande kan också vara ett mål i sig självt (t.ex. 
måla för målandets skull). 
 
Skapandeaktiviteter kan ingå i barns lek för att tillverka sådant de behöver inom lekens ram. I 
samband med att barnen skapar kan intryck de fått bearbetas, skapandet blir därmed en del av 
deras lärande. Barn väljer ofta att tillsammans sätta sig med bild- och formaktiviteter för att 
då kunna härma och imitera varandras verk. Samhörigheten och den sociala kontakten är även 
en viktig del av skapandet.  
 
Pedagoger har ett ansvar för att alla barn ska komma i kontakt med bildskapande, och kan 
även genom sitt eget deltagande inspirera barnen till fortsatt skapande. Barnen värderar den 
färdiga bilden högt, därmed blir kunskap om hur man gör en sådan bild väsentlig. 
Pedagogerna spelar därmed en viktig roll när det gäller att förmedla den kunskap om 
skapande som behövs, men det är av stor vikt att pedagogen tar sin utgångspunkt i barnens 
sätt att se på bildskapande. 
 
Miljöns utformning påverkar förskolans verksamhet genom att antingen underlätta för 
skapande aktiviteter eller sätta gränser för det. Tillgänglighet av material för skapande gör att 
barnen på eget initiativ kan välja att sätta sig och skapa, men om material stoppas undan blir 
skapande beroende av pedagogers hjälp. I förhållande till dessa villkor blir det viktigt att 
ständigt diskutera om miljöns utformning, vad som fungerar bra och vad som behöver 
förändras för att miljön ständigt ska bidra till skapandeaktiviteter. 
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Teoretisk ram 
Som stöd för att analysera vår empiriska data har vi har använt oss av Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska modell. Detta eftersom Bronfenbrenners modell tar hänsyn till att en 
individ påverkas av många faktorer på olika plan samtidigt. 
 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 
Brofenbrenner (1979, s. preface xi-xii) nämner i sitt förord till sin teori i The Ecology of 
Human Development att han i sin barndom blev uppmärksammad på det ömsesidiga 
beroendet mellan levande organismerna och deras miljöer. Han använde sig av detta 
sammanhang för att förstå komplexiteten i vad som formar en individ. För att ytterligare 
illustrera detta använder han (Bronfenbrenner 1979, s.3) bilden av de kända ryska dockorna 
där en docka består av flera skal men ändå bildar en helhet. Varje skal representerar olika 
nivåer som påverkar varandra. Hans utvecklingsekologiska system beskrivs utförligare längre 
ner i texten. Den utvecklingsekologiska modellen hjälper oss att förstå hur många ömsesidiga 
relationer det finns som inverkar på barnens utveckling och socialisation. Bronfenbrenner 
(2005) har reviderat sin ekologiska systemteori ifrån 1979 och idag lyder den som följer: 
 

The ecology of human development is the scientific study of the progressive, mutual 
accommodation, throughout the life course, between an active, growing human 
being and the changing properties of the immediate settings in which the 
developing person lives, as this process is affected by the relations between these 
settings, and by the larger contexts in which the settings are embedded. (s.107). 

 
 
Bronfenbrenner pekar alltså på den ömsesidiga anpassningen mellan individen och dess 
närmiljö och hur det påverkar den enskilda individen, med andra ord socialisationen. 
Evenshaug och Hallen (2001, s.28-29) beskriver socialisation som den process där barnet 
(även den vuxne) ska lära sig/överta de regler, normer och värderingar som gäller för 
samvaron i de grupper där han/hon blir medlem i. Det som påverkar socialisationen kallas för 
”socialisationsagenter”. Exempel på sådana är t.ex. föräldrar (viktig källa under uppväxten), 
jämnåriga, syskon, skola eller massmedia. 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska system 
Enligt Bronfenbrenner (2005, s.147-151) påverkas en individ av följande fyra system som 
hänger samman och bildar en gemensam kontext. Dessa system benämns mikro, meso, exo, 
och makro.  
 
Mikrosystemet 
Enligt Bronfenbrenner (2005, s.148) sker påverkan här direkt ”öga-mot-öga” i samspel mellan 
de individer som personen i fråga möter för stunden i en viss miljö:  
 

A microsystem is a pattern of activities, roles, and interpersonal relations 
experienced by the developing person in a given face-to-face setting […]. 
(s.148).  

 
Bronfenbrenner menar även vidare att det barnen möter öga mot öga kan vara av både fysisk 
(mänsklig) och materiell karaktär. Exempelvis ingår förskolans personal, barn och miljö i 
mikrosystemet likaså utgör barnens hemmiljö ett mikrosystem. 
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Mesosystemet 
Bronfenbrenner (2005, s.148) förklarar att det även sker en ömsesidig påverkan mellan 
individens olika mikrosystem, med andra ord påverkas en relation av en annan relation: 
 

The mesosystem comprises the linkages and processes taking place between two 
or more setting containing the developing person […]. In other words, a 
mesosystem is a system of microsystems. (s.148). 
 

För att exemplifiera vad mesosystemet innebär kan man säga att barnens vardag i 
mikrosystemet ”förskolan” påverkas av det som händer i mikrosystemet ”hemmet”. Att ett 
barn t.ex. leker med bilar på förskolan kan bero på att barnet hemma uppmuntras att leka med 
bilar. 
 
Exosystemet 
Andersson (1986, s.28) skriver att förhållanden utanför individens närmiljö (mikrosystemen) 
ändå är med och påverkar det som sker i dess närmiljö. Kännetecknande för denna nivå är 
med andra ord enligt Bronfenbrenner (2005, s.148) att barnet utsätts för en påverkan som är 
indirekt:  
 

The exosystem, encompasses the linkage and processes taking place between two 
or more settings, at least one of which does not ordinarily contain the developing 
person […]. (s.148). 

 
Bronfenbrenner menar att händelser som inträffar i mikrosystem utanför barnets egna 
mikrosystem ändå påverkar barnet. Exempelvis påverkas barnen i förskolan av pedagogernas 
tankar om hur verksamheten skall ordnas. Pedagogerna kan ha fått dessa tankar ifrån ett 
mikrosystem de ingår i, t.ex fortbildning, och även om barnen inte själva deltar i detta 
mikrosystem påverkar det deras vardag i förskolan ändå. 
 
Makrosystemet 
Bronfenbrenner (2005, s.150) menar att individen utsätts för socialisation genom 
övergripande samhälleliga strukturer som t.ex. ideologier, politiska beslut, normer, värden och 
traditioner som finns i olika kulturer:  
 

The macrosystem consists of the overarching pattern of micro-, meso-, and 
exosystems characteristic of a given culture, subculture, or other broader social 
context […]. The macrosystem may be thought of as a societal blueprint for a 
particular culture, subculture, or other broader social context. (s.149-150). 
 

Bronfenbrenner menar alltså att makrosystemet är det övergripande systemet som skapar 
ramar för det som kan ske i de övriga systemen. Exempelvis blir den politik som förs i 
Sverige avgörande för hur förskolans verksamhet ska bedrivas. Förskolan styrs av 
styrdokument upprättade av en regering som har en ideologisk grund. Den ideologiska 
grunden ger de villkor förskolan har att bedriva sin verksamhet utifrån. 

Sammanfattning av den utvecklingsekologiska modellen 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell hjälper oss att förstå hur många ömsesidiga 
relationer det finns som inverkar på det enskilda barnets utveckling och socialisation. 
Påverkan är komplex och för att strukturera upp den använder Bronfenbrenner sig av fyra 
olika system som kan ses enskilt men ändå samtidigt hänger samman. Ett barn ingår i flera 
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mikrosystem där t.ex. förskolan och hemmet utgör två av dem. Det som sker i varje system 
påverkar barnet direkt. Ibland kan barnet handla på ett visst sätt i förskolans mikrosystem 
eftersom det gjort så i ett annat mikrosystem. Denna koppling mellan två olika mikrosystem 
som barnet ingår i benämner Bronfenbrenner mesosystemet. Men barnet kan även påverkas av 
mikrosystem det självt inte ingår i, detta system kallas exosystemet. De pedagoger barnet 
möter i förskolan ingår i sin tur i egna mikrosystem där barnet inte finns, men det som sker 
där påverkar ändå barnet i förskolan indirekt. Det kan t.ex. handla om att pedagogerna går en 
fortbildning där de lär sig hur och varför man kan snickra och sedan tar med sig den 
kunskapen in förskolan och gör en snickarverkstad som barnet får använda. Avslutningsvis 
finns ett övergripande system som kallas makrosystemet. Detta system innehåller 
övergripande samhälleliga strukturer som påverkar de andra systemen, exempelvis finns här 
politiska beslut såsom styrdokumentet för förskolans verksamhet. 
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Metod och genomförande 

Ansats 
Kullberg (1996, s.15) tar upp att etnografin har som mål att i första hand förstå och sätta ord 
på de olika faktorer som påverkar att den eller de studerade personernas liv ser ut som det gör. 
Med andra ord ta reda på vilka anledningarna är till att de lever sina liv som de gör. Eftersom 
vårt syfte med undersökningen är att ta reda på vilka villkor som påverkar barnen i deras val 
av bild och form passar den etnografiska ansatsen tillsammans med Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska teori oss på ett bra sätt. Dovemark (2007, s.136) belyser att den 
etnografiska ansatsen ofta använder sig av mer än en teknik för att samla data eftersom detta 
ofta ger en bredare bild av det område man vill studera. Tekniker/metoder som används är 
främst observation, samtal och intervjuer.  
 
I vår ansats har vi valt att utgå från ett kvalitativt förhållningssätt. Vid studier och 
undersökningar med vetenskapliga syften kan man antingen studera något kvantitativt eller 
kvalitativt. Dessa vetenskapliga metoder beskriver Løkken och Søbstad (1995, s.28-30) på 
följande sätt. Vid en kvantitativ studie är syftet att ha en väl planerad undersökning som ska 
följas till punkt och pricka, och t ex. ge svar på ”hur mycket?”, eller ”i vilken omfattning” 
saker och ting förekommer. Detta kvantitativa sätt är vanligt förekommande i t.ex. 
enkätundersökningar. Det kvalitativa förhållningssättet däremot syftar istället på att studera 
kvalitéer av det undersökta. Man studerar hela människan, både förhållandet mellan individer 
samt mellan individ och omgivning.  
 
Genom att i vår studie göra kvalitativa observationer har vi studerat de villkor som gör att 
barn gör vissa val. Fördelen med en kvalitativ studie kopplat till vårt syfte, som vi ser det, är 
att den i sin karaktär är mer öppen för olika sätt att se verkligheten på. Både som forskare och 
informant har man större möjlighet att ändra fokus och belysa nya infallsvinklar. Detta gör att 
sannolikheten att få syn på tidigare okända fenomen ökar. Om vi istället skulle göra en 
kvantitativ undersökning och använda oss av enkät skulle ramarna för informantens svar bli 
mindre flexibla eftersom vi då har skrivit ner förutbestämda svarsalternativ som informanten 
skulle få ta ställning till. 
 

Urval 
De förskolor som ingår i studien ligger i en mellanstor västsvensk stad. Vi har genomfört 
studien på två avdelningar förlagda på två skilda förskolor med fokus på barn i åldrarna 3-5 år 
och avdelningarnas pedagoger. Vi har genomfört intervjuer med pedagoger samt mer 
informella intervjuer av samtalskaraktär med barnen. Vi har även genomfört observationer av 
barn och pedagoger.  

