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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att få ökad förståelse för hur arbetet med bild och 
form som ett grundläggande uppdrag och ämnesområde i förskolans verksamhet 
kan tolkas, hanteras och ta sig uttryck i förskolan. Frågeställningarna som studien 
har utgått ifrån är synen på-, arbetet med-, samt möjligheter med bild och form i 
förskolan. För att besvara frågeställningarna användes intervju som metod. 
Sammanlagt genomfördes kvalitativa intervjuer med nio förskollärare vid åtta 
olika förskolor i två kommuner. Studien tar stöd i den sociokulturella teorin. 
Resultatet visar att synen på bild och form varierar mellan förskollärarna och även 
att arbetet med bild och form ter sig olika ute i förskolorna. Ytterligare något som 
framkommer i resultatet är att förskollärarna ser fler möjligheter än hinder när 
det kommer till arbetet med bild och form i förskolan. Införandet av begreppet 
utbildning i den nya läroplanen visar sig dock ha medfört osäkerhet inför 
förskolans uppdrag när det kommer till estetiska ämnen kontra traditionella 
kunskapsämnen. 
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Inledning 
 

I läroplanen för förskolan står det klart och tydligt att läsa att mötet med olika 

estetiska uttrycksformer ska vara en del i förskolans verksamhet: 

 
Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera 

genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik 

och dans (Skolverket, 2018, s.9) 

 

I detta examensarbete har vi valt att fördjupa oss i ämnet bild och form i 

förskolan. Ett område som vi själva finner både intressant och relevant för vårt 

framtida yrke som förskollärare. Under olika delar av den verksamhetsförlagda 

utbildningen (VFU) har vi sett att ämnet bild och form kan ta sig uttryck på olika 

sätt beroende på olika förskolor. Bildskapande är något som enligt Änggård 

(2006) har en självklar plats i förskolan och Malmström (2013) menar att det har 

blivit mer aktuellt med estetiska ämnen i förskolan på sistone. Inriktningen av det 

här examensarbetet grundar sig i att vi båda upplever att bild och form är ett 

ämne som kanske inte ständigt är självklart och aktuellt i förskoleverksamheten, 

trots att det enligt läroplanen utgör en del av förskolans uppdrag (se Skolverket, 

2018). 

 

Syftet med detta examensarbete är att belysa hur arbetet med bild och form kan ta 

sig uttryck och vilka tankar som förskollärare kan ha när det gäller bild och form. 

Vår avsikt med det här examensarbetet är sålunda att med hjälp av intervjuer med 

nio förskollärare vid åtta olika förskolor, ge en bild av hur arbetet med bild och 

form kan gestaltas i verksamheten vid olika förskolor. Genom förskollärarnas 

egna beskrivningar av hur de arbetar kan det här examensarbetet till viss del ge en 

djupare bild av hur förskollärare kan tänka kring och hantera förskolans uppdrag 

när det kommer till arbetet med bild och form. 

 

Arbetets syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att få ökad förståelse för hur arbetet med bild och form som 

ett grundläggande uppdrag och ämnesområde i förskolans verksamhet kan tolkas, 

hanteras och ta sig uttryck i förskolan. 

 

För att uppnå studiens syfte har vi valt att utgå ifrån följande frågeställningar: 

 Hur ser de intervjuade förskollärarna på ämnet bild och form som en del i 

förskolans verksamhet? 

 Hur arbetas det med bild och form som ett ämne i förskolans verksamhet? 

 Hur beskrivs möjligheter med bild och form som ett ämne i förskolan? 
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Bakgrund 
Som bakgrund till vår studie om hur bild och form kan gestaltas i verksamheten 

vid olika förskolor presenterar vi i det här avsnittet ledande styrdokument när det 

gäller undervisning i förskolan i stort och specifikt när det gäller ämnesområdet 

bild och form. I det följande fokuserar vi på betydelsen av styrdokument som i det 

här examensarbetet innefattar förskolans läroplan, skollagen och den 

internationella Barnkonventionen.  

 

Styrdokument 

Gemensamt för styrdokumenten är att de betonar att det är viktigt att förskolan 

ska vara en trygg miljö som är anpassad för barnen. De som arbetar inom 

förskolan ska även förse barnen med de verktyg som behövs för att barnen ska få 

möta och delta i olika estetiska uttrycksformer. 

 

Alla förskolor i Sverige har skyldighet att följa de styrdokument och lagar som 

regeringen och riksdagen beslutat om (Jarl & Rönnberg, 2019). Styrdokumenten 

är alltså i grunden politiska dokument som tagits fram av regeringen. Även fast 

dessa bestämmelser ska följas så kan glappet mellan text och praktik bli stor. 

Glapp kan till exempel uppstå på grund av hur styrdokumenten tolkas eftersom de 

kan uppfattas på andra sätt av pedagoger ute i verksamheterna än vad regeringen 

har avsett. Det kan även bero på att styrdokumenten kan vara motsägelsefulla 

eller vagt formulerade (Jarl & Rönnberg, 2019). 

 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 18 

Ett grundläggande styrdokument för förskolan är den nya Läroplanen för 

förskolan, Lpfö 18, som gäller från och med 2019. I förskolans läroplan finns mål 

vilka alla som arbetar i förskolan har skyldighet att nå upp till. Detta är för att alla 

förskolebarns utveckling ska ligga på en jämn och likvärdig nivå landet runt, men 

den finns även för att underlätta för verksamheterna i deras planering och 

upplägg. På vilket sätt förskolorna ska gå tillväga för att målen ska uppnås eller 

kunna mätas är dock upp till varje enskild kommun och varje fristående förskola 

att avgöra. 

 

Läroplanen för förskolan omarbetades nyligen och den nya läroplanen, Lpfö 18, 

trädde i kraft den 1 juli 2019. Förskolan ska sammantaget sträva efter att ständigt 

utmana barnen och inspirera till vidareutveckling och vara utformad så att den tar 

hänsyn till barnens förmåga och förutsättningar (Skolverket, 2018). Utbildningen 

i förskolan ska vidare enligt den nuvarande läroplanen fokusera på sådant som 

barnen är intresserade av och har tidigare erfarenheter av. I förskolan ska barnen 

enligt Lpfö 18 ges möjlighet att arbeta med såväl naturvetenskap och matematik 

som olika estetiska uttrycksformer. 

 

I jämförelse med den tidigare läroplanen, Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016), så har 

ingen avsevärd förändring gjorts i formulering gällande barns skapande, det 

uttryck som vi i det här examensarbetet förknippar med estetiska uttrycksformer i 
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förskolans verksamhet. Något som vi dock finner intressant att uppmärksamma är 

att form tillkommit som ett nytt begrepp medan begreppet lek har försvunnit i 

den nya 2018 års läroplan. 

 

Utdrag ur gamla läroplanen: 

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin 

förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer 

som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama (Skolverket, 2016, s. 10) 

 

Utdrag ur nya läroplanen: 

 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt 

förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika 

uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans (Skolverket, 

2018, s. 14) 

 

Som det skrivs i läroplanen kan vi se att arbete med den estetiska delen innefattar 

arbete med ett flertal olika uttrycksformer varav bild och form anges som några. 

 

Skollagen 

Förskolans verksamhet ska enligt Skollagen (SFS 2010:800), vilket Skolverket 

(2018) påminner om, vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och den 

ska erbjuda barnen en trygg och lärorik miljö som inbjuder till ett lustfyllt lärande. 

I skollagen (SFS 2010:800) står det vidare att läsa att verksamheten i alla 

skolformer ska vara utformad på ett sätt som främjar varje barns utveckling 

utifrån barnets förutsättningar. Verksamheten ska vara väl genomtänkt både när 

det kommer till utbildning, miljöns utformning och barngruppernas 

sammansättning. 

 

Barnkonventionen 

FN:s Barnkonvention fokuserar på barns mänskliga rättigheter och har i nuläget 

antagits av 196 länder. Barnkonventionen har röstats fram även i den svenska 

regeringen och blir snart lagstadgad då den träder i kraft från januari 2020 vilket 

innebär att Sverige ska följa alla de 54 artiklarna som gäller. Exempelvis 

innefattar artikel 31 att alla barn ska ha rätt till lek, vila, rekreation och fritid. Barn 

ska även ha rätt att fritt medverka i kulturella och konstnärliga aktiviteter och allt 

ska vara anpassat efter barnets ålder (UNICEF, 2018). 

 

Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt tar vi upp vad tidigare forskning säger om bild och form i förskolan. 

För ett bredare underlag har vi valt att utgå från flera forskares och författares 

texter. Våra sökningar på nätet visar att det inte finns så mycket tidigare forskning 

att hitta om just bild och form i förskolan. Ofta nämns bild och form i förskolan 
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inte specifikt med orden bild eller form utan istället tillsammans som en del i det 

estetiska ämnesområdet. Tidigare forskning inom det estetiska ämnesområdet i 

förskolan innefattar exempelvis även musik, drama, dans, poesi, lek och bild (se 

Malmström, 2013; Asplund Carlsson, Pramling & Pramling Samuelsson, 2008; 

Nilsson, Lecusay & Alnervik, 2018) 

 

Under sökandet av tidigare forskning har vi både sökt på hela fraser men även 

använt oss av specifika sökord i olika kombinationer både på svenska och 

engelska. 

Exempel på fraser: Bild i förskolan, Bild och form i förskolan, Estetik i förskolan. 

Exempel på sökord: Förskola i kombination med sökord som estetisk*, bild*, 

skapa*, barn. Preschool i kombination med sökord som art, aesthetic eller 

creative. 

 

Bild och form i förskolan 
I en artikel om estetiska ämnen i Lärarförbundets tidning Förskolan ger Richter 

(2012) några exempel på tänkbara områden som barnen kan få utveckla kunskap 

inom när det kommer till bildskapande. Här nämns exempel som att måla med 

vattenfärg, lära sig om olika tekniker och material men även att lära sig att teckna 

eller att rita av. Änggård (2006) hävdar att bildskapande är något som har en 

självklar och viktig plats i förskolan, såväl när det kommer till fritt skapande som 

planerade aktiviteter. 

 

För att barn ska kunna förstå och begripa olika sammanhang menar Engdahl och 

Ärlemalm-Hagsér (2015) att barnen behöver få uppleva saker. När det kommer till 

det estetiska området så understryker de att barnen behöver få känna på material 

och gå igenom ett kladdstadie. Exempel på sådana material barnen kan få komma 

i kontakt med räknar författarna upp som fingerfärg, lera och sand. Även snö och 

is kan vara spännande för barnen, särskilt om det används i kombination med 

färg. Ytterligare något som Engdahl och Ärlemalm-Hagsér påtalar är att det i 

förskolan finns en lång tradition av att använda skräp som material till pyssel. 

Sådant som annars skulle hamnat i soporna kan få tjäna som pysselmaterial i 

förskolan. Toarullar och äggkartonger är typiska exempel på material som finns 

att hitta på de flesta förskolorna menar dem. Författarna menar även att många 

förskolor nuförtiden har börjat se återbruket av material som ett led mot ett mer 

hållbart samhälle när det kommer till att motverka konsumtion och slit-och-

släng-samhället (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 

 

Wallerstedt och Pramling (2017) påpekar att de estetiska ämnena ofta kan komma 

att ses som medel för att utvecklas inom andra kunskapsområden än som ett 

kunskapsområde med ett mål i sig självt. Detta betonar författarna är extra viktigt 

att tänka på i dagens samhälle när det ligger så stort fokus på språk och 

matematik. 
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Pedagogers kunnande & förhållningssätt 
Estetiska ämnen har enligt Malmström (2013) blivit allt mer aktuella och 

intressanta för förskolan på sistone, vilket har skapat ett ökat intresse hos forskare 

och i forskning om ämnesområdet. Enligt Malmström är det därför också av 

intresse att se hur läroplanen främjar arbetet med dessa ämnen. 

 

Den nya läroplanen för förskolan innehåller ordet undervisning men ingenstans 

förtydligas vad begreppet undervisning betyder för just förskolan. Nilsson, 

Lecusay och Alnervik (2018) tar upp begreppet undervisning i förskolan i den nya 

läroplanen och menar att begreppet undervisning som det skrivs i den nya 

läroplanen därför är svårt att tolka. Författarna menar att det kan bli tvetydigt för 

förskollärarna vad som gäller. Innebär undervisning det som hela tiden pågår i 

förskolan eller handlar det om enskilda tillfällen där vi ägnar oss åt undervisning i 

samma stil som i skolan? De menar att om förskollärare ska känna tillit till 

begreppet undervisning och vilja ta till sig det så är det viktigt att det blir tydligt 

att undervisning i förskolan inte har samma innebörd som undervisning i skolan. 

