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Abstract: 
Denna studie handlar om förskollärares förhållningssätt kring att stödja barns lust 

att skapa i bild. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står det hur förskolan ska 

ge förutsättningar för barns lust att lära hela livet och i denna studie sker en specifik 

inriktning mot bildskapandet. För att få fram förskollärares förhållningssätt till barns 

lust till bildskapande utgick vi från de tre frågeställningarna: Vad är syftet med 

bildskapande på förskolan? Hur uppfattar förskollärarna sin roll i barns 

bildskapande? På vilka sätt stärks barns lust till bildskapande? Metoden som 

används är kvalitativ och materialet har samlats in genom fyra halvstrukturerade 

intervjuer. De fyra förskollärarna som blivit intervjuade arbetar på olika förskolor. 

Datamaterialet som samlats in har i resultatet analyserats utifrån det sociokulturella 

perspektivet samt begreppen guidning och styrning.  

 

Resultatet visar genom begreppen styrning och guidning både likheter och 

variationer i förskollärarnas sätt att förhålla sig till barns lust till bildskapande. 

Förskollärarna uttrycker att verksamheten ska anpassas efter barnens intressen. 

Sammanfattningsvis visar studien att förskollärarna balanserar mellan att vara 

lyhörda för barns intressen, samtidigt som de vid barns olust till bildskapande ändå 

inte upphör att erbjuda och locka genom ett ömsesidigt samspel.   

 

 

 
 
 
 
Nyckelord: Bild, bildskapande, bildundervisning, förskola, 
förskollärare, förhållningssätt, sociokulturellt perspektiv 
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1. Inledning 
 
Studiens syfte är att bidra med ökad kunskap om hur några förskollärare förhåller 

sig till barns lust till bildskapande i förskolan. Bildskapande kan i förskolan, men 

också i högre åldrar vara något som väcker både lust och olust hos barn. Hos vissa 

barn blomstrar lusten att skapa medan andra barn drar sig undan och inte vill försöka 

alls. Studiens användning av ordet lust utgår från det som står i förskolans läroplan, 

även förkortad till Lpfö 98 (Skolverket, 2016), att alla barn ska få utveckla en 

livslång lust att lära. I denna studie är det med andra ord förskollärarnas uppfattning 

om hur de kan stimulera barns lust att utvecklas i bildskapande som ligger i fokus. 

Vygotsky (1995) beskriver hur ”skapandets våndor” handlar om när viljan att skapa 

inte alltid går ihop med förmågan att skapa, vilket ofta bidrar till lidande hos en 

individ. Han menar att skapandet kan framkalla glädje, men när det blir för svårt att 

förverkliga sina idéer kan det få motsatt effekt. Skapandets våndor ses med andra 

ord i detta arbete som en form av motsats till lusten att skapa. 

 

Vi är två förskollärarstudenter som alltid haft ett intresse för att skapa i bild. 

Erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning och vår egen skolgång har 

gjort oss medvetna om att bildskapande också kan vara något som undviks, då 

människor i vår omgivning, barn, pedagoger och klasskamrater uttryckt ”Jag kan 

inte” och backat undan i bildsammanhang. Detta väckte vårt intresse för att utföra 

den här studien, då vi vill få mer kunskap om hur förskollärare arbetar och förhåller 

sig till barns lust eller olust till bildskapande. Vår förhoppning är att denna studie 

får vara till nytta både för yrkesverksamma i förskolan, men också för föräldrar eller 

andra som kommer i kontakt med barns bildskapande. 

 

Förskollärare har en viktig roll då många barns första möte med bildskapande sker 

i förskolan. Historiskt sett har lärares sätt att bemöta barns bildskapande varierat i 

förhållande till samhällets behov och den rådande barnsynen enligt Marner (2000). 

Från 1800-talet fram till cirka år 2000 har olika förhållningssätt dominerat hos lärare 

i bildundervisning. I början var de väldigt styrande över skapandet, till att senare 

inte vilja påverka barns skapande alls. Dessa två arbetssätt omformades slutligen till 

att lärare i skolan fick en mer balanserad syn som handlar om att varken vara för 

passiv eller för styrande i situationer där elever skapar. Eftersom det gått en tid sedan 
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Marners studie genomfördes kan mycket ha hänt sedan dess. Han behandlade inte 

heller specifikt förskollärare i sin text. Det kan därför vara intressant att lyfta fram 

förskollärares förhållningssätt till bildskapande i dagens förskola.  

 

Medan Marner (2000) nämner hur det genom historien funnits olika sätt att förhålla 

sig till barn som skapar i bild lyfter Löfstedt (2001) fram den sociala praktikens 

betydelse för barns bildskapande. En dialog mellan en vuxen och ett bildskapande 

barn kan ge barnet nya infallsvinklar på både sitt eget och andra barns skapande. 