Röda Traktorn 
Avdelningen Röda Traktorn finns på en mångkulturell förskola med åtta avdelningar. 
Förskolans arbete är inspirerat av Reggio Emilia filosofin och på avdelningen ansvarar fyra 
pedagoger för verksamhetens utformning. På avdelningen finns en förskollärare, två 
barnskötare varav den ena även är teater- och dramapedagog (hennes arbete är fördelat på 
hela förskolan men hon spenderar två dagar i veckan på Röda Traktorn). Ytterligare finns en 
pedagog som saknar pedagogisk utbildning men är undersköterska. På avdelningen är det 
totalt 21 inskrivna barn, men fem av barnen befann sig ej aktivt i verksamheten då vi var där 
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för observationer. Arbetssättet inspirerat av Reggio Emilia innebär bl.a. att barnen ska mötas 
av utmanande miljöer som inbjuder till utforskande och skapande med hjälp av lyssnande och 
medforskande pedagoger som ser och tror på det kompetenta barnet. Deras uttalade arbetssätt 
intresserade oss för att välja att utföra en del av vår studie på denna avdelning. Vi återkommer 
närmare till miljöns utformning under ”Resultat”. 

Gröna Hästen 
Avdelningen Gröna Hästen finns på en mindre förskola med tre avdelningar där barnen till 
stor del har samma etniska, sociala och kulturella bakgrund. I förskolans arbete betonas både 
lekens och språkets betydelse i verksamheten med barnen. På avdelningen arbetar tre 
förskollärare som har det pedagogiska ansvaret för 19 barn. De två övriga avdelningarna på 
förskolan arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt och på avdelningen Gröna 
Hästen läser för tillfället två av pedagogerna parallellt med arbetet en Reggiokurs på 
högskolenivå. I samtal med personalen menade de att de inte ännu hade gjort några större 
förändringar i sitt arbetssätt utifrån den pågående utbildningen. Eftersom Gröna Hästen ännu 
inte arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt tyckte vi det var intressant att ha det 
som kontrast till ovanstående förskoleavdelning Röda Traktorn.  
 

Intervju 
Løkken och Søbstad (1995, s.94) lyfter att intervju är ett lämpligt redskap när man vill komma 
nära informanten och få insikt i hennes tankar för att kunna ställa följdfrågor och få en 
fördjupad bild av fenomenet man avser att studera.  
 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s.26-29) lyfter det positiva med att spela in 
intervjun eftersom det då är lättare att få ett flyt i samtalet. Ibland tillåter inte situationen 
bandning av intervjun/samtalet varför man kan bli tvungen att använda papper och penna. 
Vidare menar författarna att den som intervjuar måste visa respekt och inte avbryta barnet i 
dess aktivitet, intervjun får med andra ord ske när eventuell aktivitet är slut. Vid tillfället för 
intervju måste intervjuaren vara lyhörd för barnets signaler som indikerar när det kan vara 
läge att avbryta intervjun, och om det visar sig att barnet inte vill bli intervjuat måste även 
detta respekteras. Det som nämnts i detta stycke har präglat upplägget av våra intervjuer. Vi 
har när det fungerat spelat in intervjun, vilket tillämpats vid samtliga intervjuer av 
pedagogerna. Då barnen har intervjuats har det ägt rum efter deras skapandeaktiviteter, vilket 
gjort att vi fått använda oss av papper och penna för att fånga tillfället, och vid de tillfällen de 
inte velat bli intervjuade har vi avstått. 
 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s.28-34) pekar på vikten av att en intervju med 
barn måste likna ett samtal och inte ett förhör samt att den ska knyta an till något bekant eller 
specifik händelse. Vid våra intervjuer har vi tagit fasta på detta och försökt genomföra dem så 
snart som möjligt efter den observerade handlingen/aktiviteten för att greppa tillfället när det 
kommer. Detta för att barnen på ett lätt sätt skulle kunna relatera till vår frågeställning 
samtidigt som vi skulle få ett mer relevant svar. Vidare nämns att man vid intervju inte ska 
glömma bort att tänka på hur personen som intervjuas använder sitt kroppsspråk. Rösten och 
gester kan med andra ord också säga något ”outtalat” om den intervjuades svar. Ovanstående 
är skrivet gällande barnintervjuer men vi har haft samma förhållningssätt gentemot 
pedagogerna då vi intervjuat dem.  
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Observation 
I vår undersökning har vi använt oss av observationer som dokumenterats med 
observationsanteckningar i form av löpande protokoll. Løkken och Søbstad (1995, s.51, 56) 
förklarar löpande protokoll som en berättande text med repliker. Enligt dem finns det två olika 
sätt att observera och tolka observationer, man kan antingen lägga in sina tolkningar i det 
löpande protokollet under tiden man observerar eller så kan man skriva tolkningarna och 
analyserna efter avslutad observation. Rubenstein Reich och Wesén (1986, s.15) beskriver 
observation med hjälp av löpande protokoll som ett sätt där man under en kortare tidsperiod, 
ca. 5 min., skriver ner det man ser och hör ”med sina egna ord”. Eftersom vi bara har 
observerat vissa situationer var det av stor vikt att vi kunde gripa möjligheterna att observera 
när de specifika händelserna inträffade. Detta medförde att vi inte kunde göra upp ett schema 
när observationerna skulle ske och under hur lång tid. Vi fick ta fasta på de situationer som 
berörde pedagogernas och barnens arbete och val av bild och form. Utifrån vår etnografiska 
ansats har vi, när det passat, under eller efter observationerna samtalat med de personer vi har 
observerat för att få en ökad förståelse för varför personerna valde att göra som de gjorde i 
just den specifika situationen. Vi har som Kullberg (1996, s.65) tar upp varit deltagande 
observatörer. Detta har inneburit att vi både aktivt deltagit i barnens och pedagogernas 
aktiviteter samtidigt som vi även har kunnat ställa oss utanför det som pågår för att fundera 
över vad som sker i ett vidare perspektiv.  
 
Hammersley och Atkinson (1983, s.2) nämner att en forskare som använder etnografi som 
ansats måste samla data över lång tid. Insamlingen av data sker genom att vara delaktig i 
vardagen hos de människor man studerar. Genom att vara uppmärksam på allt som händer och 
sägs samt ställa frågor får man ett rikt och nyanserat utbud av data att analysera. Dessvärre 
tillåter inte alltid verkligheten att man kan lägga obegränsad tid på datainsamlingen. 
Dovemark (2007, s.140) nyanserar detta när hon menar att man kan göra en kompakt 
observationsform som innebär att man utifrån det etnografiska perspektivet är ute och samlar 
in material under en kort men intensiv period t.ex. några dagar då man i princip är ute på 
observationsplatsen hela dagen.  
 

Genomförandet av intervjuer och observationer 
Vi tog kontakt med de förskolor vi önskade utföra vår studie på samt besökte dem även för att 
närmare bekanta oss med miljön och träffa några av pedagogerna. För att få vårdnadshavarens 
godkännande att observera och intervjua deras barn var vi tvungna att nå dem. Detta gjorde vi 
genom att lämna ett missivbrev (bilaga 3) samt blankett för godkännande eller avböjande 
(bilaga 4) till pedagogerna som vidareförmedlade det till barnens vårdnadshavare. På den 
första avdelningen deltog vi båda i insamlandet av material för att vi skulle kunna fundera 
över vad vi såg och om det var relevant för vår studie. Samtidigt ville vi få en gemensam 
grund och ett gemensamt förhållningssätt inför fältarbetet på den andra avdelningen där 
endast en av oss deltog.   
 
Observationerna och intervjuerna på Röda Traktorn genomfördes av oss båda och löpte över 
tre dagar då vi deltog i verksamheten från morgon till eftermiddag. Av de 21 inskrivna barnen 
hade vi fått in 9 svar där vi tilläts observera och intervjua deras barn, 1 svar där vi inte tilläts 
samt ett bortfall på 11 svar. 5 svar i bortfallet förklaras av att de barnen inte befann sig aktivt i 
verksamheten då vi var där för observationer. Övrigt bortfall beror på att föräldrarna inte 
lämnat in blanketten. Observationerna och intervjuerna på Gröna hästen genomfördes under 
tre dagar av en av oss efter att vi först varit tillsammans på Röda Traktorn. Av 19 barn hade vi 
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fått tillåtelse för observation och intervju av 15 barn och det var endast 4 barn som inte kunde 
ingå i studien p.g.a. att de inte hade lämnat in blanketten om tillåtelse.  
 
Intervjuerna med pedagogerna planerades in över samtliga dagar för att så lite som möjligt 
störa verksamheten. Intervjuerna med dem utfördes enskilt för att undvika att pedagogernas 
svar skulle färgas av varandra samtidigt som de utfördes avskilt för att få lugn och ro. Detta 
medförde att inspelningarna av intervjuerna blev tydligare vilket underlättade för senare 
transkription. Möjligheten att spela in intervjun gjorde att vi hade möjlighet att lättare 
fokusera på det som sades under intervjun och kunna ställa relevanta följdfrågor för att få ett 
flyt i samtalet. Alla pedagoger fick veta att de hade möjlighet att låta bli att svara på de frågor 
vi ställde om de så önskade.  
 
Observationerna utfördes genom att vi följde barnens aktiviteter och när de gjorde något som 
vi tyckte berörde bild och form skrev vi ner händelserna löpande under tiden de pågick. Vid 
de tillfällen som vi inte aktivt var med barnen frågade vi dem efter aktiviteten, i den mån det 
gick, vad det varit som fått dem att ta initiativet att sätt sig och skapa. Vid något enstaka 
tillfälle kände vi att vi inte kunde göra det eftersom vi inte ville störa det sammanhang som 
aktiviteten utspelade sig i. Vi satt även med vid skapandeaktiviteter och kunde under tiden 
eller efteråt få svar på vad det var som inspirerat dem till skapande, barnen fick naturligtvis 
låta bli att svara om de ville. Vi genomförde inga direkta intervjuer med barnen utan de hade 
formen av informella samtal. Observationer av miljön och tankar och reflektioner om 
kopplingar mellan barnens val beroende på miljön skrev vi ner för att sen vidare kunna 
reflektera kring det.  
 

Analys och bearbetning 
Vi har varit på två avdelningar fördelade på två förskolor. Vi har valt att benämna 
avdelningarna ”Röda traktorn” och ”Gröna Hästen”. På Röda Traktorn har fyra intervjuer 
genomförts med den pedagogiska personalen och på Gröna Hästen har tre intervjuer 
genomförts. Observationer i barngruppen har gjorts på båda avdelningarna. Transkribering av 
intervjuer samt renskrivning av observationer delade vi upp och efteråt satte vi oss gemensamt 
och analyserade materialet. Malmqvist (2007, s.124-126) menar att man måste gå 
systematiskt tillväga när analysen genomförs. Man har enligt honom stor användning av olika 
färgpennor för att på så sätt kunna markera saker som hör ihop för att få en överblick. Genom 
upprepade läsningar av den data vi samlat in fann vi att det gick hitta gemensamma nämnare i 
de svar pedagogerna gav, vilket möjliggjorde en kategorisering. Till vår hjälp för att få en 
överskådlighet gjorde vi som Malmqvist föreslog, vi använde oss av färgpennor för att skilja 
ut de olika kategorierna. Vi hade ett liknande tillvägagångssätt gällande observationerna då vi 
kategoriserade det vi sett för att få en hanterbar struktur. Vi gick gemensamt igenom det 
insamlade materialet eftersom det för oss ökade möjligheterna att kunna tolka det ur olika 
perspektiv. Vi ansåg att detta arbetssätt gynnade vår studie även om det krävde lite mer tid. 
  