 

Det behöver enligt Bamford (2010) och Häikiö (2007) finnas en tanke med det 

skapande arbetet som också bör vara anpassat till barnen. Bamford (2010) menar 

att när det kommer till konst och skapande med barn så behöver arbetet med 

ämnet vara relevant för barngruppen. Häikiö (2007) menar även hon att det i 

arbetet med det estetiska är viktigt att ha en tanke bakom arbetet. Hon ger olika 

förslag på aktiviteter och material som går använda. Ibland är inte produkten eller 

resultatet det viktiga utan något så basalt som att få känna på olika texturer i 

exempelvis tyg eller att prova på att använda enbart en färg kan i vissa fall räcka 

lång väg för barnen, särskilt de allra minsta. Att ha en tanke med aktiviteten är 

något hon trycker på vid flertalet tillfällen. Vid temaarbeten är det viktigt att 

fortlöpande tänka på för vem och varför något görs på ett visst sätt och vad man 

vill uppnå med själva temaarbetet. Det är viktigt att tänka på hur man ska arbeta 

vidare samt vad som behöver förbättras till nästa tillfälle. Något som heller inte 

får glömmas bort är att uppmuntra barnen till att utveckla sin fantasi. Braxell 

(2010) menar att matematik och språk är viktigt att bemästra men att fantasin 

inte får glömmas bort på vägen. Alla estetiska aktiviteter behöver därför inte vara 

riktade mot att exempelvis utveckla barnens matematiska kunnande eller 

språkutveckling. Ibland behöver barnen få fantisera, för fantasin hjälper till att 

träna upp förmågan att föreställa sig olika tänkbara scenarion vilket i sin tur är till 

god hjälp när det kommer till problemlösande. 

 

När det kommer till pedagogers förhållningssätt är det enligt Qvarsell (2012) och 

Furness (2017) inte nödvändigt att ständigt gå runt som en övervakare. Ibland kan 

det vara till större hjälp att som pedagog sätta sig ner i rummet för att finnas i 

närheten, att tillhandahålla hjälp när barnen efterfrågar detta, men att i övrigt ge 

barnen spelrum att själva våga prova sig fram i sitt skapande (Qvarsell, 2012; 

Furness, 2017). 
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Vem är det egentligen som avgör vad som är fint eller fult? Den frågan ställer sig 

Ahlner Malmström (1991). Hon påtalar att vuxna alltför ofta är snabba med att 

benämna något som fint utan att reflektera över vad barnet har för tanke med 

bilden. Hon ifrågasätter om vuxna har rätten att bedöma att något är fint utan att 

fråga barnet om tanken med bilden. Att istället förklara för barnet vad det är man 

som vuxen tycker är fint kan lära barnet att förstå hur bilder kan förmedla 

budskap och berättelser och på så vis ge dem en ökad förståelse för bildspråket. 

Hon lyfter att om vuxna är för snabba med att bedöma bilden utan att fråga 

barnen vad de anser att bilden har för mening eller betydelse så ändrar man 

barnens syn på skapande och projicerar sina egna värderingar, kunskaper och 

färdigheter på dem. Att skapande är viktigt för barnen är något som Ahlner 

Malmström vidhåller, för hon menar att det behövs för att tillgodose barnens 

behov av att uttrycka sig. 

 

Prestationskrav eller kravlöst? 
De estetiska ämnena kan ibland komma att benämnas som mer behagliga än 

andra ämnen. Mindre krävande och på så vis bra för barn som har svårt att hänga 

med i de mer teoretiska ämnena. Estetiska ämnen ses ofta som en slags 

välkommen paus i jämförelse med de mer “krävande” akademiska ämnena 

(Asplund Carlsson, Pramling & Pramling Samuelsson, 2008). 

 

Valet av aktiviteter är avgörande för vilken känsla det lämnar hos barnen efteråt. 

Att få skapa mer fritt kan leda till större utveckling och känsla av välbehag medan 

mer styrda aktiviteter ökar risken för prestationsångest och känsla av att inte 

bemästra uppgiften. När det kommer till frågan om vad det är pedagogerna gör 

och för vem menar Furness (2017) att det är viktigt att som pedagog tänka över 

sina val av aktiviteter så att det blir givande för barnen. 

 

Änggård (2006) beskriver bildskapande som något som dels kan vara så roligt och 

utvecklande att tid och rum glöms bort i skapandet, medan det å andra sidan 

också kan bli en väldigt prestigefylld och nästintill ångestladdad aktivitet 

beroende på vilket förhållningssätt vi har till den. Det prestationsinriktade menar 

hon däremot är något som pedagoger kan arbeta för att motverka genom att ha en 

tillåtande och inbjudande atmosfär. Att uppmuntra barnen till att berätta om sina 

bilder eller sitt skapande istället för att tillrättavisa eller ifrågasätta om bilden 

känns realistisk kan ha stor betydelse för hur barnet känner kring sina bilder. 

Änggård framhåller också att det är viktigt att låta barnen ha tolkningsföreträde 

när det kommer till deras egna bilder samt att det ibland kan bli enklare för 

barnet att prata om vad bilden föreställer än vad det var tänkt att den skulle 

föreställa. 

 

De skapande aktiviteter som lämnar en produkt efter sig kan ofta vara 

tillfredsställande för pedagoger menar Braxell (2010), detta eftersom det lämnar 

något konkret efter sig, vilket i sin tur kan användas till att visas upp för föräldrar 

och högre uppsatta personer, för att visa på förskolans kvalitet. Att ha något 
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konkret att visa upp efteråt kan kännas som ett kvitto på att barnen faktiskt har 

gjort något, att det resulterat i något, mer än bara själva görandet. Att kvaliteten i 

verksamheten på något vis kan mätas i det som går ta på, då det är enklare att visa 

färdiga produkter än processen för föräldrar, politiker och chefer. Detta menar 

hon dock kan vara en föreställning som vi vuxna har då hon skriver att hon aldrig 

hört något barn säga att de tänker skapa något för att hänga upp på väggen inne 

på förskolan. Hon påstår snarare att barnen sagt att de skapar bilder till någon, 

som ett slags budskap, snarare än för att spara och visa upp för allmänheten. 

 

Qvarsell (2012) menar på det finns olika faktorer när det kommer till vad estetik 

omfattar, hon ser på estetik som något som berör och engagerar och att detta inte 

är något som alla uppfattar på samma vis. Beroende på människors perspektiv så 

kan det tolkas olika. Även Levin (2012) tolkar den estetiska lärprocessen där hon 

ser att det inte enbart består av ett görande och en produktion utan även av 

reflektion och inhämtande av intryck. Hon skriver om hur bilder kan få mening; 

detta sker vid tillfällen när pedagoger uppmärksammar bilderna, när frågor ställs 

och besvaras. 

 

Barngruppens storlek 
Något som ibland kan ha betydelse för verksamhetens utformande är 

barngruppernas storlek. Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) har 

arbetat med att undersöka om barngruppens storlek har betydelse och menar att 

när det blir alltför stora barngrupper så är skapande något som väljs bort till 

förmån för aktiviteter som inte kräver avskildhet eller särskilda utrymmen. Man 

väljer att arbeta med vissa ämnen kontinuerligt under hela dagarna i förskolan, 

matematik och språk är exempel sådana ämnen. Skapande väljs däremot oftare 

bort menar dem, då det inte alltid finns tid eller rum till detta. 

 

Furness (2017) tydliggör hur barngruppers storlek kan ha betydelse för lärandet 

för barnen. Små barngrupper behöver inte per automatik leda till ett bättre 

lärande. Hon beskriver hur arbetet i en stor barngrupp kan utveckla lärandet och 

behålla lugnet på ett sätt som inte de mindre grupperna kan göra. När hon syftar 

på större barngrupper menar hon att många barn får plats i ett stort rum om de är 

uppdelade i flera små grupper, en så kallad kokande gryta. Om flertalet aktiviteter 

pågår vid flera bord samtidigt så kan barnen ges möjlighet att skapa en stund för 

att sedan gå vidare till en annan aktivitet om de önskar. De kan även ta chansen 

att iaktta hur andra barn skapar. På så vis får barnen större möjlighet att ta hjälp 

av varandra i en stor grupp än i mindre. Furness påtalar även fördelar när det 

kommer till att stötta varandra emotionellt. Vid de tillfällen när humöret inte är 

på topp för ett av barnen i gruppen påverkas den stora gruppen mindre än en liten 

grupp menar hon. Dels för att det är enklare att hitta något som kan muntra upp 

barnet om det har flera aktiviteter att välja på men även för att i en stor grupp 

med många aktiviteter blir det inte lika märkbart om något barn hellre ville stå vid 

sidan av och titta på en stund innan suget att delta i skapandet infunnit sig. 

Resten av gruppen stannar inte av i sitt görande. 
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I de större barngrupperna menar Furness att ett gemensamt lärande ske. Ett 

lärande som gynnar såväl de enskilda barnen som gruppen i helhet. Det finns 

fördelar för pedagogerna med en större grupp, genom att kunna ha flera 

aktiviteter igång samtidigt kan pedagogerna hjälpa barnen på ett annat sätt. Det 

skapas ett mer självständigt lärande för barnen när de även får möjlighet att lära 

av varandra. Dock är det viktigt som pedagog att släppa en bestämd tanke som 

man själv kan ha om hur resultatet ska bli, för att istället ge barnen möjlighet att 

lita till sin egen förmåga (Furness, 2017). 

 

Den fysiska miljöns betydelse 
För att vi i förskolan ska kunna uppnå de mål som finns i läroplanen så menar 

Braxell (2010) att det är viktigt att ha en genomtänkt och ändamålsenlig miljö i 

förskolan. Hon menar att en miljö som inbjuder till skapande, har rikt utbud av 

material och kunniga pedagoger hjälper barnen att utveckla sitt skapande i 

mycket högre grad än en ej genomtänkt miljö med pedagoger som inte reflekterar 

över sitt förhållningssätt. Med genomtänkt och reflekterande förhållningssätt 

menas bland annat att som pedagog anta rollen som medforskare, uppmuntra till 

att pröva hypoteser och att lösa problem. Något som Furness (2017) skriver om är 

hur vi väljer att utforma den fysiska miljön i förskolan. Om vi väljer att utforma 

miljön i förskolan på ett sätt som är inbjudande till estetiskt skapande så kommer 

barnen att dras till det även vid andra tillfällen än enbart vid planerade aktiviteter. 

På så vis kan det locka fram det lustfyllda lärandet i den dagliga verksamheten. 

För de allra minsta barnen kan det ibland vara bättre med miljöer där de har 

möjlighet att stå upp än att sitta, exempelvis arbeta vid ett staffli, då det kan vara 

enklare att måla med en pensel stående istället för sittande. 

 

Saar och Nordberg (2014) tittar på hur verksamheten ser ut i förskolan och hur 

vanligt det är med alla sinnesintryck som barn får av bilder. Hur bilder är en 

naturlig del i vardagen genom att sitta uppe på väggarna i verksamheten, finnas 

på kläder, i böcker och i den moderna tekniken. Deras fundering gällande detta är 

om bild är en sådan naturlig företeelse i förskolans verksamhet att det har blivit 

åsidosatt och att det därför inte tidigare forskats så mycket om ämnet i förskolans 

kontext. 

 

Sociokulturell teori 
 

I det här examensarbetet använder vi sociokulturell teori för att tolka och förstå 

hur bild och form kan hjälpa barn i deras lärande. I sociokulturell teori betonas att 

lärande sker i samspel mellan individer, men även i samspel mellan människa och 

föremål, så kallade artefakter (Säljö, 2011, 2018a, 2018b). Grundare av teorin är 

Lev Vygotskij. Vygotskij visade i sin forskning att lärande och utveckling inte 

uppkommer av sig självt inom en individ utan sker genom social interaktion dvs i 

ett samspel mellan människor och andra ting i omgivningen. Vygotskij framhöll 
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också att individer utvecklas på olika sätt utifrån hur deras omgivning ser ut och 

vad samhället runt omkring ser som viktigt eller inte. I den sociokulturella teorin 

ses även lärande som en färdighet som aldrig slutar utvecklas utan pågår hela livet 

(Säljö, 2011, 2018a, 2018b). 

 

Metod  

 
För det här examensarbetets syfte valde vi att intervjua verksamma förskollärare 

för att kunna få en ökad inblick i hur de ser på bild och form som ett ämne i 

förskolan. I det här avsnittet beskriver vi hur vi gick tillväga när vi valde ut 

informanter, hur intervjuerna gick till, forskningsetiska överväganden, hur 

materialet samlades in och bearbetades, varför vi valde att göra på detta sätt, samt 

hur vi fördelat arbetet mellan oss. 

 

Kvalitativa intervjuer 

I denna studie valde vi att göra intervjuer med en kvalitativ ansats. Kvalitativ 

intervju innebär att använda sig av i huvudsak öppna frågor och följdfrågor inom 

bestämda områden där frågorna kan varieras utifrån informanternas svar 

(Johansson & Svedner, 2010). Lantz (2013) skriver att ökad kvalité på intervjun 

kan uppnås genom att väl förbereda allt inför tillfället då intervjun ska 

genomföras; dvs. att det finns ett tydligt innehåll och ett färdigt upplägg. I relation 

till detta valde vi att förbereda oss med utskrivna frågor och förslag på följdfrågor i 

en intervjuguide (se bilaga 1). Vid intervjutillfället påminde vi också om studiens 

syfte. 

 

Urval och avgränsningar 

I arbetet med insamlande av data valde vi att ta tillvara på utbildade förskollärares 

tankar om, och arbete med, bild och form i förskolan genom att utföra intervjuer. 

För att få en spridning av informanter riktade vi förfrågan till rektorer och 

förskollärare vid sammanlagt åtta olika förskolor i två olika kommuner. Alla 

tillfrågade förskolor gav positiv respons till att deltaga. Vid ett tillfälle användes 

snöbollsmetoden (se Trost, 2010), då en av de tillfrågade informanterna valde att 

avböja medverkan till intervju men istället kunde hänvisa oss till en annan 

förskollärare på samma förskola. 

 

Vi ville intervjua förskollärare som var verksamma i förskolan, därför utgick vi 

från ett kriteriebaserat urval. Kriteriebaserat urval innebär att informanterna ska 

uppfylla vissa kriterier för att passa som informanter (Christoffersen & 

Johannessen, 2015). I denna studie var kriterierna att de var utbildade 

förskollärare och att de var verksamma i förskolan i nuläget. 

 

Tanken var att göra individuella intervjuer med fyra förskollärare på fyra förskolor 

i varje kommun. I praktiken intervjuade vi nio förskollärare vid åtta olika 



 

10 

 

förskolor, fyra förskollärare i den ena kommunen och fem i den andra. 

Anledningen till denna fördelning var att det vid en förskola var två förskollärare 

som båda insisterade på att få deltaga. 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen gjordes genom kvalitativa intervjuer med i huvudsak öppna 

frågor och stängda frågor med följdfrågor. Öppna frågor innebär frågor som inte 

går besvara med endast ja eller nej utan behöver mer utvecklade svar. Stängda 

frågor innebär det motsatta; dvs. de går svara med ja/nej eller har färdiga 

svarsalternativ (se Trost, 2010; Lantz, 2013). Följdfrågor ställdes för att få mer 

utvecklande svar på de stängda frågorna. För att genomföra intervjuerna i de två 

kommunerna delade vi upp ansvaret för intervjuerna. Var och en av oss 

genomförde fyra respektive fem intervjuer i varsin kommun. Informanterna 

arbetade vid åtta olika förskolor. 

 

I planeringen av intervjuerna utformade vi en intervjuguide (se bilaga 1) med 

frågor som vi sedan förhöll oss till under intervjuerna. Intervjuguiden innehöll 

både öppna och stängda frågor. De stängda frågorna följdes av en eller flera 

följdfrågor för att informanten skulle ges möjlighet att utveckla sitt svar. Med 

informanternas tillåtelse spelades intervjuerna in med ljudupptagning. På så sätt 

fick vi med allt som sades vid intervjun. Kort efter intervjun transkriberade vi 

ljudupptagningarna; dvs. omvandlade inspelningarna från ljud till text (se Lantz, 

2013). Transkriberingarna gjordes ordagrant och innehåller därför även ord som 

“ehm”, “ehh”, “hmm”, harklingar, skratt och andra gester eller ljud som gjordes 

under intervjun. 

 

Analysmetod 

För att få fram den informationen som var relevant för att kunna besvara 

forskningsfrågorna använde vi kvalitativ innehållsanalys som genomfördes i fyra 

steg (se Danielson, 2017). I ett första steg delade vi upp arbetet med 

transkriberingen av intervjuerna mellan oss. I ett andra steg, utifrån de 

transkriberade intervjuerna, skapade vi ett sammanhängande dokument där vi 

klistrade in alla transkriberingar. Vi färgkodade varje enskild intervju i 

dokumentet och sedan klistrades informanternas olika utsagor in under 

respektive frågeställning. Detta underlättade avläsningen och därmed 

analysprocessen av vad som sagts i intervjuerna, av vem och i vilket sammanhang. 

I ett tredje steg, i förnyad genomläsning av intervjuerna, strävade vi efter att hitta 

likheter respektive skillnader i utsagorna. Att avgöra vad som var av vikt för att 

kunna besvara examensarbetets frågeställningar gjorde vi tillsammans genom 

diskussioner där vi motiverade för varandra vad vi tyckte kändes viktigt att ta 

med. I ett slutligt och fjärde steg sammanfattade vi skriftligt informanternas 

utsagor till varje frågeställning med egna ord (se Danielson, 2017). 
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Forskningsetiska överväganden 

I samband med att vi ringde och bokade intervjuerna skickade vi även ut ett 

missivbrev (se bilaga 2) via e-post till samtliga informanter. I missivbrevet 

informerade vi om studiens syfte och att vi följer Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002, 2017): informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att informera om forskningens syfte. Vi skickade ut 

missivbrev till informanterna samt informerade även vid intervjutillfället om 

studiens syfte.   

 

Samtyckeskravet innebär att det är upp till deltagarna att själva bestämma om sin 

medverkan. Vi informerade i missivbrevet informanterna om att de när som helst 

kunde välja att avbryta sitt deltagande, samt att de kunde kontakta oss om de 

hade några frågor om intervjun (se Löfdahl, 2014). 

 

Att intervjua någon medför alltid en risk för att få ta del av känsliga uppgifter, 

därför informerade vi även om konfidentialitetskravet. Det innebär att det som 

sägs under en intervju inte får lämnas ut till någon utomstående på sådant sätt att 

informanterna kan identifieras av utomstående. För att informanterna inte ska gå 

att identifiera i examensarbetet valde vi att kalla våra informanter för F1-F9. 

 

Slutligen innebär nyttjandekravet att insamlat material endast får användas till 

studien. I missivbrevet informerades om att ingen utomstående skulle få ta del av 

det insamlade materialet och att insamlat material endast skulle nyttjas till detta 

examensarbete. Nyttjandekravet innebär också att ljudupptagningarna och 

transkriberingarna kommer att raderas när arbetet är färdigställt och godkänt. 

 

Metoddiskussion 

Fördelar med kvalitativa intervjuer som metod är att vi genom intervjuer fått ta 

del av de tillfrågade förskollärarnas tankar. Ytterligare en fördel är att vi kunnat 

styra insamlingen av material till överenskomna tillfällen. Intervjuerna var bokade 

att genomföras på utsatta tider, vi hade avsatt 30 minuter till varje intervju. En 

fördel med det var att vi visste att intervjun skulle bli av. Vid intervjutillfällena 

kunde vi även be informanterna att vidareutveckla sina svar om vi tyckte att de 

svarat för kortfattat eller om vi inte förstod vad de menade. Nackdelen med att ha 

en begränsad tidsram för intervjuerna var att vi inte hade möjlighet att gå in så 

mycket på djupet då vi upplevde en viss stress för att riskera att överskrida den 

överenskomna tiden.  

 

Vi anser även att kvalitativa intervjuer var en väl fungerande metod när det 

kommer till upplägget av intervjuerna. Intervjuguiden var till stor hjälp när det 

kom till att hålla strukturen och den röda tråden i våra intervjuer. Intervjuguiden 

fungerade som ett konstruktivt hjälpmedel för att hålla fokus på vårt syfte och 
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frågeställningar då förutbestämda frågor inte tillåter alltför långa utsvävningar 

eller eventuella sidospår från ämnet. Genom intervjuguiden ställde var och en av 

oss samma frågor i alla intervjuer. Intervjuguiden var på så sätt särskilt till stöd 

för oss för att vi i varje enskild intervju skulle få ett likvärdigt intervjumaterial. Då 

intervjufrågorna ställdes i princip på samma sätt i samtliga intervjuer gav 

genomförandet och utformningen av intervjuguiden förhållandevis goda 

möjligheter för oss att analysera och jämföra informanternas utsagor. 

 

Att spela in intervjuerna och transkribera dem i efterhand var även det till stor 

hjälp. Vissa dagar hade vi flera intervjuer ganska tätt inpå varandra, i och med att 

vi visste att vi hade intervjuerna inspelade så kunde vi släppa dem efter 

intervjuernas slut och helhjärtat fokusera på nästföljande intervju utan att riskera 

att glömma sådant som sagts, jämfört med om vi förlitat oss på att föra 

anteckningar under intervjuerna. Att spela in med ljudupptagning gjorde även att 

intervjuerna flöt på snabbare, hade vi skrivit anteckningar hade vi behövt längre 

pauser mellan frågorna för att hinna med att skriva upp svaren. Dessutom hade 

utsagornas återgivning inte blivit lika exakta om vi antecknat på fri hand. 

 

Anledningen till att vi valde att intervjua förskollärare i två olika kommuner var 

för att vi tänkte att det vore intressant att ta reda på om det går att se om 

utsagorna skiljer sig åt beroende på var i Sverige förskollärare arbetar. 

 

Att var och en av oss genomförde intervjuer, istället för oss två tillsammans, 

innebar att den som ledde intervjun kunde hålla en lägre profil, och låta 

informanten vara i fokus (se Trost, 2010). En annan fördel var att avlyssningen 

och transkriberingen av intervjun underlättades av att endast en informant och en 

intervjuare fanns i varje inspelning. Nackdelar med att vara ensam intervjuare 

som vi kan tänka oss är att det finns risk för att nervositet eller ovana inför att 

intervjua kan resultera i att man glömmer bort att ställa följdfrågor, tappar tråden 

eller känner att det är obekvämt med för många följdfrågor. 

 

I vår studie var avsikten att intervjua endast en person åt gången för att undvika 

att intervjun utvecklades till en diskussion. Då intresset var så starkt från två 

förskollärare vid samma förskola och att ingen av dem ville avstå beslutade vi att 

ge båda möjligheten till varsin intervju. Därigenom utökades vår datainsamling 

till nio istället för planerat åtta informanter. 

 

Ett annat upplägg, exempelvis om vi gjort alla intervjuer på en och samma 

förskola, hade kanske gjort att resultatet kunde ha blivit annorlunda. Att intervjua 

flera förskollärare på samma förskola hade kanske inte gett lika stor spridning 

bland utsagorna då vi tänker att det hade funnits risk att informanterna hunnit 

prata ihop sig efter den första intervjun. Om vi hade lämnat ut intervjufrågorna i 

förväg tror vi att det kunnat finnas risk för att informanterna försökt hålla fram en 

fin fasad och gett de svar som de tror att vi helst önskat höra. Detta är något som 

kallas för intervjuareffekt (se Patel & Davidson, 2019). 
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Med hjälp av ljudinspelningar under intervjuerna kunde vi lagra verkligheten; 

dvs. återge informanternas utsagor på ett korrekt sätt (se Patel & Davidson, 2019). 

Vi har sedan tillsammans analyserat transkriberingarna och genomgående fört 

pågående samtal och diskussioner mellan oss under hela processen i nära 10 

veckor. Sammantaget anser vi att det sätt på vilket studien genomförts gett 

trovärdiga resultat. 

 

Vi har planerat och genomfört det här examensarbetet tillsammans och arbetet 

har fördelats lika mellan oss; samtliga delar har vi skrivit tillsammans. När det 

kommer till genomförandet av intervjuer i de olika kommunerna delade vi upp 

intervjuerna och transkriptionerna mellan oss. Vi genomförde och transkriberade 

vardera fyra respektive fem intervjuer. 

 

Resultat 
 

I det här avsnittet presenteras de resultat som vi har fått fram genom utförda 

intervjuer med verksamma förskollärare. Först följer en kort presentation av 

informanterna som vi refererar till som Förskollärare F1-F9 (Tabell 1). Med 

utgångspunkt i studiens tre frågeställningar presenteras därefter resultatet indelat 

i underrubriker enligt följande: 1) Synen på ämnet bild och form; 2) Bild och form 

i förskolan; 3) Möjligheter för bild och form i förskolan. 

 

Tabell 1. Presentation av informanterna 
 

Informant Yrkeserfarenhet Ålder på barngruppen 

Förskollärare F1 20 år 3–5 år 

Förskollärare F2 16 år 1–3 år 

Förskollärare F3 15 år 3–5 år 

Förskollärare F4 18 år 1–5 år 

Förskollärare F5 33 år 4–5 år 

Förskollärare F6 30 år 5 år 

Förskollärare F7 12 år 3 år 

Förskollärare F8 5 år 1–3 år 

Förskollärare F9 18 år 4–5 år 
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Synen på ämnet bild och form 

Bild och form som ett ämne i förskolan 

När det kommer till hur de intervjuade förskollärarna säger sig se på bild och 

form som ett ämne i förskolan har förskollärarna olika tankar. F1 menar att det 

står i läroplanen att bild och form ska finnas med i verksamheten och talar om att 

detta kan ta sig uttryck på olika sätt: 

 
Det sägs ju att ett barn har 100 språk, och man kan uttrycka sig på så många olika 

sätt. Inte bara med, bara med språket. Utan även med... ehm... skapande, musik, 

drama. Alltså på olika sätt. Och jag tänker att det är på det sättet, alltså i förskolan, 

vårt uppdrag ser jag som att vi ska, liksom utmana barnen. (F1) 

 

Tre andra förskollärare, F2, F7 och F3 menar att bild och form är jätteviktigt. 