Etiska regler i vetenskapliga sammanhang 
Vetenskapsrådet (2002) har formulerat fyra allmänna forskningsetiska principer som berör all 
forskning inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Följande fyra krav är hämtade 
från Vetenskapsrådets hemsida, www.vr.se: 
 



 18

Informationskravet innebär att vi som forskare skall informera de av forskningen berörda om 
den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Detta har gjorts genom att vi inför studien lämnat ut 
ett missivbrev till föräldrarna samt informerat förskolans personal om det som vår 
undersökning berör. Samtyckeskravet understryker att deltagare i en undersökning har rätt att 
själva bestämma över sin medverkan. I vår undersökning har vi i samband med missivbrevet 
gett föräldrarna en blankett där de fått möjlighet att neka oss möjlighet att observera och 
intervju alternativt ge sitt godkännande. Utöver detta har vi alltid tagit hänsyn till om barnet 
själv vill, eller inte vill medverka i en intervjusituation. Har barnen velat att vi ska gå iväg och 
inte observera dem har även detta tagits hänsyn till. Konfidentialitetskravet betonar att 
uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 
del av dem. Detta har inneburit att vårt intervju- och observationsmaterial inte har lämnats 
tillgängligt för andra än för oss samt att vi gett förskolorna och personerna andra namn så att 
de inte skall gå att identifiera. Till sist har vi nyttjandekravet som innebär att uppgifter 
insamlade om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. Detta innebär att 
det material vi samlat in bara kommer vår undersökning till del, ingen annan har fått använda 
det i något annat sammanhang. Efter att vårt arbete blivit godkänt förstörs allt insamlat 
material. 
 

Tillförlitlighet och giltighet 
Karlsson (2007, s.247) poängterar att man måste kunna styrka och försvara det resultat man 
fått fram genom sina studier och undersökningar. Genom att redovisa för hur studien 
genomförts kan man påvisa tillförlitlighet och giltighet av det undersökta. Med andra ord är 
metoderna avgörande för att säkerställa ett gott resultat. Thurén (2007, s.58-62) tar upp 
förförståelsen vilken bygger på våra tidigare erfarenheter. När vi ser på ett visst fenomen 
filtrerar vi det vi ser genom våra tidigare kunskaper och erfarenheter. Thurén poängterar 
också att man utan förförståelse inte har möjlighet att förstå någonting. Vår förförståelse har 
formats mycket av vår utbildning som lagt tonvikt på hur pedagogen, miljön och övriga barn 
påverkar och formar verksamheten vilket även den litteratur vi studerat och hänvisat till 
styrker. Under studiens gång har vi varit medvetna om att det har varit möjligt att vi kommer 
att upptäcka att vår förförståelse inte stämmer överens med verkligheten. Detta är något vi 
ständigt haft med oss i bakhuvudet när vi observerat, intervjuat och samtalat med 
informanterna. 
 
Vår studies giltighet anser vi vara god då vi valt metoder som har kunnat ringa in vårt syfte. 
Våra metoder har låtit oss studera många vinklar av frågeställningen. Att vi både använde oss 
av intervju och observation ledde till att metodernas resultat bekräftade varandra. Detta samt 
att vi tillsammans gjorde all analys har ökat tillförlitligheten. Men eftersom studien endast har 
genomförts på två avdelningar vilka har varit förlagda på två skilda förskolor begränsas ändå 
tillförlitligheten. Vi vill dock poängtera att det resultat vi har kommit fram till ändå kan vara 
vägledande vid studier av samma slag på andra förskolor. 
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Resultat 
Vårt syfte med studien har varit att studera vilka villkor i förskolans kontext som påverkar 
barnen att välja bild och form som ett av flera sätt att uttrycka sig och kommunicera. Våra 
frågeställningar som varit ledande i vår undersökning lyder som följer: På vilket vis påverkar 
pedagogen, miljön och övriga barn att det enskilda barnet väljer bild och form? På vems 
initiativ sker barns arbete med bild och form? Vilket förhållningssätt har den enskilda 
pedagogen till bild och form och vilka konsekvenser får det för verksamheten? Vilka övriga 
villkor kan tänkas påverka barnen?  
Vårt resultat grundar sig på undersökningar genomförda på två avdelningar på skilda 
förskolor. Vi har valt att kalla dem Röda Traktorn och Gröna Hästen och kommer att 
presentera resultatet avdelning för avdelning, för att sedan i resultatdiskussionen sammanföra 
resultaten. Resultatet presenteras och baseras på intervjuer av pedagoger och observationer av 
den skapande verksamheten samt förskolans miljö.  
 
Efter att närmare studerat intervjumaterialet från båda avdelningarna kunde vi sortera in 
pedagogernas svar under följande kategorier som rör bild och form: erfarenhet, personligt 
intresse/engagemang, fortbildning, pedagogernas förhållningssätt, pedagogernas syn på 
barnens upplevelser samt hinder/möjligheter. Dessa kategorier finns samlade och beskrivs 
under rubriken ”Pedagogers syn på villkor för skapandeaktiviteter”. Vi såg även ett tydligt 
mönster i observationsmaterialet av skapandeaktiviteterna och har valt att dela upp resultatet i 
följande två kategorier som också utgör rubriker, de är som följer: ”Skapandeaktiviteter 
initierat av pedagog samt Skapandeaktiviteter initierat av barn”. Vi har valt att som 
inledning på resultatet från varje avdelning först presentera observationer av ”Miljöns 
utformning”, även den en rubrik, för att ge en bild av förutsättningarna som finns för 
skapandeaktiviteter. 
 
Inledningsvis vill vi poängtera att vi i våra intervjuer ställde en fråga gällande utbildningens 
betydelse för förhållandet till bild och form. De svar vi fick ifrån båda avdelningarna pekade 
på att utbildningarna de gått inte i större utsträckning format deras syn på detta, utan att det 
snarare låg i deras eget intresse. Därav har vi valt att inte precisera pedagogernas bakgrund för 
att på så sätt försvåra en eventuell identifikation av informanterna.  
 

Röda Traktorn 

Miljöns utformning 
Materialtillgängligheten bjöd på ett stort antal möjligheter till skapande verksamhet. Exempel 
på tillgängligt material i det stora samlingsrummet och hur det synliggörs är: färgpennor och 
pärlor sorterade i färgordning i transparenta glasburkar, papper, saxar och lim m.m. på hyllor i 
barnens blickfång. Inne i ateljén fanns flaskfärg och stafflin. Flaskfärgen var placerad relativt 
högt, vidare var det släckt i ateljén under samtliga dagar observationerna genomfördes. Där 
fanns även, om man räknar in kapprummet, fyra andra rum som bl.a. användes till legobygge, 
docklek, läsaktiviteter samt kapprummet där det lektes livligare lekar. Barnen rörde sig 
mellan rummen som de önskade, vilket kunde innebära att en lek nödvändigtvis inte alltid 
bara höll sig till ett rum även om vissa material, t.ex. lego, inte fick lämna det rum det fanns i. 
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Pedagogers syn på villkor för skapandeaktiviteter 
Erfarenheten pedagogerna bär med sig bidrar till att forma verksamheten. Den pedagogiska 
verksamheten gällande bild och form, och även därmed villkoren för barnen att välja detta, 
har under årens lopp förändrats och beror lite på var man har arbetat. Pedagog A säger att 
förskolans verksamhet ständigt utvecklas och går framåt. Förr målade man t.ex. på papper 
som låg på bordet, medan man idag använder sig av stafflin som skapar andra möjligheter. 
Pedagogerna pekar även på det personliga intresset och engagemanget för bild och form, och 
anser att det färgar av sig på verksamheten. Pedagog B uttrycker sig om sitt intresse och 
säger: Jag tycker om å måla, därav tycker jag ju väldigt mycket om att jobba med färger form 
och tar gärna med mig det in i barngruppen eller i projekt. Även om man tycker om att arbeta 
med bild eller form så innebär det inte att man måste göra det på fritiden, vilket pedagog A 
betonar. Hon menar att det även måste få finnas andra intressen. 
  
Fortbildning är ett sätt att som pedagog få tillgång till ny kunskap och kunna utveckla 
verksamheten. Det visade sig att pedagogerna hade olika erfarenheter av fortbildning som 
rörde området bild och form. T. ex. nämnde pedagog A att hon hade gått en kurs på 
högskolenivå. Kursen hette ”Ett barns lärande ur ett Reggio Emilia perspektiv” och gav henne 
inspiration, tips och idéer gällande sånt som hon tidigare inte hade arbetat med. Kursen var 
lärorik och gav henne ett nytt synsätt på hur man kunde gå tillväga i bl.a. arbetet med bild och 
form. Hon berättade vidare att kursen dock inte var särkilt lång, men att den ändå var 
betydelsefull. Pedagog D nämner att hon gått på några kurser där det bl.a. tagits upp hur man 
kan göra förskolans miljö mer attraktiv: få barna att lockas att gå in till ett målarrum eller ta 
fram sakerna.  Pedagog B och C kunde inte nämna någon fortbildning de hade gått som skulle 
ha rört bild och form. 
 
Som pedagog kan man se på verksamheten ur olika perspektiv, d.v.s man kan ha olika 
förhållningssätt gällande hur man vill ordna arbetet. Övergripande talar pedagogerna om att 
verksamheten ska ha sin utgångspunkt hos barnen, men att pedagogerna ändå ibland kan vara 
med och rikta barns uppmärksamhet. Pedagog A nyanserar det hela genom att säga att det är 
barnen som är huvudrollsinnehavare, men pedagogen kan ändå leda barnens uppmärksamhet 
genom att föreslå hur man kan gå tillväga. Som grund för förskolans verksamhet finns Lpfö 
98, och pedagog D är den enda pedagog som lyfter fram denna som grund för bildens och 
formens plats i förskolan. Pedagogerna pratar även om hur viktigt det är att utforma miljön på 
förskolan så att den inspirerar barnen att själva ta initiativ till att sätta sig och måla. Pedagog 
D säger: Det roligaste är ju egentligen när barnen själva bestämmer vad dom ska göra, man 
lägger bara ut massor med olika material och barnen själva får välja vad de vill göra.  
Samtliga pedagoger är överens om att miljön ska vara lockande och materialet ska vara 
tillgängligt för barnen själva för att underlätta deras egna initiativ till skapande. Pedagog B 
konkretiserar det nyss nämnda genom att tydligt poängtera: man har det framme, grejerna, 
tillgängligt för dem. Man kan ju inte gömma undan dem i ett skåp. Hur ofta öppnar man 
skåpet och tittar?   
 