Exempelvis säger förskollärare F2 att “jag tycker att det är jätteviktigt. Alltså det 

är, att för barnen, att få skapa fritt det är ju värt hemskt mycket”. På ett liknande 

sätt förklarar förskollärare F7 det som att “det är viktigt därför att jag tror att... 

ehh... alltså alla barn måste få uttrycka sig på något vis och väldigt, tycker jag, det 

är väldigt roligt när barn uttrycker sig i bild och form”. Den tredje, förskollärare 

F3, delar i stort sett samma uppfattning men förklarar det som att det är “för man 

ser liksom så många bitar i ämnet. Och man kan få syn på så mycket utav barnen. 

Lära känna dom i sitt ateljévarande”. 

 

Två andra förskollärare, F6 och F9, ser stora chanser till lärtillfällen inom bild och 

form. F6 beskriver det som att: 

 
Som ett ämne, dels så hänger det ihop, det går ju att använda inom alla ämnen och 

områden, till exempel i läroplanen, så går det ju. Också naturmaterial tänker jag 

också på förresten, på bild och form. Men jag tänker att det är någonting som både 

dom använder fritt och spontant och helt kreativt själv skapar och att man kan 

använda det styrt också. Och att det är otroligt mycket lärande i det, både begrepp 

och motorik och, aaa... kreativitet. (F6) 

 

När F9 ska beskriva hur hon tycker att lärande inom bild och form kan vara så är 

det: 

 
En del i, i ehh... lärandeprocessen, jag tänker att det är en del, nej men i barns 

lärande. Tänker att det är ett... ehm... väldigt bra hjälp. Ehm... om du tänker nu är 

det inte teoretiskt lärande om man säger så i förskolan. Men jag tänker teori kontra 

praktik, alltså ehh[...]Så att jag tänker att det är komplement liksom till, en del i 

lärandeprocessen helt enkelt. (F9) 

 

En annan förskollärare, F4, ser bild och form som ett lite bortglömt ämne som får 

stå lite i skuggan av matematik och språk: 

 
Det är någonting som man, ja men barnen kan sätta sig och måla lite, rita lite, om 

dom inte har någonting annat att göra ungefär. Att jag tror att vi har. Man har nog 

glömt bort det lite i, till förmån för språkutveckling, matematik och lite det här dom 

har tryckt på, om att det ska vara mer naturkunskap och teknik i förskolan, så har 

nog bild och form kommit lite i skymundan tror jag. (F4) 
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Ytterligare en annan förskollärare, F8, säger att hon inte alls ser på bild och form 

som ett ämne i förskolan, utan ser mer på bild och form som ett sätt att skapa och 

komma i kontakt med olika material: “Inte som ett ämne utan mer som, ja, 

skapande, att dom bara ska få prova på olika sätt att använda olika material” (F8). 

 

Förskolläraren F5 säger att hon ser ett stort intresse hos barnen när det kommer 

till bild och form. Samtidigt poängterar hon att det är viktigt att det inte blir för 

kravfyllt då för höga krav kan leda till att barnen känner rädsla för att våga prova 

på: 

 
Men ändå att man inte får ställa krav att man ska, man får ha lite fritt, liksom en del 

är ju väldigt konstnärliga av sig, men det är ju inte det som det går ut på 

egentligen[...]en del vill ha kopieringsbilder, men då har vi upptäckt att en del 

kanske liksom inte vågar, då finns det ritmallar. Sen om det är rätt eller fel 

men[...]man uppmuntrar och hjälper dom, sen är det ju inte jag som ska göra. Man 

kanske ger förslag att, eller ser på bilder, att så här kan det se ut. Hjälper dom att 

lyckas, för det är ju det jag vill. (F5) 

 

Förutsättningar för bild och form i förskolan 

Några begrepp som är ett återkommande i flera av förskollärarnas utsagor är 

platsbrist, ateljé och tillgänglighet. Samtliga informanter har påpekat att det är 

viktigt att det finns bra med plats i förskolan för bild, form och skapande. Gärna 

ett särskilt rum, en ateljé, för ändamålet för att kunna förvara materialet 

tillgängligt för barnen. Några av informanterna säger att det saknas plats för 

ateljéer hos dem i nuläget men att de gärna önskar ha ateljéer i framtiden. 

 

De båda förskollärarna F3 och F7 berättar båda om att de skulle vilja få tillgång till 

en atelierista, för att få inspiration till utformandet av miljön i deras ateljéer och 

till sig själva. Medan förskolläraren F6 istället berättar om hur hon tycker att det 

inte riktigt finns plats lokalmässigt för att bild och form ska få mer utrymme: 

 
Vi är väldigt trångbodda så vi har ju försökt gjort en hörna så att det ska stå material 

framme så att dom själva spontant kan använda när dom vill[...]Det är lite trångt, vi 

skulle vilja ha lite större, vi har ju ingen ateljé eller nåt sånt utan vi har ju försökt 

gjort som en hörna. (F6) 

 

Att miljön skulle kunna utformas bättre är något som även förskollärare F2 pratar 

om: 

 
Ja, det är ju lite... Lite svårt kan jag tycka[...]Vi har ju färg och sånt inne i matsalen 

och där ska det ju dukas och grejas, så att vi har ju som börjat bära över det in i vårt 

ritrum, och hålla till där när vi ska göra någonting. (F2) 

 

De båda förskollärarna F1 och F3 menar att de redan är på god väg att utforma en 

bra och tillgänglig skapandemiljö för barnen med material som finns framdukat 

och tillgängligt: 
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Så att vi har ju försökt förändra miljön, så att det ska bli mer tillåtande, för att jag 

tror att ska vi ta tillvara på deras idéer och att dom också ska vara delaktiga så 

måste dom ju ha tillgång till materialet och det som finns sen, för vet man inte vad 

som finns då är det ju jättesvårt att sätta igång å pyssla å skapa[...]precis nu så har 

vi gjort om så att vi har flyttat alla grejer så att det ska vara mer tillgängligt i ett 

annat rum, ehm, och så har vi en vagn där man kan duka upp och servera liksom 

olika skapande-aktiviteter. (F1) 

 

Det är ju upp till oss vad vi köper in för material, och hur vi utformar och hur ofta vi 

använder den också. (F3) 

 

Material är något som samtliga informanter säger att de har bra tillgång till. 

Nedan följer några av förskollärarnas tankar om det: 

 
Men också återbrukar, att man tar mjölkkartonger och toalettrullar och sånt där, 

återbruka saker[...] Så tapeter är ju bra man kan återanvända, det har jag lärt mig, 

att man kan fukta dom på baksidan, och lägga dom plant så jag håller på att testa 

det, så man kanske kan använda det som underlag och måla liksom. Så det inte 

knorrar ihop sig för då blir de ju inte roligt. För det är ju det här med 

pappersanvändning också, en del klipper - och man vill uppmuntra klippande, men 

ibland är de ju en liten bit mitt på papperet, det är ju den de ska ha kvar liksom och 

då må man ju tänka lite på miljön också. (F5) 

 

Ja alltså material har vi väl ganska, det vi behöver kan jag väl säga, till de här 

barnen, och det vi inte har det skaffar vi. Både i naturen och köper in och så. (F8) 

 

Ja alltså grejen är, man kan tänka bild och form. Att det måste finnas, att man 

måste köpa in mycket saker men så är det inte. Alltså vi återbrukar mycket. Det är 

mycket äggkartonger, det är mycket burkar, plåtburkar, det är mycket, jättemycket! 

Vi har varit och hämtat hela hyllan där med skogsmaterial och så, att även fast, säg 

att pengarna finns, så finns ju förutsättningarna bara, från material utifrån. Och 

skräp liksom... "skräp", som föräldrarna har hemma. (F9) 

 

Bild och form i förhållande till andra ämnen i förskolan 

En förskollärare, F8, berättar att hon tycker att bild och form får en lika stor plats 

som andra ämnen i deras verksamhet, genom att de på förskolan där hon arbetar 

har valt att dela upp veckodagarna i olika teman: 

 
Vi delar ju upp hela veckan i olika, alltså olika teman olika dagar, så skapande och 

bild och form har ju en dag. Så jag tycker nog att det är... Tar nog ganska, alltså lika 

stor del som allt annat. (F8) 

 

Ytterligare en förskollärare, F9, tycker också att skapande, bild och form får en 

stor plats i verksamheten. På förskolan där hon arbetar använder de bild och form 

som ett hjälpmedel för andra mer teoretiska delar och som ett hjälpmedel för 

barnen att uttrycka sig: 

 
Ja men det tycker jag att vi har, hos oss så får det nog lika mycket plats. För att 

grejen är att jag kan ju se det som, ehh... men om du tänker bara den språkliga 

delen, att bild och form, och det dom skapar, är ju ett väldigt stort hjälpmedel för att 

kunna utveckla språket också. (F9) 
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En tredje förskollärare, F1, talar även hon om att hon tycker att bild och form får 

ganska stor plats i verksamheten, beroende på vad som tolkas in i ämnet. Hon 

poängterar dock att det blir mer fritt skapande än planerade aktiviteter och kan 

ibland känna att det saknas tid till att planera och förbereda aktiviteter inom 

ämnet. 

 
Alltså jag kan nog tycka att det har en ganska stor roll i verksamheten beroende på 

vad man lägger in i begreppet ”bild och form”. [...] Det jag skulle önska var nog att 

man hade mer tid till att planera, så att man kan erbjuda och servera på ett annat 

sätt. För ibland kan jag känna att det blir, det blir mycket, och det är väl inget fel i 

det för det är ju utifrån barnen, men jag tänker att ibland, för att lotsa barnen 

vidare, så måste vi erbjuda någonting också. Och ge dom erfarenheter. (F1) 

 

Hur ämnet bild och form tolkas är något som även en fjärde förskollärare, F5, 

trycker på. Hon säger att det ibland finns personer som tror att förskolan nästan 

bara handlar om att pyssla. 

 
Sen är ju frågan hur man ser på bild och form. Många (vuxna eller anhöriga) som 

kommer till förskolan. Åh, jag gillar att pyssla! säger dom. Men pyssla, vad är det? 

Liksom att sitta och göra halsband eller pärlplattor? (F5) 

 

Hon menar istället att bild och form har en stor plats i förskolan - det gäller bara 

att vara öppen och se möjligheterna i aktiviteterna, att hitta något som både 

intresserar och utvecklar barnen: 

 
Man måste ju tänka, vad ger jag barnen? Inte bara vad jag som vuxen är intresserad 

av, men att jag finner idéer som utvecklar dom. (F5) 

 

Att bild och form inte alls får ta lika mycket plats som övriga ämnen är däremot 

något som två andra förskollärare, F2 och F4, har upplevt. Här berättar den ena 

förskolläraren, F2, hur hon kopplar samman detta med att begreppet 

undervisning tillkommit i den nya läroplanens utformning: 

 
Det har ju lite grann med läroplanen att göra. Att det är, att många som jobbar inom 

förskolan har “snöat fast” på den och tror att det ska vara undervisning som i 

skolan[...]många tycker att det är så fantastiskt och då kopplar dom det till skol... 

lärarledd undervisning, och jag, äh... då är vi fel ute tycker jag. (F2) 

 

Den andra förskolläraren, F4, funderar på om det kan ha med försämrade 

skolresultat att göra: 

 
Det känns som att… det är dom här lite mer teoretiska ämnena som, som är 

viktigare på nåt vis. Att dom estetiska, dom kommer lite i andra hand, att… ja dom 

har inte riktigt samma status. Och det är lite synd[...] Ehm… Kanske lite grann 

utifrån det här med skolan också, att skolresultaten har blivit sämre och dom jämför 

sig med andra länder och då blir man som att, att barn måste jobba mer med matte, 

svenska, naturkunskap å såna här… jag vet inte, det kanske också är det här med att 

bild och form och sånt där, att det är inte, eller allmänt dom här estetiska ämnena, 

att det går som inte att mäta på samma sätt. Och jag tror det är därför man har, att 

dom har fått det som en lite lägre status på nåt vis. (F4) 



 

18 

 

Bild och form i förskolan 

Arbetet med bild och form i verksamheten 

När förskollärarna ombeds beskriva vad de tänker på när de tänker på bild och 

form svarar samtliga förskollärare att bild och form handlar om skapande. Hur 

det kan ta sig uttryck i förskolan berättar bland annat förskollärare F1, F6 och F8: 

 
Papper, penna, olika material och tekniker tänker jag nog. Jag... jag tänker att bild 

och form. Ehm, det kan vara ganska mycket. Just i begreppet bild så tänker jag nog 

mera tecknande, den biten, med penna och papper. Men form kan ju vara så mycket 

mer med att klippa, att skapa med andra tekniker och material. (F1) 

 
Bild och form… ja då tänker jag på olika slags skapandematerial, ehh... till exempel 

färger, och pennor och eh... lera och deg och jaa... papp, olika pappersmaterial, och 

tyger och sand och sånt också. (F6) 

 

Det betyder mest skapande. Att barnen får prova på olika tekniker inom - ja, 

skapande. Känna på olika saker, få lite hum, väcka ett intresse och se att man kan 

göra roliga saker av nästan vad som helst. (F8) 

 

De tre förskollärarna F2, F3 och F9 berättar alla om hur viktigt de tycker det är att 

följa barnens intressen i verksamheten: 

 
Jag tror att huvudsaken är att dom får känna på färg och så där, att det inte ska vara 

så att det ska vara nu ska vi måla det här, eller nu ska vi göra det där. (F2) 

 

Jag...avskyr mallar, alltså att liksom, att man, att det är det här resultatet ska ni 

uppnå. Låt dom istället göra efter sitt eget huvud och sen kanske göra den en gång 

till och en gång till och så, liksom komma fram till hur dom vill göra det istället. 

(F3) 

 

Överlag på avdelningen så, så... ehh, arbetar vi med det. Både styrda aktiviteter plus 

väldigt, väldigt mycket fritt. Ehm... som till exempel, men det är ju aldrig något 

tvång, som när vi har jobbat med olika teman, så har det ju ändå varit en lite styrd 

aktivitet[...]när dom kommer med egna tankar och idéer så då plockar vi fram. Vi 

försöker ge dom de bästa förutsättningarna för att dom ska kunna skapa det dom 

vill. (F9) 

 

Att vara kreativ i olika sorters material är en sak som flera av förskollärarna 

pratade om, att använda det som finns i verksamheten, att gå ut och finna 

material ute, att återanvända material som exempelvis tomma mjölkkartonger 

eller tomma toarullar både från verksamheten och om föräldrar vill skänka bort. 

Flera av informanterna beskriver även om hur de vill eller har möjlighet till att ha 

material framme till barnen i en lagom höjd och räckvidd så att barnen kommer åt 

det de vill använda själva utan att de en vuxen om lov först. 

 

Förskolläraren F8 menar på att det kan vara svårt att släppa tankar vid styrd 

aktivitet om hur slutprodukten ska se ut: 

 
Man, alltså man har ju ett stort problem hos en som pedagog, att man har ju en bild 

över hur saker och ting ska bli, och det gäller ju att släppa den bilden när man 
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jobbar med barn överlag. Oavsett om dom är ett år eller om dom är fem år gamla. 

Dom måste ju få göra det till sitt eget. (F8) 

 

Läroplanens betydelse för bildskapandet i verksamheten 

Med olika utsagor skildrar informanterna sin syn på läroplanens betydelse i 

verksamheterna. Flera av förskollärarna tycker att läroplanen är ett viktigt 

styrdokument. En förskollärare, F7, påpekar även att allt i den nu har fått en 

större betydelse efter den nya revideringen: 

 
Ja det är jätteviktigt. De är jätteviktigt, och det kommer bli, det kommer ju bli mer 

och mer viktigt för att nu håller ju vi på att gå igenom den nya reviderade 

läroplanen... eller den är helt ny, vissa delar. (F7) 

 

En annan förskollärare, F1, säger att läroplanen har en klar och tydlig roll i 

verksamheten och att ett av de stora uppdragen som finns i förskolan är att följa 

den. 

 
Det står ju klart och tydligt att det är ett av våra uppdrag. Ehm, och att dom ska få 

just skapande verksamhet, att man ska få tillfälle att utforska och konstruera och 

reflektera kring sitt eget skapande i olika former med musik, drama, sång, ehm... 

bild, form. (F1) 

 

Även förskolläraren F6 ser läroplanens mål och styrning som viktig: 

 
Ja men den har ju betydelse för att där står det ju mycket om bild och form och 

olika uttrycksformer. Så att den har betydelse, eftersom när det står i ett 

måldokument så visas det ju att det är viktigt, att vi ska jobba med det. Så att 

läroplanen är ju, är ju viktig - så klart. För ämnet. (F6) 

 

Att detta styrdokument är viktigt i verksamheten vidhåller även förskolläraren F2 

men hon menar att just bild och form får för lite utrymme i förhållande till andra, 

mer strukturerade områden. “Ja det är klart att, att vi har ju läroplanen att följa 

efter, men jag tycker att bild och form det finns ju som… det får litet utrymme i 

läroplanen tycker jag” (F2). 

 

Förskollärare F8 säger att läroplanen är viktig men känner sig osäker på delen om 

bild och form: 

 
Jaaa, det är klart att den har ju väldigt stor betydelse men det är ju den... det är ju 

vårt styrdokument. Men ehh... Jag kan väl ärligt säga att jag har inte riktigt grottat 

ner mig i just dom målen vad gäller bild och form. Vi håller just nu på att gå igenom 

den nya läroplanen i tvärgrupper tillsammans med vår pedagogista, och vi har inte 

kommit riktigt så himla långt än. (F8) 

 

En förskollärare, F4, säger sig inte ha funderat över att det står något i läroplanen 

om bild och form: “Alltså ärligt talat har jag nog inte tänkt så mycket på det. Jag 

vet ju att det finns ju omnämnt men jag har faktiskt inte tänkt så mycket på hur, 

hur mycket läroplanen pratar om det…” (F4). På en följdfråga om varför hon tror 



 

20 

 

att det kan ha blivit så svarar hon att hon tror att det beror på att fokus legat mer 

på övriga ämnen. 

 

Bland de övriga tillfrågade förskollärarna ges mer svävande utsagor om hur bild 

och form kan användas tillsammans med olika ämnen i verksamheten och de 

lämnar på så vis läroplanen lite hängande utanför. 

 

Vad gör man av barnens alster i förskolorna 

På frågan om vad som händer med alla alster som skapas i förskolan så svarar 

samtliga förskollärare att det ofta hamnar på väggarna inne på förskolorna. 

 

Processen i förhållande till det färdiga resultatet är en sak som förskolläraren F1 

berättar om:  

 
Jag tänker såhär, att egentligen är det inte produkten som är det viktiga, utan det är 

processen och det märker man på barnen också att det är ju själva skapandet, själva 

görandet som är det viktiga. Sen är det inte alltid att de vill spara utan ibland blir 

det massproduktion som bara läggs på hög av en och samma grej. Ehh... och ibland 

så blir det nånting, en produkt om man säger så, av det då, som man tar hem. (F1) 

 

En annan förskollärare, F4, berättar att barnen ofta skapar bilder till speciella 

tillfällen eller för att visa upp: 

 
Alltså ofta blir det ju att man kanske gör lite mer just före man har familjefest eller 

föräldramöte eller nåt sånt där för att man vill att föräldrarna ska se att man visar 

upp. (F4) 

 

En tredje förskollärare, F5, talar om hur de gjort för att bland annat minska på 

konsumtion av papper: 

 
En del saker då tar dom ju hem och så har dom en egen liten ritbok i lådan, dels för 

att inte omsätta så mycket papper, men då kan man ju se där hur barnet kanske 

utvecklas[...]Och vissa saker sparar vi när det har hängt på väggen, så vi kan ge dom 

sen när de slutar, och visa vad vi har gjort i förskolan - som en form av 

dokumentation. Så, många barn är ju väldigt snabba och vill ta hem liksom, men vi 

uppmuntrar till att det får finnas kvar. (F5) 

 

Exempel på alster från de olika förskolorna finns att se i slutet av studien (se 

bilaga 3). 

 

Möjligheter för bild och form i förskolan 

Fördelar och nackdelar med bild och form i förskolan 

När det kommer till fördelar eller nackdelar med att arbeta med bild och form i 

förskolan så är fördelar något som samtliga tillfrågade förskollärare säger sig se. 

Bild och form är ett utmärkt sätt att uttrycka sig och kommunicera på säger 

förskolläraren, som vi kallar F1: 
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Fördelar tänker jag, det är ju ett sätt att uttrycka sig[...]det är ett språk, på nåt vis, 

att man kan kommunicera med bilden via skapande på olika sätt. (F1) 

 

Att bild och form är något som de allra flesta barnen brukar tycka är roligt är 

något som framkommer i samtalen med de fyra förskollärarna F2, F6, F8 och F9. 

Här börjar en förskollärare, F2, med att förklara det som “Fördelar det är ju att se 

glädjen i barnen när de får göra nånting som inte är så styrt, utan att dom får 

skapa själva”(F2). Två andra förskollärare, F6 och F8, uttrycker sig båda på 

liknande sätt då den förste menar att “fördelar är ju att dom tycker att det är 

väldigt roligt, dom lär sig väldigt mycket, med det” (F6) och den andre säger “jag 

tycker inte det finns några nackdelar, jag tycker det finns bara fördelar med 

det[...]Dom flesta barn älskar ju att hålla på med såna här saker” (F8). Slutligen 

poängterar den fjärde förskolläraren, F9, att: 

 
Nackdelar kan jag väl inte, kan nog inte tänka mig några nackdelar. Det gör jag inte, 

så att det, det är någonting de flesta barnen tycker är roligt, alla tycker inte att det är 

roligt och då behöver dom inte - vi erbjuder men vi tvingar aldrig någon att göra. 

(F9) 

 

Även F3 uttrycker att bild och form är något som brukar tilltala de flesta barnen: 

 
Och så kan man oftast “locka med” dom flesta barnen. Och har man då tillfälle att 

göra samma sak flera gånger så kan man få med alla till slut. Man liksom, man 

hinner se dom här som tycker att det är otäckt det som är kladdigt eller kletigt eller 

dom som “jag vill inte för jag har såna prestationskrav på mig själv så jag vill se 

några gånger vad är det dom gör”. Och... Så det är väl fördelen, att man får oftast 

med hela gruppen och att dom, och att man, tycker att det är kul. (F3) 

 

Till en början är det spontant ingen av informanterna som säger sig kunna se 

några direkta nackdelar med ämnet. Efter en stunds betänketid så kommer det 

dock fram några potentiella nackdelar, här enligt två av de tillfrågade 

förskollärarna, F2 och F3: 

 
Nackdelen det är väl för dom som tycker att det är jättejobbigt att ta reda på efteråt, 

och rengöra efter det. (F2) 

 

Nackdelar, ja att det kan bli väldigt kladdigt, och att det kan gå ruskigt mycket 

material om man släpper dom fria men det är klart att det, det blir ju tomt till slut 

och ja, ja men alltså att det tar lite tid att städa undan och, så det är väl egentligen 

nackdelarna. (F3) 

 

I intervjun med förskolläraren F6 kommer användningen av material på tal. Här 

säger F6 att en nackdel kan vara om materialet inte är bra för miljön: 

 
Eller om det skulle vara något material som är miljöfarligt, kan ju vara en nackdel. 