Pedagogernas syn på barnens upplevelser är övergripande att barn upplever bild och form som 
något roligt och positivt. Pedagog D nämner dock att: alla barn tycker nog närapå att det är 
kul. […] En del har kanske starkare intresse för bild och form, men så är det ju alltid. […] 
alla har ju olika intressen. Intresset för bild går i vågor, vilket pedagog A tar upp då hon 
påpekar att det för tillfället är ritandet som är populärt, medan skapande i ateljén i dagsläget 
sällan förekommer. 
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Pedagogerna uttalade sig om de hinder/möjligheter som rör bild och formarbetet. Hur 
sammansättningen av personalen i arbetslaget ser ut påverkar hur verksamheten formar sig. 
Om man har en pedagog som är intresserad av bild och form kommer troligtvis verksamheten 
se annorlunda ut än om en sådan pedagog skulle saknas. Detta tar pedagog A upp och säger: 
har man då personer som intresserar sig på olika saker, då har man ju större möjligheter att 
delge barnen olika saker. De hinder som nämndes av pedagogerna rörde främst miljöns 
utformning då det kom fram önskemål på att t.ex. förändra ett visst rum. Både pedagog D och 
B skulle vilja förändra i ateljén eftersom ingen av dem upplevde dess miljö särskilt 
inspirerande och att det sällan var några barn som gick in där för att skapa. Pedagog B skulle 
vilja rensa upp rejält och slänga ut en del inventarier eftersom hon menar att det skulle räcka 
med att ha staffli och färg där inne. En annan aspekt gällande miljön var, som pedagog C tog 
upp, att bullernivån kan påverka hur verksamheten ser ut. Pedagog B tog upp att en del barn, 
under den verksamhet som leddes av pedagogerna, ibland inte hade ro att sitta särskilt länge. 
Vidare tog samma pedagog upp en tanke ingen annan berört: det som skulle kunna vara ett 
hinder, det är om man är färgblind. Hon berättade om en person hon kände som var färgblind 
samt förklarade kortfattat ett problem som då kunde uppstå, nämligen att personen inte kan 
uppfatta nyanser. Avslutningsvis dök den ekonomiska ramfaktorn upp som t.ex. begränsade 
inköp av material. Men ingen av pedagogerna tryckte särskilt hårt på denna aspekt utan var 
ganska nöjda. Pedagog D menade att om man hade obegränsat med pengar skulle man kunna 
göra vad man ville, men att man faktiskt behöver anpassa verksamheten efter en budget. I 
dagsläget såg hon inga större hinder med att budgeten skulle begränsa bild- och 
formverksamheten eftersom deras chef var lyhörd för personalens önskemål och lät dem vara 
med och påverka inköpen. Hon såg däremot en skillnad mellan olika rektorer hon haft 
gällande hur mycket pengar de varit villiga att satsa på material för skapande verksamhet. 
 
När intervjuerna avslutats får vi reda på av pedagog B att Thomas, som är ett av barnen på 
avdelningen, ofta sitter och målar dinosaurier som de andra barnen tar och färglägger. Barnen 
tycker nämligen att Thomas ritar väldigt bra. 

Skapandeaktiviteter initierat av pedagog 
Det förekom endast en pedagoginitierad aktivitet gällande bild och form under de dagar vi var 
där. Pedagogerna hade ett mål med samlingen, och det var att producera en viss sak som 
senare skulle användas i förskolans verksamhet.  
 
Skapandeaktivitet 1: Pedagogen hade dukat upp två bord för att dela på barngruppen. På dessa 
bord hade pedagogen lagt fram toalettrullar, glitter, flaskfärg, vattenfärg, lim och penslar. 
Under genomgången sa pedagogen att de skulle göra varsin brevlåda och att de fick göra den 
precis som de ville. Barnen fick samsas om en palett med flaskfärg samt en palett med 
vattenfärg som placerats i mitten av det stora bordet. Att bordet var så stort gjorde att alla inte 
nådde allt. De penslar som var framlagda var breda. Barnen tittade på varandra för att se vad 
de andra gjorde. Ett tydligt exempel på detta var att Anders hade målat med flaskfärg och på 
det sättet var rullen kladdig så att glittret kunde fastna utan att det applicerades klister. Anders 
tillvägagångssätt spred sig i barngruppen och alla utan en pojke gjorde likadant. Pojken, Olle, 
som gjorde annorlunda hade målat med vattenfärg och använde därför limstift när färgen 
torkat. Aktiviteten gick fort och Thomas blev inspirerad att göra som Rut: Jag vill göra som 
Rut! varpå pedagogen svarade: Nej, ni får göra en! (underförstått, du har redan gjort en, det 
räcker). Efter bildaktivitetens slut gick barnen ut på gården. 
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Skapandeaktiviteter initierat av barn 
Vi har sett situationer där barn på eget initiativ har valt att sätta sig och göra något. Vid några 
tillfällen har barnet/barnen i fråga satt sig för att skapa i ett, vad vi kallar, ”här och nu 
perspektiv”. Med detta menar vi att barnen rent impulsivt kommer på att de ska ägna sig åt 
bild- och formaktiviteter. Vi har med andra ord inte sett någon direkt orsak till att skapandet 
ska ske just vid detta tillfälle. Följande aktivitet speglar här och nu perspektivet: 
 
Skapandeaktivitet 2: En pojke, Thomas, har en boll som han kastar upp och fångar, kastar den 
även mot observatören så att han ska kasta tillbaka till honom. Efter en stund kommer 
Thomas på att han ska testa att jonglera, han har bara en boll så istället tar han tre flörtkulor 
som står i en burk på en hylla. När han testat och tycker att det var för svårt att jonglera sätter 
han sig vid bordet och han vill nu ha lim så att han kan limma ihop kulorna till något som 
visar sig bli en snögubbe.  
 
Följande aktivitet speglar skapandet som ett moment i lek som sedan övergår till rent 
skapande samt inspirationsskapande där kamratgruppen har stor betydelse för vad som 
händer. Aktiviteten pekar även på att det som händer på förskolan kan påverkas av händelser 
utanför förskolans kontext, i detta fall i hemmet: 
 
Skapandeaktivitet 3: Greta och Rut sätter sig vid bordet och börjar klippa i papper. Greta 
börjar klippa tårtpappersliknade mönster. När de först sätter sig ingår det i en lek där Peter är 
hund men de blir kvar vid bordet och hunden går därifrån och leken avslutas/avbryts. Rut blir 
nyfiken på det Greta gör och frågar hur hon gjort, så Greta visar Rut hur hon ska vika pappret. 
Thomas som samtidigt suttit och limmat flörtkulorna sitter och tittar på tjejerna och ber 
observatören hjälpa honom. Observatören viker ett papper och ger det till Thomas. Först vill 
han inte klippa utan säger att han inte kan och vill att observatören ska göra det. Observatören 
ber honom försöka själv och Thomas kommer igång och klipper ”tårtpapper”. När han är 
färdig utbrister han stolt: den har jag gjort, likadan som Greta och Rut!.  När skapandet var 
klart frågade vi varför Greta valde att klippa som hon gjort. Då berättade hon att hennes faster 
visat henne och nu kom hon att tänka på det och ville testa.  
 
Vi avslutar med ännu en beskrivning av en bildaktivitet där den egna lusten, kamratgruppen 
samt något utanför förskolans kontext har betydelse för att det skapas: 
 
Skapandeaktivitet 4: Rut sitter och viker ett papper på mitten och klipper så att det, som hon 
säger, ser ut som en krokodil. Det visade sig att hon hade vikt två papper och gav därför en av 
krokodilerna till Thomas. Rut målar den grön, det gör sedan även Thomas. Vi frågade Rut 
varför hon satte sig och klippte, hon sa att hon gjort nästan samma sak hemma, fast då blev 
det en båt. En liten stund efter detta ritar Thomas något, och observatören frågar om det är en 
dinosaurie (p.g.a. att det var taggar på ryggen). Thomas svarar bestämt: Nej, en krokodil, titta! 
och pekar på Ruts krokodil, och mycket riktigt har den krokodilen taggar på ryggen.  

Sammanfattning Röda Traktorn 
Pedagogerna lyfte fram att barnen på denna avdelning upplevde bild och form som något 
roligt och positivt, men att vissa barn kanske hade ett starkare intresse för just detta område. 
Miljön var utformad så att barnen möttes av stor tillgänglighet av material som i de flesta fall 
var placerat så att barnen på eget initiativ kunde ta fram det de ville. Att miljön utformats på 
detta sätt berodde på pedagogernas förhållningssätt att medvetet planera miljön för barns egna 
initiativ. Förhållningssättet formas av deras eget intresse och engagemang samt fortbildning. 
Pedagogerna lyfte fram olika hinder som i första hand rörde miljöns utformning, men även 
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personliga egenskaper hos barnen berördes. De ekonomiska villkoren påpekades men 
upplevdes inte som något avgörande hinder. 
 
De skapandeaktiviteter vi såg uppstod dels av att pedagogerna hade bestämt aktivitet, samt att 
barnen på eget initiativ valt att skapa. Vi såg skapandeaktiviteter uppstå i vad vi kallar ett ”här 
och nu”-perspektiv p.g.a. den egna lusten att skapa, som en del av lek, genom att barn 
inspirerar varandra samt slutligen genom att skapande uppstår genom inspiration från 
hemmet. 
 

Gröna Hästen 

Miljöns utformning 
Barnen hade tillgänglighet till många olika material som de kunde använda i skapande 
verksamhet. Allt material utom play doo var placerat i ”matrummet”. Detta rum användes 
enbart till lugna lekar som t.ex. spela spel, göra pärlplattor eller halsband, rita och måla. 
Exempel på tillgängligt material var papper, saxar, lim, fyra färger flaskfärg placerade vid 
staffliet samt färgpennor och kritor, allt detta var tillgängligt för barnen. För övrigt fanns ett 
stort lekrum samt två mindre rum där det ena användes för docklek och det andra användes 
till att bl.a. bygga med lego, pärla m.m. 

Pedagogers syn på villkor för skapandeaktiviteter 
Att ha arbetat länge eller på olika förskolor ger en erfarenhet och ett bredare perspektiv i 
arbetet på den nuvarande förskolan pedagogerna arbetar på. Pedagog G nämner att det alltid 
funnits någon kollega som hon under årens lopp har inspirerats av. Utformningen av lokalerna 
är något som pedagog F menar påverkar verksamheten. Hon hänvisar till sina erfarenheter av 
att lokalerna skiftar mellan olika förskolor och att det på det sättet påverkar möjligheterna för 
vad man kan göra. Även de kompetenser som finns inom arbetslaget spelar roll. Det blir en 
tillgång när man har olika intressen och någon eventuellt vill engagera sig mer i bild- och 
formaktiviteter. Pedagog G menar att: det är en fördel att man är flera, för det kommer alltid 
någon då och då som brinner lite mer för något område. Då blir det att man får möjlighet att 
hänga på om man inte har jättemycket idéer själv. Pedagogerna nämner möjligheten att som 
pedagog leta efter tips och idéer till den egna verksamheten på andra avdelningar och 
förskolor. De menar att detta kan påverka hur de själva väljer att utforma den egna 
verksamheten. Pedagog G är inne på samma spår men vidgar perspektivet en aning genom att 
belysa att hon som förälder kom i kontakt med sina barns förskolor och på så sätt fick tillgång 
till inspiration. Vidare tycker hon även att bl.a. tidningen Förskolan är en bra källa att få idéer 
från. 
 
Pedagogerna kunde inte peka på att de fått särskilt mycket fortbildning rörande bild- och 
formaktiviteter, endast enstaka studiedagar. Pedagog G tycker att det sker en fortbildning i 
arbetslaget genom att de som varit duktiga inom ett visst område fört sin kunskap vidare till 
dem som inte haft den kunskapen. Pedagog F pekar på sin hemmiljö och ser även den som 
fortbildning eftersom hennes pappa är konstnär och därmed lärt och inspirerat henne gällande 
bild- och formaktiviteter. Genom sina erfarenheter hemifrån menar hon att hennes 
förhållningssätt har formats och hon säger vidare att det inte gör något om det blir lite 
kladdigt när det skapas: jag tycker inte att det blir smutsigt. Vidare menar samma pedagog att 
färger ger henne glädje, och att hon därför vill tro att andra också upplever den glädjen. 
Tillgängligheten på material är även något pedagog E särskilt belyser då hon tycker att detta 
ska vara tillgängligt för att barnen själva ska kunna sätta sig och t.ex. måla. Alla pedagoger 
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har ett förhållningssätt som innebär att de tycker att bild och form ska ge glädje och vara 
roligt samt ge barnen erfarenheter.  
 
Det visade sig att pedagogernas syn på barnens upplevelser var samstämmiga, alla 
pedagogerna tyckte att barnen är intresserade av bild och form. Pedagog G uttrycker sig på 
följande sätt: De älskar ju det. Nästan alla barn sitter någon gång under dagen och målar vid 
staffliet, det blir nästan kö på det. Barnen gillar att skapa och se någonting växa fram, vilket 
pedagog F betonar när hon säger att barnen älskar att arbeta med sina händer. Pedagog G 
uttrycker barnens lust till skapandeaktiviteter på följande sätt: Ofta är första frågan vid 
smågrupperna, ska vi göra något idag eller ska vi bara prata. De vill ha något skapande.   
 
Den egna kompetensen kan ses både som en möjlighet eller som ett hinder för bild- och 
formverksamhet. Pedagog E menar att ens egen syn på vad man kan och vågar gällande bild 
och form kan bli avgörande för utformningen av verksamheten. Om man känner sig osäker på 
detta område är sannolikheten inte så stor att man ägnar sig åt det tillsammans med barnen. 
Tillgången på lokaler och deras utformning är även det något som påverkar verksamheten, 
vilket alla pedagoger poängterar. Pedagog E anser att bild- och formskapande i dagsläget är 
beroende av att man ständigt måste plocka fram och plocka bort det material som behövs. 
Hon anser att det hade varit bra att ha ett eget rum där allt kunde ha fått stå framme. Pedagog 
F ser på den ekonomiska biten som ett villkor för vad man kan köpa in, men ser även en 
möjlighet att komma förbi det ekonomiska behovet genom att ta tillvara spillmaterial och 
annat som man kan få till skänks. Som exempel nämner hon att förskolan fått mycket papper 
som annars skulle ha varit dyrt att köpa in. På det sättet behöver man inte begränsa barnens 
användning av det utan de kan använda det så mycket de vill. Pedagog G tycker att bild och 
form tar för stor plats rent lokalmässigt och upplever på så sätt att det blir för mycket intryck 
och överstimulerat: kanske att man inte behövde ha det här i varendaste hörn, på varendaste 
vägg, dämpa ner det lite grann. Hon belyser därmed att verksamheten är så mycket mer än 
bara bild och form.  

Skapandeaktiviteter initierat av pedagog 
Vi har sett ett par skapandeaktiviteter där pedagogen har uppmuntrat barnen att ägna sig åt 
bild- eller formverksamhet. Situationerna skiljer sig åt genom att pedagogen i det ena fallet 
medverkade i den föreslagna aktiviteten medan pedagogen vid det andra tillfället bara 
initierade den skapande aktiviteten. Barnen ombads att göra något lugnt och tog därför fram 
papper och penna. I aktiviteterna syns även kamratgruppens betydelse samt tillgängligheten 
av material för att man väljer att sätta sig och skapa. 
 
Skapandeaktivitet 5: En play doo aktivitet startar genom att pedagog F frågar Vera vad hon 
vill göra eftersom hon bara går runt och tittar och inte verkar ha något att göra. Pedagogen 
föreslår play doo och Vera nappar på förslaget. När de suttit i mindre än en minut kommer 
ytterligare tre barn som sätter sig och grejar med degen (de ville inte svara på varför de satte 
sig, men det syntes tydligt att de lockades av det som pedagogen och det andra barnet gjorde). 
Pedagog F sitter med och gör egna figurer av degen genom att forma den fritt utan att använda 
mallar eller formar. Några av barnen tar efter pedagogen medan andra väljer formarna. Både 
barnen och pedagogen sitter ca. en halvtimme och degar och under tiden pratar och intresserar 
sig pedagogen hela tiden för vad barnen gör med degen.  
 
Skapandeaktivitet 6: Två tjejer, Berit och Gerda, sitter och ritar efter ”läsvilan”. De har knappt 
hunnit börja förrän ytterligare tre barn kommer och sätter sig. Berit som satte sig först 
inspirerar de andra att rita samma sak som henne. De sitter alla fem och jämför sina bilder 
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under tiden de ritar och slutresultaten blir väldigt lika varandra, gräs, blommor, ett hus och 
himmel. När observatören frågade Berit och Gerda varför de ville sitta och rita svarade de att 
pedagog E hade bett dem göra något lugnt och tagit fram papper och penna. Kamratgruppens 
betydelse blir även tydlig för den skapande situationen eftersom de ritar bilder med liknande 
motiv.  

Skapandeaktiviteter initierat av barn 
Vi har här sett skapande verksamhet som sker dels på grund av barns glädje i ett här och nu 
perspektiv tack vare materialtillgänglighet. Vidare har vi sett att barnen inspireras av sina 
kamrater till att själva välja att sätta sig och måla. 
  
Skapandeaktivitet 7: Elsa och Lollo har lekt tillsammans i dockvrån och går fram till bordet 
där det finns papper, pennor och mallar att rita i. Mallarna ligger utspridda på bordet och de 
tar var sitt papper och var sin mall och börjar rita. De sitter helt tysta och ritar. Observatören 
sitter ganska nära och när de ritat en stund lägger Lollo ifrån sig mallarna och lägger det hon 
ritat i sin egen låda. Observatören passar på att fråga varför de blev sugna på att sätta sig och 
rita och Lollo säger: jag såg mallarna och det var länge sen jag hade provat dom., Elsa säger: 
det gjorde jag också. Här såg vi helt klart att det var tillgängligheten som avgjorde valet av 
aktivitet. Vidare är Elsa och Lollo bästa kompisar som alltid hänger ihop och gör samma 
saker, med andra ord är även kamratskapets betydelse viktig i detta fall. 
 
Skapandeaktivitet 8: Anna och Lisa säger till en pedagog att de vill måla vid staffliet och 
pedagogen säger att det får de. (På staffliet sitter det redan ett papper och fyra färger flaskfärg 
finns upphälld i burkar. Penslar ligger framme, så det är bara för Anna och Lisa att ta på sig 
förkläden och börja måla). De målar tillsammans med var sin pensel på samma papper. Först 
målar de en bild med hus, Anna börjar med att måla en rektangel och gör sen fönster, Lisa 
börjar genast göra samma på sin sida pappret. På frågan om varför de valde att måla svarade 
båda flickorna i kör: vi tycker det är roligt!.  
 
Vidare har vi sett att ramfaktorer kan bli villkor som sätter stopp för barns vilja att sätta sig 
och skapa. Detta eftersom miljön och tillgängligheten sätter gränser för hur mycket bild- och 
formaktiviteten som kan äga rum av ett visst slag.  
 
Skapandeaktivitet 9: Under situation 8 kommer det fyra andra barn som vill måla. Pedagogen 
ser att det är fler som är intresserade och säger att de då får vänta tills Anna och Lisa är klara, 
vilket de gör. (det finns endast ett staffli p.g.a. att det helt enkelt inte får plats mera men 
barnen är vana vid att de får turas om). 
 
Följande situation pekar på en helt ny orsak till att ett barn väljer att sätta sig med skapande 
aktivitet. Orsaken i detta fall handlar om att Pontus har roligt på förskolan och inte vill hem 
och därför trotsar han sin pappa med att måla för att dra ut på tiden. 
 
Skapandeaktivitet 10: Pontus ser genom fönstret att pappa kommer och ska hämta honom. 
Han skyndar snabbt att hämta papper, penna och plastmallar med vilka man kan rita 
dinosaurier. När pappa kommer in sitter han och ritar ivrigt och vill inte gå utan säger att han 
måste rita klart först. Observatören sitter jämte Pontus när han ritar och pratar lite om mallen 
och de olika dinosaurier som finns på den. Sen frågar observatören hur det kom sig att han 
ville göra det här just nu. Pontus svarar utan att behöva fundera: För att pappa kom och skulle 
hämta mig, jag gör alltid såhär. Efteråt pratar observatören med en av pedagogerna som säger 
att Pontus flera gånger har satt sig med något precis när han ska bli hämtad. 
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Sammanfattning Gröna Hästen 
Tillgänglighet av material för skapandeaktiviteter togs upp som en viktig del av miljöns 
utformning. Tillgängligheten ledde till att barnen med glädje, gärna och lätt kunde börja ägna 
sig åt bild- och formaktiviteter. Pedagogerna pekade på de begränsningar som lokalerna kan 
innebära för verksamheten, att allt inte får plats. Arbetslaget lyftes fram som en styrka genom 
att man besitter olika kompetenser och på så sätt kompletterar och inspirerar varandra. 
Ytterligare betonades att inspiration inför skapandeverksamhet kunde hämtas utanför 
avdelningens väggar, t.ex. från andra förskolor och tidsskrifter. Däremot hade man inte fått så 
stor möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom bild och form genom organiserad fortbildning 
ifrån förskolans sida. Pedagogerna betonar dock att viss ”fortbildning” kan ske genom att man 
inspireras av varandra på avdelningen eller genom det egna intresset på annat sätt. 
 
Vi såg att pedagogerna uppmuntrade barnen till att välja skapandeaktiviteter samt att barnen 
på eget initiativ valde att ägna sig åt bild- och formaktiviteter. De villkor som låg bakom deras 
val var materialtillgänglighet, kamraters påverkan och inspiration samt den egna glädjen i att 
skapa. 
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Diskussion 
Syftet med vår studie har varit att studera vilka villkor i förskolans kontext som påverkar 
barnen att välja bild och form som ett av flera sätt att uttrycka sig och kommunicera. Vi har 
försökt att se samband mellan det som kommit fram i intervjuerna samt observationerna av 
skapandeaktiviteterna och hur miljön varit ordnad. Då vi sätter in det vi sett i Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska modell vill vi visa på komplexiteten vad gäller påverkansfaktorer på 
barnens val. Genom att även dra paralleller till det vi skrivit i bakgrunden har vi försökt att 
ytterligare förstå och förklara vad vi sett.  
 
Vi känner att vi också vill poängtera att förskolans verksamhet är så mycket mer än bild och 
form, därför skall inte avsaknad av dessa aktiviteter ledda av pedagoger tolkas som om 
verksamheten lämnas vind för våg. Det förekom många aktiviteter ledda av pedagoger men de 
saknade anknytning till bild och form. På samma sätt ägnade sig många barn åt helt andra 
aktiviteter som inte heller rörde nämnt område.  
 

Resultatdiskussion  
I vissa fall har vi sett en tydlig koppling mellan pedagogernas förhållningssätt kopplat till 
barnens val, men pedagogerna har även genom intervjuerna belyst villkor som indirekt 
påverkar barns val, men som ej gått att observera. Vårt analyserade material tycker vi visar på 
att pedagogernas tankar gällande bild och form inte skiljer sig åt mellan de två olika 
förskolorna. Därför har vi valt att i diskussionen här under föra samman det vi fått reda på, 
från de båda förskolorna, och diskutera det under rubrikerna: skapande initierat av barn, 
skapande initierat av pedagog och skapande initierat av miljön. Först presenteras 
kortfattat det resultat vi fått fram kopplat till vår teoretiska ram utifrån Bronfenbrenners olika 
system.  