För det har det ju blivit nu, det här med glitter och sånt är ju inte så bra, så det kan 

ju vara en nackdel, att vi har kanske inte fått tillräckligt mycket kunskap om vilka 

material som är giftiga och så, men det ska ju vara giftfritt, men det kan ju vara 

nackdelar då. (F6) 
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Att det inte alltid blir som man tänkt sig är något som F8 först tänker som en 

nackdel, men senare ändrar sig till att också kunna vara en fördel då det kan leda 

till upptäckter som inte hade gjorts annars: 

 
Ja nackdelarna kanske är att det inte blir som man... som jag själv har tänkt det, 

men det är ju en fördel också att man själv får vidga sin syn, om man säger så. (F8) 

 

Hinder för bild och form i förskolan 

Gällande om de tillfrågade förskollärarna ser några hinder i arbetet med bild och 

form i verksamheten var det ungefär hälften som inte såg några hinder och andra 

halvan som såg vissa hinder. F9 förklarar detta med att hon ser att dem har bra 

förutsättningar för att skapa med barnen och skulle det saknas exempelvis 

material går det att ordna fram på ett eller annat sätt: 

 
Alltså nej vi har ju, vi har dom förutsättningarna ja, eller så skapar vi dom 

förutsättningarna som jag tycker behövs, som vi pratade tidigare - finns inte 

materialet, nej men då kan vi hämta ute, eller vi kan be föräldrarna, eller vi kan, vi 

tar det som finns. Något hinder finns det inte. (F9) 

 

Varken förskollärare F1 eller F2 ser några direkta hinder med att arbeta med bild 

och form men säger att det dock kan uppstå mindre komplikationer som ibland 

kan göra att läget ser annorlunda ut. Exempelvis talas det om miljön, hur den på 

olika sätt kan förändra förutsättningar för barn i sitt fria skapande men även i de 

mer styrda aktiviteterna. En till faktor som kan påverka hur skapandet blir är 

vilken erfarenhet barnen sitter på sedan tidigare. Den ena förskolläraren, F1, 

förklarar det kort med: “Ja, jag tänker att det gäller att man skapar en struktur 

och en miljö där det funkar” (F1). Den andra förskolläraren, F2, berättar: 

 
Det är ju det att en del barn kan vara, ha lite problem i början, men som sagt var - 

om dom får stå och iaktta några gånger så brukar dom ju… För att det är ju olika 

förutsättningar dom har hemifrån. (F2) 

 

Barngruppens storlek och åldersfördelning är två punkter som de båda 

förskollärarna F4 och F8 tar upp. Hur en sammansättning med barn i blandade 

åldrar kan göra att pedagogerna måste fundera mer på vilket material som 

fungerar att ha fram hela tiden. Förskolläraren F4 säger: 

 
Ja men det är väl, hinder… det är väl det här som jag säger att det är svårt att ha 

framme grejer när det är små barn och, men sen är det väl lite tank... hmm, att bli 

uppmärksammad och tänka på det själv. (F4) 

 

En av informanterna, förskollärare F8, menar att barnens ålder kan ha betydelse 

för hur lång tid aktiviteten kan ta och hur stor grupp som går att ha samtidigt 

utifrån förutsättningar vad barnen klara av själva och hur mycket vägledning de 

behöver. 
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Ett av hindren kan jag ju tycka, att det tar ju sån lång tid, eftersom, man kan inte ha, 

man kan inte ta hela barngruppen. Och göra saker tillsammans. För att dom flesta 

behöver ju ganska mycket hjälp och styrning. (F8) 

 

Tid är en faktor som två andra informanter, F5 och F7, tycker kan vara ett hinder i 

arbetet: 

 
Det är väl som vuxen att finnas där hela tiden. För vi har ju, alla kan ju inte hålla på 

med bild och form - inte i våra lokaler, i alla fall samtidigt. Så behövs jag på andra 

delar av lokalen, jag kanske behövs där, inte och sitta och hjälpa hela tiden, men att 

finnas där som uppmuntran och behjälplig om någon vill mig något. Men jag 

kanske behövs på ett annat ställe i verksamheten, eller vi behöver gå på rast, eller 

någon annan som behöver hjälp. Så att jag, helt till 100% kan gå in för uppgiften där 

- det är väl det som är svårt liksom. För man vill ju gärna fullfölja när man har 

startat upp något. (F5) 

 

Hindren alltså, det ska ju vara det som jag sa då, att man inte har den tiden att man 

känner att... Alltså man kan ju inte släppa in treåringar i en ateljé hur som helst för 

att härja fritt – det måste ju vara en människa där! (F7) 

 

Sammanfattande resultatanalys 
 

I detta avsnitt sammanfattar vi och analyserar studiens resultat i förhållande till 

tidigare forskning. Den sammanfattande analysen presenteras under samma 

rubriker som vi använde i resultatavsnittet: Synen på ämnet bild och form, Bild 

och form i förskolan och Möjligheter för bild och form i förskolan. 

 

Synen på ämnet bild och form 

När förskollärarna ombeds beskriva sin syn på ämnet bild och form i förskolan går 

det dra paralleller till Änggård (2006) då det i intervjuerna framkommer att 

förskollärarna F2, F3 och F7 ser bild och form som en väldigt viktig del i 

förskolan. De intervjuade förskollärarna lyfter vikten av att barnen tycker att det 

är roligt med bild och form och liksom Änggård (2006) och Furness (2017) påtalar 

förskollärarna att det är viktigt att det är ett lustfyllt lärande utan prestationskrav, 

vilket även går i linje med målen i Lpfö18 (Skolverket, 2018). Under intervjuerna 

framkommer det att åtminstone en av förskollärarna, F5, tänkt på att det finns 

risk för prestationsångest när de arbetar med bild och form tillsammans med 

barnen och säger att detta är något som hon arbetar för att motverka. 

 

När det kommer till förutsättningar för bild och form i förskolan är den fysiska 

miljön något som kommer på tal. Här säger sig flera av förskollärarna; F1, F3, F6 

och F7, medvetet arbeta med miljön i förskolan. I enlighet med Braxell (2010)  

talar flera av förskollärarna om vikten av att skapa en bra miljö i förskolan där 

skapandematerialet finns lättillgängligt för barnen för att få en inbjudande miljö 

som lockar till fritt skapande. Det förskollärarna F5 och F9 beskriver om vilket 

material som används i skapande verkar överensstämma med det Engdahl och 
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Ärlemalm-Hagsér (2015) skrivit om att det i förskolan är vanligt att använda skräp 

till pyssel i förskolorna. Två av förskollärarna, F1 och F5, pratar även om att det är 

viktigt att tänka på hur aktiviteter i förskolan planeras så att det blir givande för 

barnen, i likhet med det Bamford (2010) och Häikiö (2007) beskrev gällande 

tanken bakom arbetet. De båda förskollärarna F6 och F9 säger sig i arbetet med 

bild och form se flera olika möjligheter till lärande, i likhet med det Braxell (2010) 

skrev om att fantasin är en viktig del i att öva upp sin problemlösarförmåga. 

 

I förhållande till andra ämnen i förskolan råder det delade meningar bland 

förskollärarna. De båda förskollärarna F1 och F8 säger att bild och form har stor 

plats i förskolan. När förskolläraren F9 beskriver att bild och form tar stor plats 

och även ibland fungerar som ett hjälpmedel till exempelvis språket går det i linje 

med tidigare forskning. Det går att se likheter med det Wallerstedt och Pramling 

(2017) skrev då de pekade på att de estetiska ämnena har blivit mer att ett 

hjälpämne för utveckling i andra kunskapsområden istället för att själv vara ett 

kunskapsområde som behöver sin utveckling. De båda förskollärarna F2 och F4 

tycker snarare att bild och form får ta mindre plats än övriga ämnen. Här förklarar 

förskollärare F2 det som att hon tror att det beror på missuppfattningar i tolkning 

av läroplanen när det kommer till innebörden av begreppet utbildning, vilket kan 

likställas med det Nilsson, Lecusay och Alnervik (2018) skrev om risker med att 

inte känna tillit till vad begreppet undervisning i läroplanen innebär. 

Förskolläraren F4 tror istället att det kan vara sämre skolresultat som lett till ökad 

satsning på de teoretiska ämnena i förskolan. 

 

Bild och form i förskolan 

I intervjuerna är det tydligt att förskollärarna tycker att bild och form handlar om 

olika sätt att skapa, med olika material och tekniker, något som stämmer väl 

överens med de tankar som Richter (2012) tidigare har uttryckt. Förskollärarna 

pratar om att barnen ska ges möjlighet att prova på, finna ett intresse och 

upptäcka att det går att göra roliga saker med bild och form. I likhet med detta 

finns det tidigare forskning av Ahlner Malmström (1991) som visar att skapande 

är viktigt för att det ger barnen sitt behov av att uttrycka sig tillgodosett. 

 

Att få skapa fritt är något som ofta tas upp i intervjuerna. Arbetet med bild och 

form i förskolan beskriver förskollärarna F2, F3 och F9 som att de försöker att 

lägga fokus på att följa barnens intressen och inte ha för styrda aktiviteter. 

Qvarsell (2010) och Furness (2017) har i tidigare forskning framhållit att det är 

viktigt att uppmuntra och låta barnen få prova sig fram själva utan för mycket 

styrning. Förskolläraren F8 uttrycker att “man har ju en bild över hur saker och 

ting ska bli, och de gäller ju att släppa den bilden” och menar att det finns en viss 

svårighet i att som vuxen lära sig att släppa tanken på hur slutresultatet ska bli. 

Här går det att se kopplingar till tidigare forskning av Ahlner Malmström (1991) 

som skriver om att vuxna ofta har en bild av vad som räknas som fint eller fult och 

att det är viktigt att lyssna till barnens tankar när det kommer till deras eget 
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skapande. Även Furness (2017) menar att det är viktigt att som pedagog våga lita 

på barnens förmåga. 

 

Läroplanens betydelse när det kommer till bild och form verkar enligt majoriteten 

av de intervjuade förskollärarna vara viktig. Något som visar sig när frågan om 

läroplanens betydelse ställs är att alla förskollärare inte har helt tydligt för sig vad 

bild och form har för plats i läroplanen. Malmström (2013) har i tidigare forskning 

uttryckt att det estetiska blivit mer aktuellt och menar att det borde leda till ett 

intresse för hur läroplanen främjar arbetet med estetiska ämnen. I tidigare 

forskning har Jarl och Rönnberg (2019) påpekat att det kan uppstå glapp i 

pedagogers tolkning av läroplan och andra styrdokument på grund av otillräckliga 

formuleringar. Att det finns skilda sätt att tolka läroplanen är något som tar sig 

uttryck i förskollärarnas utsagor. Förskollärarna F1 och F6 tycker att det tydligt 

står i läroplanen vad som gäller medan det för förskollärarna F4 och F8 istället är 

något otydligt. Förskolläraren F2 tycker att bild och form får alldeles för lite plats i 

läroplanen. 

 

Vad man gör av barnens alster på förskolorna varierar enligt förskollärarnas 

utsagor. Det framkommer i flera av intervjuerna att många bilder sätts upp på 

väggarna, något som även Saar och Nordberg (2014) tagit upp i tidigare forskning. 

Förskolläraren F4 pratar i likhet med tidigare forskning av Braxell (2010) om att 

det ibland skapas saker med avsikt att visa upp dem för föräldrarna. 

Förskolläraren F1 poängterar istället att hon tycker att processen är viktigare än 

resultatet och menar att det inte alltid behöver finnas en produkt att ta med 

hem. Detta framgår även i tidigare forskning av Levin (2012) som lyfter fram att 

den estetiska lärprocessen kan bli mer än bara ett alster om pedagogen engagerar 

sig i barnets process och hjälper barnet att skapa en mening. 

 

Möjligheter för bild och form i förskolan 

När det kommer till fördelar och nackdelar med bild och form i förskolan 

uttrycker majoriteten av förskollärarna att de ser fördelar med bild och form. Till 

en början verkar det vara svårt för förskollärarna att hitta några direkta nackdelar 

med bild och form, här uttryckt av förskollärare F9:  

 
Nackdelar kan jag väl inte, kan nog inte tänka mig några nackdelar. (F9) 

 

På liknande sätt anser förskollärare F8 att det inte kan finnas nackdelar med att 

låta barn arbeta med bild och form: 

 
Jag tycker inte det finns några nackdelar, jag tycker det finns bara fördelar med 

det[...]Dom flesta barn älskar ju att hålla på med såna här saker. (F8)  

 

Istället för nackdelar är det en mängd olika fördelar som räknas upp av 

förskollärarna när det gäller bild och form. Exempelvis att det är ett sätt att få 

uttrycka sig och att barnen tycker att det är roligt. Även glädjen i att få se barnen 

skapa något på egen hand är något som uttrycks bland förskollärarna. Dessa 
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tankar går i linje med tidigare forskning av Asplund Carlsson, Pramling och 

Pramling Samuelsson (2008) som menar att de estetiska ämnena ofta ses som en 

välkommen paus och är bra för exempelvis barn som känner att andra ämnen kan 

uppfattas som svåra. 

 

Om något material skulle fattas säger majoriteten av förskollärarna sig ha goda 

förutsättningar för att kunna köpa in det material de behöver. Flera förskollärare 

nämner återigen att det inte behöver vara material som kostar pengar utan att det 

går göra mycket med naturmaterial eller använda sig av återbruk och visa barnen 

på att man kan göra saker även av det som skulle klassas som skräp annars, något 

som även Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) tagit upp i tidigare forskning. 

 

När det kommer till hinder är barngruppens storlek något som några av 

förskollärarna menar kan ha inverkan på valet av aktiviteter i verksamheten. 

Förskollärare F3 uttrycker sig med orden: “fördelen, att man får oftast med hela 

gruppen och att dom, och att man, tycker att det är kul” och poängterar att bild 

och form är något som kan engagera många på samma gång. Detta går i linje med 

tidigare forskning som Furness gjort inom förskolan som visar att stora 

barngrupper kan leda till ett ökat lärande hos barnen då dem får utbyte av 

varandra (Furness, 2017). Förskollärare F8 ser det däremot som en svårighet att 

arbeta med bild och form i helgrupp, något som stöds av tidigare forskning av 

Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) där forskarna menar att 

skapande aktiviteter väljs bort vid alltför stora barngrupper. Barngruppens 

sammansättning är något som förskollärare F4 menar kan bli till ett hinder för 

bild och form i förskolan. Hon menar att i barngrupper där barnens ålder skiljer 

sig åt väldigt mycket kan det ur säkerhetsskäl finnas svårigheter att ha materialet 

lättillgängligt för barnen.  

 

Tidsaspekten är ett hinder som de båda förskollärarna F5 och F7 tar upp. De 

menar att det är svårt att ha en skapande verksamhet om de vuxna inte hela tiden 

kan finnas med och hjälpa till. Sett till tidigare forskning menar Qvarsell (2010) 

och Furness (2017) att det inte är nödvändigt att övervaka allt barnen gör, så länge 

de vuxna finns i närheten. 

 

Diskussion och slutsatser 
 

Syftet med studien var att, med hjälp av kvalitativa intervjuer, få en ökad kunskap 

om bild och form i förskolan. I detta avsnitt lyfter vi fram och diskuterar valda 

delar av det som framkom i vårt resultat. Diskussionen delas in i tre delar utifrån 

studiens tre forskningsfrågor. Avsnittet avslutas med våra slutsatser och nya 

frågor som väckts under studiens gång. 
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Hur ser de intervjuade förskollärarna på ämnet bild och form som en del i 

förskolans verksamhet? 

Ett tydligt resultat som framkommer i studien är att i stort sett samtliga av de 

tillfrågade förskollärarna säger att barnen visar att de tycker att det är roligt med 

bild och form. För att hålla en nivå som passar barnen och uppmuntrar till 

lustfyllt lärande skriver Änggård (2006) och Furness (2017) om vikten av att ha en 

god miljö utan prestationskrav. Att hålla förskolan fri från prestationskrav är 

något som även vi anser känns viktigt att arbeta för. Enligt förskolans läroplan 

(Skolverket, 2018) ska förskolan vara till för alla barn, här känner vi att det är 

viktigt att man i förskolan arbetar på ett sätt som säkerställer att alla barn känner 

så. Ett led i detta tror vi är att, som verksam inom förskolan, kontinuerligt se till 

att man har en bra miljö, att ständigt reflektera över och utvärdera sitt arbetssätt 

för att förvissa sig om att man fortfarande arbetar i rätt riktning med aktiviteter 

som passar barnen (jfr Bamford, 2010; Häikiö, 2007). 

 

Samtidigt som vi hör det positiva så tycker vi oss i intervjuerna höra en viss oro 

med bild och form som gäller förskollärarna själva. En oro som handlar om att 

pedagogen kanske kan uppfattas som mindre kunnig eller kanske till och med 

riskerar att uppfattas av andra som “dålig” inom bild och form. Detta är något som 

vi själva också tycker oss ha sett utifrån våra tidigare erfarenheter i förskolan. Att 

bild och form är något som å ena sidan lockar barnen men som å andra sidan kan 

te sig skrämmande för förskollärare som kan ha egna känslor av otillräckliga 

kunskaper och mindre god kompetens inom området bild och form. Här tror vi att 

det är viktigt att i arbetslaget ha en positiv atmosfär där man arbetar med att 

stötta och uppmuntra varandra. 

 

I intervjuerna ser vi tydliga samband mellan förskollärarnas syn på miljö och de 

tankar Braxell (2010) och Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) har om hur viktig 

en god och skapande miljö med olika material är för barnens fantasi och deras 

egna val för det fria skapandet. Det framkommer i resultatet att miljön är en 

väldigt viktig del när det kommer till vilka möjligheter förskolan erbjuder barn när 

det kommer till bild och form; dvs. hur miljön är utformad tror vi har stor 

inverkan på barnens möjligheter till utveckling inom ämnet. I likhet med hur vi 

uppfattat att förskollärarna tänker när det kommer till miljö och material ser vi 

här en koppling till den sociokulturella teorin: hur barn lär sig genom samarbete 

och tillsammans med föremål/artefakter. Vygotskij säger att individen inte på 

egen hand lär sig utan lär sig i en gemenskap eller med hjälp av artefakter (se 

Säljö, 2011, 2018a, 2018b). I överensstämmelse med Vygotskij är vår syn på 

samspelet mellan barn och artefakter i denna studie, att det i förskolan handlar 

om barnens möte med allt det material som kan ingå i arbetet med bild och form, 

exempelvis penslar, färg och papper och allt material som kan hämtas i naturen, 

som kvistar, löv och kottar. 

 

När det kommer till hur bild och form förhåller sig till övriga ämnen i förskolan så 

hade vi trott att de flesta förskollärarna skulle anse att bild och form får mindre 

plats i förskolan än övriga ämnen. Det visade sig dock vara väldigt skiftande vad 
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förskollärarna faktiskt ansåg och det blev vi positivt överraskade av. Vissa av 

förskollärarna menar att bild och form har en stor del och given plats i förskolan 

och även om det inte alltid sker genom planerade aktiviteter så finns skapandet 

ändå med, både i sig själv men även tillsammans med övriga ämnen. Tidigare 

forskning av Wallerstedt och Pramling (2017) visar på att de estetiska ämnena 

numera ofta fungerar som hjälpämnen till de övriga ämnena och det stämmer 

alltså överens med vissa av förskollärarnas utsagor, men långt ifrån alla. En av de 

intervjuade förskollärarna säger att på hennes förskola har bild och form en 

mycket lägre status än exempelvis språk och matematik. Enligt förskolläraren 

berodde den lägre statusen för bild och form på att begreppet undervisning 

tillkommit i den senaste läroplanen. Enligt henne är begreppet undervisning i 

förskolan oklart och det tycks vara svårt att förstå hur läroplanens innehåll ska 

tolkas. Exempelvis framfördes funderingar om huruvida undervisning innebär 

lärarledd undervisning på samma sätt som i skolan eller om undervisning i 

förskolan förväntas ha annan innebörd. Precis detta dilemma om oklarheter av 

undervisning i förskolan tas även upp av Nilsson, Lecusay och Alnervik (2018). 

Här är vi beredda att hålla med; om begreppet undervisning inte tydligt definieras 

är det upp till var och en att tolka det och då kan det lätt leda till 

meningsskiljaktigheter. Samtidigt tror vi att det kan vara svårt att komma på en 

enkel lösning på detta - läroplanen ger riktlinjer som därefter är upp till var och en 

att tolka, och när det är fritt att tolka är det svårt att säga vad som är rätt och fel. 

Vem kan egentligen med rätt påstå sig ha tolkningsföreträde i en sådan situation? 

 

Hur arbetas det med bild och form som ett ämne i förskolans verksamhet?  

Bild och form är något som alla de tillfrågade förskollärarna hade i sin 

verksamhet, allt från mestadels fritt skapande till lite mer styrda aktiviteter. Några 

av förskollärarna beskrev att de ville följa barnens intresse, låta barnen skapa fritt 

och att de inte ville genomföra för styrda aktiviteter. När förskollärarna beskrev 

aktiviteter inom bild och form var det framförallt skapa, pyssla, klippa, klistra, 

måla och rita som nämndes. Beskrivningarna av aktiviteter anser vi stämma väl 

överens med både det Richter (2012) skrivit, men även med våra tidigare 

erfarenheter från förskolan. Exempel som styrker detta finns även bland de alster 

vi fotat av (se bilaga 3). 

 

En av förskollärarna berättade om hur det kan vara en svårighet att släppa tanken 

om hur resultatet ska se ut och istället låta barnen göra som de känner. I detta 

spår är även Furness (2017) och Qvarsell (2010) som skriver om vikten av att som 

pedagog lita på barnens förmåga att självständigt klara av saker. I våra analyser 

kom vi bland annat att fundera över varför styrda aktiviteter i bild och form kan 

kännas som ett känsligt ämne och ställer oss frågan varför? En ytterligare fråga 

som vi ställer är hur det kan komma sig att förskollärare inte vill se planerade 

aktiviteter i bild och form jämfört med vad som generellt tycks vara en 

grundläggande princip för områden som matematik och språkutveckling? Ahlner 

Malmström (1991) ställer sig frågan vem som kan avgöra om något är fint eller 

fult. Här tänker vi att det i förskolan handlar om en fin balansgång - vi ska å ena 
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sidan uppmuntra barnen till att lita till sin egen förmåga, å andra sidan har vi fått 

lära oss att det är viktigt att väga sina ord noga. I förskolan ska alla barn känna sig 

lika värdefulla och vuxna ska vara goda förebilder som ser till alla barns lika värde 

(se UNICEF, 2018; SFS 2010:800; Skolverket, 2018). En förhållandevis liten 

handling, som att säga att något är fint eller fult, tänker vi kan få större 

konsekvenser än avsett då det är svårt att veta hur en sådan kommentar tas emot. 

Av den anledningen tror vi att det är viktigt att man hela tiden reflekterar över sitt 

förhållningssätt, för att inte själv blir en bidragande orsak till att skapa 

prestationsångest kring ämnet. 

 

Jarl och Rönnberg (2019) beskriver hur läroplanens utformning kan skapa glapp 

mellan olika pedagogers tolkningar. Malmström (2013) ställde sig frågande till 

hur läroplanen främjar arbetet med bild och form. Ur våra intervjuer har vi fått 

fram att majoriteten av de intervjuade förskollärarna tycker att läroplanen är 

viktig för verksamheten och, i detta fall, bild och form. Trots att många av 

förskollärarna säger att den är viktig så går det, enligt oss, skönja vissa brister. Att 

läroplanen tolkas olika ute i verksamheterna är en förförståelse som vi haft redan 

innan denna studie genomfördes. Vår uppfattning är även att många anser sig 

göra så gott de kan för att uppfylla de mål som finns. Gällande den nya läroplanen, 

Lpfö 18, som kom att börja gälla alldeles nyligen, från och med 1 juli 2019, har vi 

under intervjuerna sett att vissa av förskollärarna tycks ha hakat fast sig på att 

innehållet i läroplanen förändrats väldigt mycket. Vi upplever att det, enligt 

förskollärarnas utsagor, har fått sina för- och nackdelar - bland annat när det 

kommer till innebörden av begreppet utbildning. Vi tror å ena sidan att det kan 

vara positivt för förskolan att få in begreppet utbildning genom att det kan 

medföra en högre status på synen på förskolans verksamhet. Å andra sidan tror vi 

att det är lätt att fastna vid begreppet utbildning och att det kan skapa en stress 

hos förskollärare om utbildning förväntas ske i likhet med hur det gör i skolorna. 

 

Intrycket vi har fått är att skapande aktiviteter på förskolan ofta resulterar i någon 

form av alster. Vi ställde därför frågan till förskollärarna vad de brukar göra av det 

som barnen skapat. Av förskollärarnas utsagor kunde vi utläsa att oftast blir 

alstren uppsatta på väggen (se Saar & Nordberg, 2014) alternativt att barnen tar 

hem det de skapat. En förskollärare menar i enlighet med Braxell (2010) att det 

finns mycket som barnen skapar med avsikt att kunna visa upp för sina föräldrar 

eller andra vuxna. En annan förskollärare menar på att det är själva processen 

som är den viktigaste delen och att det inte alltid behöver finnas någon produkt 

att ta med hem eller hänga upp på väggen. Levin (2012) poängterar att den 

skapande stunden kan bli mer än ett alster om pedagogen byter fokus och 

engagerar sig i processen och vägleder barnen. Vi förstår och håller med båda 

sidorna här och tänker att allt inte behöver vara så “svartvitt”. Vi tror att det går 

hitta en gyllene medelväg där bild och form i förskolan både kan vara sådant som 

resulterar i saker att visa upp men även att processen är en minst lika viktig del i 

ämnet. Foton med exempel på några av barnens alster finns med i slutet av denna 

studie (se bilaga 3). Anledningen till att vi valt att visa bilder är för att visa på den 

mångfald av skapande aktiviteter som sker ute i förskolorna. 
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Hur beskrivs möjligheter med bild och form som ett ämne i förskolan?  

Majoriteten av de intervjuade förskollärarna uttrycker att de i huvudsak ser 

fördelar med bild och form och att ämnet är något som barnen verkligen tycker 

om. De positiva beskrivningarna av bild och form överensstämmer med hur 

Asplund Carlsson, Pramling och Pramling Samuelsson (2008) liknat bild och 

form vid en slags välkommen paus från andra, mer krävande ämnen. Detta 

överensstämmer med intrycket vi själva har fått när vi tidigare varit ute i 

förskolor, under verksamhetsförlagd utbildning eller vikariat. Intrycket vi har fått 

är att bild och form är något som ofta föreslås av pedagoger när barnen efterfrågar 

något att göra. “Sätt dig och pyssla en stund” känns som en mening som vi båda 

hört flertalet gånger ute i förskolorna. 