Resultat kopplat till Bronfenbrenners modell 
Vi har sett att barns val av bild och form påverkas på olika plan i Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska modell. Kortfattat faller vårt resultat in i hans utvecklingsekologiska 
modell på följande sätt där barnens val i mikrosystemet påverkas, ”öga-mot-öga”, av 
tillgängligheten i miljön som genom sin utformning talar till barnen om vilka skapande 
aktiviteter som kan erbjudas och genomföras. Vidare styrs barnens val även på pedagogernas 
initiativ och kamraternas påverkan genom inspiration och uppmaningar. Nästa system, 
mesosystemet, innebär att de olika mikrosystem som barnet ingår i påverkar varandra. Vi har 
sett att barns erfarenheter från mikrosystemet ”hemmet” möter materialtillgängligheten i 
mikrosystemet ”förskolan” och att det har resulterat i en skapande aktivitet. Men barnens val 
påverkas även av sådant som ligger utanför barnets direkta närmiljö och detta sker i det 
Bronfenbrenner kallar exosystemet. Här har vi sett att barnen påverkas av det förhållningssätt 
som pedagogernas fått genom t.ex. fortbildning, egna intressen och deras tidigare erfarenheter 
av bild och form. I detta system påverkades barnens val även indirekt av rektorn beroende på 
hur ekonomin fördelades mellan förskolans olika pedagogiska innehåll. Ett exempel på detta 
är avdelningen Röda Traktorn där rektorn ekonomiskt prioriterade den skapande 
verksamheten. Det avslutande systemet som vi sett påverka barnens val är makrosystemet där 
barnen övergripande påverkas av politiska beslut som gett ramar åt den verksamhet som 
bedrivs. De saker vi sett är förskolans läroplan, Lpfö 98, samt verksamhetens budget.  
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Skapande initierat av barn 
Änggård (2006, s.57) pekar på att barn ofta väljer att göra bilder som liknar varandra. Detta 
blev synligt i skapandeaktivitet 4 där två barn satt och målade (mikrosystemet). Det hela 
började med att Rut gjorde en krokodil som Thomas sen inspirerades av vilket resulterade i en 
teckning föreställande en krokodil. Möjligtvis handlade den här skapandeaktiviteten om att 
Rut lärde Thomas hur en krokodil kan se ut men det kan lika gärna bero på att Thomas vill 
upprätthålla den sociala kontakten med Rut. Detta är något som Lindahl & Pramling 
Samuelsson (2002, s.25-33) tar upp där de menar att imitationen är ett sätt att uppnå social 
kontakt. Löfstedt (2001, s.215) betonar att barnen genom att inspireras av varandra i 
bildskapandet på så sätt skapar en tillhörighet sinsemellan. Änggård (2005, s.154-162) går ett 
steg längre och poängterar att bildskapandet inte alltid är det som är viktigast i en 
bildskapande aktivitet, utan att den sociala dimensionen väger tyngre. Ytterligare en aktivitet 
där barn lockas av andra är i skapandeaktivitet 5 där det sitter en pedagog och arbetar med 
play doo tillsammans med ett barn. Efter mycket kort tid kommer ytterligare tre barn och 
sätter sig. Det var tydligt att de lockades av pedagogen och barnets aktivitet (mikrosystemet). 
Vad som påverkade barnen och Thomas val av bildskapande i de här fallen kan vi inte helt 
säkert fastställa, men det vi med säkerhet kan veta är att kamratens/kamraternas betydelse har 
påverkat valet. Vi anser att en förutsättning för inspiration är att det finns mötesplatser och 
genom våra observationer av miljön på förskolorna har vi sett att pedagogerna valt att 
organisera miljön så att flera barn kan sitta jämte varandra och på så sätt inspireras av 
varandra.  
 
Som vi tidigare pekat på är lek något som präglar barnens dag i förskolans verksamhet. 
Änggård (2005, s.147) beskriver att det i leken ofta ingår olika moment som kräver artefakter, 
om dessa inte finns tillgängliga väljer ofta barnen att tillverka dem själva. Skapandeaktivitet 3 
visar på en situation där barnen tillsammans (mikrosystemet) i leken sätter sig för att skapa 
något, som en del av leken. Men efter ett tag tappas leken bort och själva skapandet blir det 
centrala. Det fanns en tydlig koppling mellan lek och skapande i början, men vi kunde inte se 
varför leken i detta fall övergick till rent skapande. Det vi reflekterat över gällande denna 
aktivitet är att barnen faktiskt har möjlighet att i leken röra sig mellan rummen. På så sätt kan 
skapandet lätt bli en tillgång i leken eftersom barnen då kan komma i kontakt med det 
material som behövs. Skapandet blir ett medel som tjänar ett syfte där skapandet blir 
underordnat lekens sammanhang.  
 
Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet 2001, s.8) betonar (makrosystemet) som tidigare nämnt 
att verksamheten (mikrosystemet) ska organiseras så att varje barn tycker att den är rolig. Bild 
och form är något vi genom observation sett framkalla glädje, vilket även pedagogerna 
uttrycker i sina intervjusvar i termer av att barnen älskar det och att de vill ha något skapande. 
Skapandeaktivitet 10 pekar på att Pontus har så roligt att han helt enkelt vill stanna kvar på 
förskolan, och att bildskapandet blir ett roligt mål för att försöka få vara kvar, trots att pappan 
kommer och ska hämta honom. Målandet blir ett sätt för barnet att kombinera lustmomentet i 
målandet med vad vi anar var trots riktad mot pappan. 
 
Under de dagar vi observerade på Röda Traktorn var det endast ett fåtal av barnen som på 
egen hand ägnade sig åt skapande aktiviteter. En av pedagogerna nämnde vid ett tillfälle att 
Thomas kamrater ansåg att han var särskilt duktig på att rita dinosaurier. Thomas målade 
emellanåt dinosaurier som kamraterna sen fick färglägga (mikrosystemet). Karlsson & 
Lövgren (2001, s.17) menar att barnen värderar den färdiga bilden högt, och att det är viktigt 
att den är ”bra”. Utifrån detta kan vi se att Thomas kamrater hellre färglade Thomas bilder än 
sina egna, vilket tyder på att de inte är nöjda med det de själva målar. Frid (2002, s.6) menar 
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att det finns en fara i om man inte blir nöjd med det man skapar eftersom man då tappar lusten 
för bildskapande. Utifrån de observationer vi gjort går det inte att dra några större slutsatser, 
men vi såg under de dagar vi observerade att barnens val av aktiviteter tydligt skilde sig åt och 
att en del barn drog sig för att skapa. Det kan i och för sig tänkas vara så att andra aktiviteter 
varit mer lockande eftersom förskolan erbjuder en bredd av dessa. 

Sammanfattning av skapande initierat av barn 
Barn upplever i regel skapande som något glädjefullt och ser den färdiga bilden eller objektet 
som viktigt. När barn skapar härmar de ofta varandras motiv. Detta kan bero på att barnen vill 
lära sig av varandra eller ha en social gemenskap där skapandet blir den aktivitet de samlas 
runt. När barnen har möjlighet att se eller vara nära andra kamraters skapandeaktivitet lockas 
de själva att ägna sig åt liknande aktivitet. Skapandeaktiviteter kan även vara en del av barns 
lek, då det tillverkas artefakter till leken.  

Skapande initierat av pedagog 
Bendroth Karlsson (1996, s.283-284) menar att det är bra att pedagoger initierar aktiviteter 
med skapande innehåll, eftersom många barn annars kanske inte skulle komma i kontakt med 
detta på eget initiativ. Vi såg tre olika aktiviteter där skapande verksamhet initierats av 
pedagogerna (mikrosystemet) och det gjordes av olika skäl. Skapandeaktivitet 1 handlade om 
att alla barnen skulle producera ett förbestämt föremål, en slags brevlåda gjort av en 
toalettrulle. Pedagogen fanns hela tiden med under aktivitetens gång men påverkade inte hur 
barnen använde det material pedagogen lagt fram. Men när Thomas var färdig med sin 
brevlåda och ville göra en till fick han inte det för pedagogen eftersom hon tyckte det räckte 
med att göra en. Trageton (1996, s.128) menar att en pedagog bör respektera barnen i deras 
egen utformning av den aktivitet de håller på med. Men i den nyss beskrivna aktiviteten tog 
pedagogen ingen hänsyn till Thomas val av att fortsätta aktiviteten, utan avbröt honom i sitt 
val. Detta kan ha berott på att pedagogen inte hade tillräckligt med material så att alla kunde 
få göra en till, eller helt enkelt berott på att alla barnen skulle ut som de brukar göra vid den 
tiden. Troligtvis ser vi här att verksamheten följer vissa ramar för att dagen skall få en 
struktur, och att det därmed påverkar Thomas val av vad som går att göra här och nu. 
 
Skapandeaktivitet 5 är den andra av de tre aktiviteter vi såg som var initierad av pedagoger. I 
detta fall handlade det om att Vera inte verkade ha något att göra, varpå pedagog F frågar om 
Vera vill dega med play doo, vilket hon vill. Senare ansluter tre barn till. Pedagogen är aktivt 
med och skapar, men låter barnen göra som de vill (mikrosystemet). Pedagogen har inget 
uttalat mål med att något visst ska produceras. Barnen sitter kvar länge vilket tyder på barnens 
lust för skapandet. Änggård (2006, s.163) pekar på att skapandet är ett mål i sig självt, och att 
en pedagog kan ta död på barns lust till skapande aktiviteter om aktiviteten bara blir en övning 
bestämd av pedagogen. Vi tror att barnen väljer att sitta kvar så länge p.g.a att skapandet just 
får vara kravlöst skapande, men vill barnen lära sig något nytt finns pedagogen ändå till 
hands. 
 
Det var endast en av pedagogerna som betonade förskolans läroplan som grund för bild- och 
formverksamhet. Detta var något vi reflekterat över och vi anar att läroplanen troligtvis ”sitter 
inprogrammerad” i pedagogernas handlingssätt. Kanske reflekterade pedagogerna inte över 
läroplanen under intervjuerna eftersom de såg den som en självklarhet. Men det skulle även 
kunna vara så att bild- och formverksamheten inte alltid är förankrat i läroplanen utan ses mer 
som ett tidsfördriv som t.ex. skapar lugn. Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet 2001, s.8, 12) 
säger att verksamheten ska vara rolig, vidare ska den även utveckla barnens lust att leka och 
lära. Skapandeaktivitet 6 initieras av pedagogen för att ordna lugn på avdelningen. Hon lade 
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fram papper och pennor som några barn skulle måla med. Barnen visade ett tydligt intresse 
för det. Vi reflekterade över denna aktivitet och funderade på om pedagogen var medveten om 
att barnen skulle tycka att skapande skulle vara kul just nu, och troligtvis visste hon det 
eftersom hon plockade fram detta specifika material. Indirekt hade egentligen barnen inget 
större val av aktivitet, bildskapandet kom mer eller mindre som en uppmaning ifrån 
pedagogen som i detta fall ledde till en lustfylld aktivitet. 
 