 

Materialbrist var det ingen av förskollärarna som såg som något problem, var det 

något material som saknades köptes det in eller hämtades från naturen. Engdahl 

och Ärlemalm-Hagsér (2015) beskriver att vid skapande aktiviteter brukar 

förskolor ofta använda sig utav saker som skulle klassas som skräp. Från några av 

förskollärarna har vi även fått detta bekräftat - att skräp brukar återbrukas. Ur 

miljösynpunkt och utifrån vad återbrukat material kan skapa för positiv inverkan 

på samhället tycker vi att det är en positiv sak. Vi ser givetvis inget fel i att köpa in 

nytt material, men tänker att det är bra att vara medveten om riskerna med 

alldeles för mycket nykonsumtion. Här tänker vi både ur miljösynpunkt men även 

vilka signaler det sänder till barnen; dvs. att försöka hålla det på en lagom nivå 

och inte uppmuntra till ett “slit-och-släng-samhälle”. 

 

Några direkta nackdelar med ämnet bild och form var det ingen av förskollärarna 

som såg, däremot framkom det att det finns vissa faktorer som några av 

förskollärarna ser som ett möjligt hinder i arbetet. De två faktorer som var 

tydligast var tidsaspekten och barngruppens storlek.  

 

Två av de tillfrågade förskollärarna berättar om vilja att vara med barnen i deras 

skapandeprocess men att det är svårt då resten av verksamheten riskerar att 

lämnas obevakad. Både Qvarsell (2010) och Furness (2017) menar däremot att det 

inte är nödvändigt att ständigt övervaka barnens görande om det finns en vuxen i 

närheten. Att uppleva känslan av att tiden inte räcker till är något som även vi har 

fått erfara ute i olika förskolor. Därför förstår vi när förskollärarna beskriver att 

det kan kännas svårt att hinna med. Enligt en av de intervjuade förskollärarna 

handlar det bland annat om att hela barngruppen ska få möjlighet till samma 

aktivitet. Vi förstår tanken hos förskollärarna, att det inte ska bli orättvist för att 

vissa har fått göra något och inte andra, men här har vi börjat fundera över om 

alla barn behöver, och framför allt vill, göra likadant varje gång? Skulle det kunna 

vara okej att göra en aktivitet med en liten del av barngruppen och sedan göra 

något annat med en annan grupp av barn? Behöver alla göra lika? Ser 

förskollärare verkligen till barnens intresse genom detta arbetssätt eller är det 

förskollärarnas intresse som dominerar?  
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Barngruppens storlek är en faktor som utpekats som en nackdel bland vissa 

förskollärare och som en fördel av andra förskollärare. I tidigare forskning har 

även Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) och Furness (2017) 

delade meningar om fördelar eller nackdelar när det kommer till barngruppens 

storlek. Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) menar på att 

skapande aktiviteter kan riskera att väljas bort som en följd av alltför stora 

barngrupper medan Furness (2017) syftar på att större barngrupper vid aktiviteter 

skapar andra förutsättningar för barnen och uppmuntrar till ett sätt där barnen 

kan ta hjälp och stöd av varandra. Här tror vi inte att det finns något definitivt 

svar på vilken som är den bästa lösningen. I arbete med människor tror vi på 

nyckelfaktorer som kommunikation, lyhördhet och flexibilitet; dvs. att anpassa 

verksamheten efter rådande förutsättningar. 

 

Något som förvånade oss, och som vi ser som en risk, är att inte alla förskollärare 

anser sig ha koll på den nya läroplanen. Eftersom Lpfö 18 är ett av de 

styrdokument som ska utgöra grunden för hela verksamheten är det intressant att 

det finns förskollärare som inte tycker sig ha kännedom om vad som står i den. 

Här tänker vi att ansvaret ligger både hos rektorer och pedagoger i förskolan att 

snarast ta del av nya styrdokument när de ändras. Under våra tre och ett halvt år 

på förskollärarutbildningen har vi varit med om både en revidering och sedermera 

även en ny läroplan, där varje student haft eget ansvar över att läsa in sig på vad 

som gäller för att kunna använda den så fort som möjligt. Vi hade trott att det 

fungerade på samma sätt ute i förskolorna. En sak som vi dock bör ha i åtanke här 

är att informanternas utsagor inte nödvändigtvis speglar alla deras kunskaper och 

erfarenheter. Under intervjutillfället ställdes flera frågor och vi är i efterhand 

medvetna om att nervositet kan spela in i en sådan situation, vi hade troligtvis 

behövt ställa fler följdfrågor för att få en helt rättvis bild av hur det ser ut. 

 

Slutsatser och nya frågor 

En slutsats som vi kan dra av den här studien är att bild och form är ett ämne som 

har olika betydelse för olika förskollärare. En annan slutsats som vi drar är att 

styrda aktiviteter i bild och form inte tycks vara prio ett i förskolan. Ytterligare en 

slutsats är att läroplanens nya utformning, med utbildning i fokus, kan vara en av 

orsakerna till att bild och form inte har lika hög status som teoretiska ämnen i 

nuläget. 

 

I vår analys av resultaten från intervjustudien kom vi därför bland annat att 

fundera över varför styrda aktiviteter i bild och form kan kännas som ett känsligt 

ämne och ställer oss frågan varför? 

 

Vi ställer också frågan utifrån våra sökningar på litteratur och i den 

litteraturöversikt som vi presenterat varför bild och form tycks vara ett försummat 

område i forskning om förskolan? 
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En ytterligare viktig fråga som vi ställer utifrån den här studien är hur det kan 

komma sig att bild och form är svagt framskrivet och tar liten plats i läroplanen? 

Hur kommer det sig att ordet lek är borttaget i den nya läroplanen; dvs. hur ser 

beslutsfattare på bild och form i förhållande till barns lek och lärande? 

 

Slutligen bör man enligt oss ställa frågan hur det kan komma sig att förskollärare 

inte vill se planerade aktiviteter i bild och form jämfört med vad som generellt 

tycks vara en grundläggande princip för ämnesområden som matematik och 

språkutveckling. 

 

Vår avslutande slutsats är att resultaten i den här studien pekar på att det med 

den nya läroplanens fokus på utbildning finns risk för att bild och form kommer i 

skymundan och hamnar lägre i rang än typiska traditionella utbildningsämnen 

som matematik och svenska. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
Inledningsfrågor: 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
2. Vilken ålder är det på barnen som du arbetar med för tillfället? 
3. Vad tänker du på när du tänker på ämnet bild och form? Vad betyder det 

för dig? 
 
Frågor utifrån varje enskild forskningsfråga, vilka frågor vi tänker 
ställa för att få svar på våra forskningsfrågor (forskningsfrågorna är i 
fetstil och kommer ej att ställas under intervjun): 
 

 Hur ser våra intervjuade förskollärare på ämnet bild och form 
som en del i förskolans verksamhet?  

1. Hur tänker du på bild och form som ett ämne i förskolan? 
2. Vilka förutsättningar finns det för bild och form, enligt dig, i er förskola?  

Följdfråga: Förutsättningar som skulle kunna vara bättre/vad saknas? 

3. Känner du att bild och form får lika mycket plats i verksamheten som andra 
ämnen? Om inte, vad tror du att det kan bero på? 

 
 Hur arbetas det med bild och form som ett ämne i förskolans 

verksamhet? 
1. Beskriv hur du själv arbetar med bild och form i förskolan. 

Förslag följdfråga: - Upplever du samma tänk hos alla i arbetslaget, ev. 
skillnader hos andra enligt dig? 

2. Hur ser du på läroplanens betydelse när det kommer till arbete med bild 
och form i förskolan? 

3. Vad gör ni av era “alster”? Vill du visa oss exempel på saker ni gjort, efter vi 
är klara med intervjun? 

 
 Hur beskrivs möjligheter med bild och form som ett ämne i 

förskolan? 
1. Vad ser du för fördelar/nackdelar med att arbeta med bild och form 

tillsammans med barnen? (På vilket sätt? Kan du berätta mer?) 
2. Upplever du att det finns några hinder för att kunna arbeta med bild och 

form tillsammans med barnen? Om ja, vilka? Om nej, vad anser du att det 
beror på? 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 

Missivbrev 

Inbjudan till att deltaga som informant till ett examensarbete om bild 
och form i förskolan. 
 

Mitt namn är x och jag studerar förskollärarprogrammet termin sju vid Umeå 
universitet. Jag och min kurskamrat X har tillsammans börjat skriva vårt 
examensarbete och vi skulle behöva hjälp av dig som är verksam förskollärare som 
en informant till detta arbete. Syftet med vårt examensarbete är att få en ökad 
förståelse för hur bild och form utgör en del av förskoleverksamheten, utifrån 
några förskollärares erfarenheter. 
 
Under den första tiden av vårt skrivande har vi fördjupat oss i forskning och 
litteratur kring det aktuella ämnet. För att kunna fortsätta skrivandet av vårt 
examensarbete är dina erfarenheter som förskollärare värdefulla för oss. 
 

Vi kommer att använda oss utav intervjuer för att kunna ta del av verksamma 
förskollärares erfarenheter inom området. För att effektivisera vårt arbete så 
genomför vi intervjuerna var och en. 
 

I genomförandet och rapporteringen av examensarbetet följer vi Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer, vilket innebär att du informeras om syftet med 
examensarbetet, ditt deltagande är frivilligt och konfidentiellt (dina svar och dina 
resultat kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem). Resultatet 
kommer enbart att användas i vårt examensarbete. Intervjun beräknas ta ungefär 
30 minuter och kommer att spelas in som en ljudfil. De inspelade intervjuerna 
kommer endast att användas för det här examensarbetet som underlag när vi i 
efterhand ska transkribera/skriva ut intervjuerna. Inga andra än vi två som 
genomför examensarbetet kommer att ta del av de inspelade intervjuerna. 
 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig via 
mail eller telefon  
x@x 
xxx-xxx xx xx 
 

Med vänliga hälsningar, 
XX 
Förskollärarstudent 
Umeå universitet 
 

  



 

 

 

Bilaga 3 

Alster från förskolorna 
 

Här följer exempel på skapande som barnen arbetat med i de olika förskolorna. 
En kort bildtext beskriver varje bild. Barnens namn är bortsuddade från bilderna 
och vi har fått tillåtelse från de intervjuade förskollärarna att publicera bilderna. 
 

    
Bild 1 – Målarbilder med temat brandövning.             Bild 2 – Bokstavs-/siffertavlor av kvistar. 

 
Bild 3 – Träd tryckta med hjälp av bubbelplast och flaskfärg. 



 

 

 

 
Bild 4 – Sockermålning; dvs. socker och vatten som blandas och stryks på ett papper. Sedan droppar man på vattenfärg 

och så sprider den sig så att det bildas olika mönster. 

 

 
Bild 5 – Ljuslyktor som tillverkats av gamla glasburkar. Dessa skulle användas till en årlig ljusmanifestation. 



 

 

 

 
Bild 6 – Ett barn hade målat på handen och tryckte ett avtryck på papperet. Några andra barn ville göra likadant. Det 

resulterade i en gemensam tavla. 

 
Bild 7 – Ett barn hade ritat ett hjärta och dekorerat det med färgglatt ”pennväss-skräp” från pennvässaren. 



 

 

 

 
Bild 8 – Teckning uppsatt på anslagstavlan i hallen på en av förskolorna. 

 
Bild 9 – Kulmålning; dvs. färg droppas på ett papper som ligger i en låda. Man släpper ner en kula och låter den rulla 

runt i färgen på papperet i lådan. Detta resulterar i ett mönster. 



 

 

 

 
Bild 10 – Stora bilder som målats/tryckts med hjälp av däck från leksaksbilar och leksakstraktorer som doppats i 

flaskfärg och rullats/tryckts mot papperet. 



 

 

 

 
Bild 11 – Fönstermålning med hösten som tema. En av pedagogerna på förskolan hade målat ett träd på fönstret och 

barnen dekorerade runtom med löv och olika figurer som de målat. 



 

 

 

 
Bild 12 – Äggkartonger som barnen färglagt och satt upp på väggen. 

 
Bild 13 – Vävram.  



 

 

 

  
Bild 14 och 15 – Hösttavlor av höstlöv som limmats fast på papper. 

 

 

 
Bild 16 och 17 – Kollage som är skapade av barnens gamla målningar. 

 



 

 

 

 
Bild 18 – Figurer skapade av kottar, stenar, sugrör, toarullar, bomull, kapsyler och skruvkorkar.  

Bild 19 – En myra skapad av äggkartong och piprensare. 

 



 

 

 

 
Bild 20 – Ett hjärta av rönnbär och ståltråd.            Bild 21 – Spindlar av piprensare och folie. 

 

 

 
Bild 22 – Pärlhalsband med ritning.         Bild 23 – Stenfigurer och husbyggen av träbitar. 



 

 

 

 
Bild 24 – Monter med kollage skapade av makaroner, naturmaterial och skräp. 

 
Bild 25 – Målningar med flaskfärg och pensel. 