Löfstedt (1999, s.45) menar att barns bildskapande kan vara ett sammanhang där lärande sker, 
vilket även Åberg & Lenz Taguchi (2005, s.94-130) tar upp och pekar på pedagogernas 
medvetenhet om detta. Hur verksamhet med bild och form tillämpas påverkas av den kunskap 
pedagogerna har om detta. Fortbildning (exosystemet) inom detta område spelar därmed en 
avgörande roll för verksamhetens utformning liksom pedagogernas eget intresse och 
engagemang (exosystemet). Arbetslaget blir en viktig resurs då man kan ta vara på varandras 
kompetenser, vilket pedagog G betonar då hon säger att: Det är en fördel att man är flera, för 
det kommer alltid någon då och då som brinner lite mer för något område. Då blir det att 
man får möjlighet att hänga på om man inte har jättemycket idéer själv. Även att få 
inspiration från andra avdelningar har framkommit i intervjusvar som en bra källa till idéer. 
Gällande fortbildning visar det sig att det faktiskt inte förekommit i någon större utsträckning, 
utan bara för vissa varit någon enstaka studiedag. Däremot hade några pedagoger, inte alla, på 
Röda Traktorn gått högskolekursen ”Ett barns lärande ur ett Reggio Emilia perspektiv”. Detta 
eftersom förskolan arbetar inspirerat av Reggio filosofin. Vi funderar på om bristen på 
fortbildning gör att det finns outnyttjad potential i bild- och formskapandet på de avdelningar 
vi besökt. 

Sammanfattning av skapande initierat av pedagog 
Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2001) påpekar att verksamheten ska utveckla barnens lust 
att leka och lära. Skapandet blir därmed ett mål i sig själv eftersom barnen tycker att det är 
roligt. Även om det inte finns något uttalat mål för aktiviteten kan pedagogen vara delaktig 
och då vara en inspiration för barnen. Att pedagoger initierar skapandeaktiviteter är positivt 
eftersom alla barn på så sätt kommer i kontakt med skapande. Även de som inte skulle 
komma på tanken att själva sätta sig och skapa gör det när pedagogen finns med. Nackdelen 
är att planerade aktiviteter kan sätta ramar för barns bildskapande, dessa ramar blir det villkor 
barnen har att rätta sig efter. Hur pedagoger organiserar pedagoginitierade aktiviteter 
stimulerar barnen till vidare val av skapande eller sätter stopp för det. Pedagogers kunskap är 
avgörande för verksamhetens utformning. Arbetslagets kompetens blir då viktig och den 
kunskap som behövs fås genom fortbildning och inspiration av varandra samt ifrån andra 
sammanhang t.ex. andra förskolor och tidsskrifter.  

Skapande initierat av miljön 
Thomas väljer i skapandeaktivitet 2, tack vare materialets tillgänglighet (mikrosystemet), en 
skapande aktivitet. Genom pedagogernas förhållningssätt har materialet gjorts tillgängligt 
(exosystemet), så att barnen på eget initiativ kan välja vad de vill göra. I skapandeaktivitet 2 
leker Thomas först med flörtkulorna och försöker jonglera, men när det blir för svårt kom han 
helt plötsligt på att man faktiskt kunde använda dem på ett annat sätt. Enligt Änggård (2005, 
s.130) sker barns skapande just ofta impulsivt påverkat av omgivningens möjligheter, detta 
syntes tydligt i Thomas val. 
 
Även i skapandeaktivitet 8 tycker vi att det är mycket tydligt att tillgängligheten 
(mikrosystemet) är avgörande för valet av aktivitet. Situationen är som följer att Anna och 
Lisa vill måla vid det förberedda staffliet. Allt ligger framme så det är bara att börja. 
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Materialet anser vi vara organiserat så att det utan ansträngning inbjuder till bildskapande. 
Barnen uppger dock att orsaken till valet att måla kommer av att de upplever det roligt. 
Lustperspektivet barnen uppger har starka kopplingar till läroplanens mål gällande förskolans 
verksamhet som skall organiseras så att varje barn ”utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt 
förmåga att leka och lära” (Utbildningsdepartementet 2001, s.12) (makrosystemet). Att barnen 
inte reflekterar över tillgängligheten tror vi hänger ihop med att staffliet alltid finns på samma 
plats och alltid är tillgängligt. Just tillgängligheten pekar Campner & Persson (2000, s.177) på 
och menar att miljön ska formas så att det inte finns några hinder för barnen att ägna sig åt 
skapande verksamhet. Att flaskfärg får vara tillgängligt, även om det kan kladdas lite 
runtomkring målningen, är inget som pedagogerna bryr sig om. Pedagog F säger: jag tycker 
inte att det blir smutsigt. Pedagogerna har ett tillåtande förhållningssätt (exosystemet) som 
hos den ena pedagogen bl.a. kommer ifrån hennes uppväxt. 
 
De förutsättningar barn i förskolan har för skapande aktiviteter hänger enligt Häikiö (2007, 
s.73) samman med de material som finns samt hur de finns tillgängliga. Detta samband syntes 
i skapandeaktivitet 3 där Greta och Rut sätter sig och klipper tårtpappersliknande mönster i 
papper. Hade inte papper och sax funnits tillgängligt hade inte den här aktiviteten ägt rum, 
och då hade inte heller Greta kunnat testa det hon lärt sig hemma (mesosystemet) av sin 
faster. Vi menar att de situationer vi beskrivit under denna rubrik pekar på att de villkor som 
ligger till grund för barnens val av bild- och formaktiviteter till en viss del skapas av hur 
miljön ordnas. Häikiös resonemang, som vi hänvisat till ovan, ligger även till grund för det vi 
såg i skapandeaktivitet 9. Fyra barn vill måla, men det finns bara ett staffli och det är redan 
upptaget. Vi fick inget svar på varför barnen ville måla, men utav våra observationer anser vi 
att det i detta fall både var tillgängligheten samt kamratpåverkan (mikrosystemet) som låg 
bakom barnens intresse att välja. Nu fick de vänta och orkade det, men genom vår egen 
erfarenhet tror vi att det lika gärna kunde ha lett till att barnen gått därifrån. På så sätt hade 
materialtillgängligheten påverkat att barn inte valt att måla. Men å andra sidan kan man inte 
ha en tillgänglighet som innebär att man har allt som någonsin kommer att behövas i skapande 
verksamhet, då får inget annat plats. Detta problem poängterar pedagog G då hon anser att 
bild och form tar upp för stor yta av rummen: kanske man inte behövde ha det här i 
varendaste hörn, på varendaste vägg, dämpa ner det lite grann. Möjligtvis hade det som 
pedagog G nyss nämnde inte varit ett problem om lokalerna hade varit större, vilket pedagog 
E belyser då hon hade önskat ett till rum för att förenkla den pedagogiska verksamheten. Men 
verksamheten har en ram att fungera inom och den styrs av ekonomi som bygger på politiska 
beslut (makrosystemet), vilket pedagog D tar upp då hon säger att de måste anpassa 
verksamheten till budgeten. Men den budget en förskola har till sitt förfogande kan rektorn 
fördela på olika sätt (exosystemet), vilket även pedagog D varit med om, och denna 
fördelning kan påverka inköp av material till skapande. 
 
Att ständigt diskutera och fundera över hur miljön kan användas som en extra pedagog för att 
locka till skapande anser Kennedy (1999, s.132-133) är mycket viktigt. Häikiö (2007, s.67) 
ser miljön som en pedagog eftersom den ”talar” genom sin interiör om vad man kan göra just 
här. Pedagog D och B uttalar sig båda om ett av rummen på avdelningen som de kallar 
Ateljén (mikrosystemet). Ingen av dem är särskilt nöjd med rummet eftersom miljön inte 
upplevs inspirerande samt att pedagogerna är medvetna om att det sällan är något barn som 
går in där. Våra tankar runt detta är att en första åtgärd kanske inte hade behövt landa vid en 
omfattande förändring, utan snarare handla om att tända takbelysningen, för då ser det genast 
mer inbjudande ut. Under samtliga tre dagar vi observerat på avdelningen var det nämligen 
släckt i just det rummet, och våra egna erfarenheter säger oss att man hellre går in i ett ljust 
rum än ett mörkt. Ytterligare ett exempel som rör Kennedys tankar om miljön som en extra 
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pedagog (mikrosystemet) och hur den lockar till skapande handlar om var i miljön/vilket rum 
förskolorna placerar det skapande materialet. Det fanns en påtaglig skillnad mellan 
förskolorna gällande detta som väckte en tanke hos oss. På förskolan Gröna Hästen var 
materialet placerat på ett ställe där i princip endast lugna aktiviteter kunde äga rum, medan det 
på Röda Traktorn fanns placerat i den stora samlingssalen som även inbjöd till annan 
verksamhet som ibland blev väldigt högljudd. Ljudets betydelse tror vi påverkar barns val, 
eftersom vi observerade att det inte pågick någon bildverksamhet när det var högljutt. 
Pedagog C berörde detta och påpekade att bullernivån kan påverka hur verksamheten ser ut. 
Vi vill poängtera att våra observationer var begränsade till en kortare period även om de 
täckte stora delar av dagarna. Att det inte pågick bildaktivitet när det var högljutt kanske inte 
stämmer överlag, men det var det vi såg under våra observationsdagar. Eventuellt går det vi 
sett att knyta till det pedagog A sa om att bildskapandet går i vågor. 

Sammanfattning av skapande initierat av miljön 
En stor orsak till att barnen väljer skapandeaktiviteter är för att materialet till detta finns 
tillgängligt. När pedagogerna gör material för skapande tillgängligt har barnen möjlighet att 
på egen hand välja att ägna sig åt bild- och formaktiviteter. Det behövs inte alltid så stora 
förändringar, men pedagogerna funderar över hur miljön ordnas eftersom det är viktigt att 
fundera över hur och var materialet görs tillgängligt samt hur man väljer att disponera 
rummen. Miljön kan bara erbjuda en begränsad tillgänglighet och ramarna för detta avgörs av 
lokalernas utformning samt ekonomin. De ramarna utgör några av de villkor som möjliggör 
barns enskilda val av bild- och formaktiviteter. 
 

Didaktiska konsekvenser 
Bild och form ska finnas med i verksamheten eftersom förskolans styrdokument, Lpfö 98 
(Utbildningsdepartementet, 2001), slår fast det. Lpfö 98 (s.8) nämner att verksamheten skall 
vara rolig och lärorik, vidare står följande att läsa: 
 

Förskolan skall sträva efter att varje barn[…] utvecklar sin förmåga att 
bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och 
tekniker,[…] utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 
förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer 
som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,(s.12-13) 

 
Förskolan skall alltså sträva efter att barnen utvecklar sitt skapande, vilket ställer vissa krav på 
pedagogernas kunskap. När vi gjorde vår undersökning fick vi reda på att några barn föredrog 
ett annat barns teckningar före sina egna och därmed valde att färglägga dem istället för att 
skapa egna att färglägga. Frid (2002, s.6) betonar att man riskerar att tappa lusten för 
skapande om man inte kan göra en egen, som man själv tycker, tillräckligt bra bild. Utifrån 
detta menar vi att pedagogers kompetens gällande bild- och formskapande direkt påverkar 
barnens kunskaper om hur man kan gå tillväga för att t.ex. göra en bild. För att förtydliga 
menar vi att en blind inte kan leda en blind, därför är det viktigt att pedagogerna får den 
kunskap de behöver redan till viss del under sin yrkesutbildning samt att man som 
yrkesverksam pedagog kräver fortbildning. Men vi vill också kraftigt betona att lusten måste 
finnas med och att skapandet, som Ängård (2006, s.163) beskriver, kan vara ett mål i sig 
självt. För mycket övningar riskerar även det att ta död på barns lust. Vår uppgift som 
pedagoger blir att vara lyhörda för barnens tankar om sitt bildskapande och kunna ge dem det 
stöd de behöver när det behövs. 
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Vi har i vår undersökning sett att miljön påverkar barns val av bild- och formaktiviteter. 
Häikiö (2007, s.67) menar att miljön förmedlar ett budskap om vad man kan göra i den och 
med hjälp av den. Därför måste vi som pedagoger reflektera över hur miljön ser ut och vilka 
möjligheter den förmedlar till barnen. Lindahl & Pramling Samuelsson (2002, s.22-33) menar 
att barn ofta imiterar varandra, och att det kan vara en väg till lärande samt social kontakt. För 
att detta ska kunna ske krävs det att interiören utformas därefter. Den måste inbjuda till möten 
barn emellan samt mellan barn och pedagoger för att man på så sätt ska få en möjlighet att 
inspireras av varandras skapandeaktiviteter. 
 
Hur man som pedagog ställer sig till lekens rörlighet, d.v.s. om man anser att en lek enbart ska 
försiggå i ett rum eller om den får röra sig mellan olika rum kan få olika konsekvenser. 
Skapande verksamhet kan vara en del av leken och har till uppgift att berika den, detta betonar 
Änggård (2005, s.147). Om rörlighet i leken tillåts ökar möjligheterna att komma i kontakt 
med det material barnen behöver utan att avbryta leken. Risken med detta är att det blir rörigt 
och högljutt och att andra barn då istället avstår ifrån skapande aktiviteter. Pedagogens 
förhållningssätt skapar möjligheter men kan även skapa hinder. 
 

Metoddiskussion 
Vi valde att intervjua pedagogerna för att på så sätt ta reda på deras förhållningssätt till och 
erfarenhet av bild och formskapande i förskolan. Genom att intervjuerna genomfördes enskilt 
och inte i grupp tror vi att de svar vi fick blev mer individuellt färgade. För att undvika 
tillrättalagda svar gavs inte intervjufrågorna i förväg. Nackdelen kan dock ha varit att vi 
kanske gick miste om viktig information som pedagogerna inte kom på vid intervjutillfället, 
även om de fick tid att tänka innan de svarade. Vi ansåg att fördelarna med vårt genomförande 
övervägde nackdelarna. På den ena förskolan deltog vi båda i intervjuer och observationer 
vilket innebar att vi omgående kunde samtala om saker vi hört eller sett medan det fanns 
färskt i minnet. Genom att vi gemensamt deltog på den första avdelningen upplevde vi att vi 
fick möjlighet att se på bild- och formverksamheten ur fler perspektiv, vilket underlättade 
arbetet på den andra avdelningen. Att ha sett den skapande verksamheten ur fler perspektiv 
fick vi även nytta av i vår analys, eftersom ”fyra ögon ser mer än två ögon”. Nackdelen med 
vårt tillvägagångssätt har varit att det har tagit mer tid i anspråk.  
 
Vi valde observation kopplat till intervju av samtalskaraktär eftersom endast observation inte 
alltid kunde ge oss ett tydligt svar på vad som låg bakom barnens val av skapandeaktivitet. 
Fördelen med observation kopplat till ett samtal/intervju är att orsaken till valet av handlingen 
blir förtydligad. Ett problem som dock uppstod var att barnen inte alltid ville eller kunde svara 
på våra frågor. Detta gjorde att vi i högre grad fick förlita oss till det vi kunnat uttolka av 
observationen. Vår förförståelse fick därmed större plats vilket kanske ledde till att vi missade 
något villkor som avgjorde barnens val. 
 
Vi ser en fördel i att vi för vårt syftes skull använt oss av den etnografiska ansatsen, vilket 
inneburit att vi använt oss av både intervju och observation för att samla data. Vårt 
tillvägagångssätt medförde att vi kunde se på bild- och formverksamheten ur flera perspektiv 
och därmed upptäcka villkor som påverkar barns val att ägna sig åt detta. Nackdelen med 
detta tillvägagångssätt var att vi fick ett omfattande material som krävde mycket tid att 
analysera. 
 
Som forskare är vi ålagda att följa de etiska regler som Vetenskapsrådet fastställt. Detta 
innebar ibland problem för oss eftersom en del av barnen inte fick ingå i studien då de 
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antingen fanns med i bortfallet eller bland dem som vi enligt vårdnadshavarna inte fick 
observera och intervjua. Trots dessa problem anser vi att vi fick tillräckligt med material för 
vår studie.    
 
Genom att vi kombinerade både intervjuer och observationer anser vi att vi ökade studiens 
giltighet då vårt syfte gick att studera både ur pedagog- och barnperspektiv. Detta ringade in 
de frågeställningar vi utgått ifrån för att svara på syftet. Vår studies tillförlitlighet anser vi är 
god, men den är begränsad till de två förskolor som ingår i studien. Däremot kan den vara 
vägledande om man vill studera samma sak på andra förskolor. Hade vi haft möjlighet skulle 
vi ha genomfört studien på fler avdelningar, och på så sätt fått en högre tillförlitlighet, men 
detta hade inte varit genomförbart inom den tidsram vi haft att tillgå. Det hade krävts mycket 
mer tid eftersom studien då hade blivit mer omfattande.  
 

Fortsatt forskning 
Vår studie utgår ifrån den bild- och formverksamhet som existerar i dagsläget. Det hade varit 
intressant att i vidare forskning belysa den skapande verksamheten i förskolan ur ett historiskt 
perspektiv och undersöka om och i så fall hur den förändrats. På detta sätt kan villkoren som 
påverkar bild- och formskapande studeras i en vidare kontext. 
 
Under en av våra intervjuer nämnde en pedagog något som vi aldrig hade reflekterat över. 
Hon nämnde att färgblindhet skulle kunna vara ett hinder eftersom man då enligt henne inte 
kan urskilja nyanser. Vi tror att färgblindhet är något som de flesta människor saknar kunskap 
om och ett förslag till vidare forskning blir därmed om färgblindhet påverkar barnen att välja 
eller att avstå från bildskapande. Det skulle även vara intressant att titta närmare på hur man 
som pedagog på bästa sätt kan arbeta med bildskapande mot färgblinda.  
 

Slutord                                                                                                                       
Vi vill tacka de två förskolorna där vi fått utföra vår studie. Vidare vill vi rikta ett stort tack 
till vår handledare Marianne Strömberg som på ett hängivet och konstruktivt sätt stöttat oss 
under hela arbetets gång. Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett gott samarbete som 
inneburit att allt i arbetet är en produkt av gemensamma ansträngningar. Vårt gemensamma 
arbetssätt innebär att vi båda två tillsammans står för hela innehållet. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor riktade till pedagog.  
  
Vad som påverkat pedagogens kompetens och förhållningssätt 
 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare/(barnskötare)? 
 

2. Har du arbetat på någon annan förskola än denna? (Följdfråga: skiljer sig arbetssätten 
gällande bild och form mellan dessa förskolor?) 

 
3. När gick du din utbildning? 

 
4. Hur har din grundläggande utbildning (förskole-/barnskötarutbildning) format dina 

tankar om bild och form? 
 

5. Hur har utbildningen påverkat den praktiska tillämpningen av bild och form i 
verksamheten? 

 
6. Är det något som du upplever saknades under utbildningen gällande bild och form? 

 
7. Har du under tiden du arbetat erbjudits fortbildning inom bild och form, i så fall vad? 

 
8. Har du på egen hand fördjupat/intresserat dig för bild och form? 

 
9. Hur hämtar du inspiration för bild och formuppgifter? 

 
Varför bild och form 
 

10. Vilka är dina syften med använda dig av bild och form i arbetet? 
 

11. Vilka möjligheter/hinder ser du med bild och form? 
 

12. Vilka är dina erfarenheter av barnens egen syn på bild och form? 
 
Förskolans miljö 
 

13. Vad tycker du är viktigt i förskolans miljö för att barn ska kunna arbeta med bild och 
form? 

 
14. Vad i din förskolas miljö tycker du stimulerar till bildskapande? Finns det något du 

skulle vilja förändra? 
 
Finns det hinder 
 

15. Ser du något i förskolans verksamhet som hindrar dig från att bedriva bild- och 
formverksamhet som just du vill? 
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Bilaga 2 
 
Informella intervjufrågor riktade till barnen.  
 
Frågor kopplade till observation. 
 
Vår tanke är att man kanske skulle kunna inleda med att säga att man blev så nyfiken på det 
dom höll på med och utifrån det gå vidare med följande frågor. 
 
Varför blev du sugen på att måla/rita just nu? 
 
Kan du berätta vad det är du har målat/ritat? 
 
Hur kommer det sig att du valde att måla/rita just det här? 
 
 
 
Utöver intervjufrågorna tänker vi observera följande saker ute på de olika avdelningarna.  
 
Miljö 
Materialtillgänglighet 
Mångfald/variation av material 
Vilka signaler skickar rummet/miljön barnet befinner sig i, uppmuntrar det till skapande 
verksamhet? 
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Bilaga 3 
 
Hej förälder! 
 
Vi är två studenter som utbildar oss till förskollärare vid Högskolan i Borås och ska göra vårt 
examensarbete under höstterminen 2008. Vi skulle gärna vilja inhämta information till detta 
på den förskola som ert barn går på. Vi undrar därför om vi har er tillåtelse att observera samt 
intervjua ert barn för denna studie. Svar lämnas på den bifogade blanketten för 
föräldramedgivande som sedan returneras till förskolans personal. 
 
Vi kommer att undersöka vad det är som påverkar barns val att vilja ägna sig åt bild och form. 
Förenklat kan man säga att det innebär att titta närmare på vad som får dem att vilja måla eller 
göra något med  tex lera. 
 
Undersökningen kommer att börja under november månad och vi är därför tacksamma för 
svar så fort som möjligt så att vi kan planera undersökningens utformande. Har ni några 
frågor går det bra att kontakta oss via mejl eller telefon. 
 
Krister Ljung  mejl: xxxxxxx@xxx.xx.xx  mobil: xxx-xxxxxxx 
 
Jacob Sjörén   mejl: xxxxxxx@xxx.xx.xx  mobil: xxx-xxxxxxx  
 
 
Etiska riktlinjer för undersökningen 
 
De uppgifter som vi får fram genom undersökningen gällande barnen och verksamheten 
kommer att behandlas enligt regler om konfidentialitet och sektretess. Varken barn eller 
lärares namn eller namnet på förskolan kommer att framgå i examensarbetet. 
 
Observationerna genomförs i barnens vanliga miljö och barnen blir inte alltid informerade om 
att observationer genomförs vid varje enskilt observationstillfälle. 
 
När det gäller enskilda intervjuer får alla barn information om att deltagandet är frivilligt, vid 
förfrågan kan de välja att delta eller inte. De får även information om att de alltid har 
möjlighet att avbryta intervjun om de så önskar. 
 
Ingen fotografering eller videoupptagning förekommer. 
 
 
Tack på förhand/ Jacob & Krister 
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Bilaga 4  
 
 
FÖRÄLDRAMEDGIVANDE 
 
 
 

□  JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn 
 

□  NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
(Barnets namn) 
blir observerat eller intervjuat. 
 
……………… 
Datum 
 
………………………………………………………………… 
(Målsmans underskrift) 
 
 
 
Medgivandesvaret returneras till förskolans personal.  
 
 