Vissa av lärarna som deltagit i hennes studie uttryckte att deras egna negativa 

erfarenheter av bildskapande påverkat deras arbete med barnen negativt. 

Förskollärares förhållningssätt verkar med andra ord kunna framkalla olika 

”skaparatmosfärer”. Änggård (2005) beskriver att bildskapande är antingen 

kravfyllt eller kravlöst och Löfstedt (2001) hur den vuxne genom kommunikation 

kan påverka detta. Journalisten Nordenlöw (2006, 11 april) har intervjuat bildläraren 

Ulla Lundegård som är verksam i grundskolan. Hon upplever att barn ofta är väldigt 

självkritiska när det kommer till bildskapande och att det är stora skillnader mellan 

barns förkunskaper i bild när de kommer upp i klass sju. Hon menar också att olust 

skapas om inte redskap för fantasin ges. Det kan finnas olika redskap att förvalta 

barns lust att skapa i bild och det är vad vår studie fokuserar på; hur förskollärarna 

beskriver sina förhållningssätt och redskap för att stärka barns lust till bildskapande. 

 

I denna studie kommer fyra intervjuer att utföras med fyra olika förskollärare från 

olika förskolor. Alla förskolorna är kommunala och ingen av dem har en 

specialinriktad pedagogisk profil. Med Vygotskys sociokulturella perspektiv (Säljö, 

2000) som teoretisk utgångspunkt kommer dessutom Bendroth Karlssons (1996) 

figur för olika grader av styrning och guidning att användas vid analyserandet av det 

insamlade materialet.  

 
2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att få mer kunskap om hur förskollärare beskriver sitt sätt 

att arbeta för att stärka barns lust till bildskapande i förskolan.   
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Frågeställningar 
 

• Vad är syftet med bildskapande på förskolan? 

• Hur uppfattar förskollärarna sin roll i barns bildskapande?   

• På vilka sätt stärks barns lust till bildskapande?  

 

3. Bakgrund 
Under detta avsnitt kommer vi att beskriva det som står i förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016) om lust och bildskapande i förskolan samt Vygotskys (1995) 

beskrivning av kopplingen mellan fantasi och verklighet. Studiens teoretiska 

verktyg samt tidigare forskning kommer också att presenteras. 

 

3.1 Styrdokument 
I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står det hur verksamheten ska arbeta för att 

varje barn ska kunna växa i sin skapande förmåga samt få möjlighet att uttrycka sig 

genom bild. Den förtydligar också att barn på förskolan ska få utveckla en positiv 

bild av sig själva som skapande och växande individer. Dessa mål förklarar inte bara 

att bildskapande ska få ske i förskolan, utan även att barnen ska få utveckla en 

positiv syn på sina egenskaper och möjligheter. I styrdokumentet står det att 

förskolan ska: ”Främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att 

lära” (Skolverket, 2016, s. 4). 

 

Enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2016) är kunskap något som har flera former. Det 

handlar inte bara om fakta, utan även om en färdighet eller en förståelse av något. 

Alla dessa former av kunskap går att tillämpa genom bildskapande. För att upptäcka 

kunskap uppmuntrar läroplanen förskolans verksamhet att utgå ifrån barnens 

intresse, motivation och drivkraft för att forma det pedagogiska arbetet.  

 

Förskolans läroplan (2016) betonar de vuxnas betydelse, att lärandet både ska 

komma från kontakten mellan barn och barn, men också från kommunikationen 

mellan vuxen och barn. Målen som beskriver den vuxnas förhållningssätt gäller både 

i bildskapande och i resten av verksamheten. De vuxna som förebilder är av stor 
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vikt, då deras förhållningssätt påverkar barns uppfattningar av ett demokratiskt 

samhälle.  

 
3.2 Fantasi och verklighet  
 
Enligt Vygotsky (1995) är fantasi något som utvecklas i relation till en persons 

erfarenheter. Han menar med andra ord att den upplevda verkligheten är det som 

bidrar till fantasins tillväxt. Vuxna som har mer erfarenheter anser han därför ha mer 

fantasi än barn. Det är dock inte alltid synligt, då förnuftet hos vuxna ofta begränsar 

deras fantasiutsläpp, medan barn inte har samma hämningar i sitt skapande. 

Eftersom det är erfarenheterna som är byggstenarna till fantasin, skulle det krävas 

ett mirakel för att en person skulle kunna skapa ur ingenting. 

 

3.3 Teoretiska verktyg 
Under denna rubrik redogörs för olika begrepp som används vid analys av resultatet. 

Det övergripande perspektivet i analysen är Vygotskys sociokulturella perspektiv 

(Säljö, 2000). Utifrån detta perspektiv använder vi den proximala utvecklingszonen 

samt Bendroth Karlssons (1996, s. 47) figur över styrning och guidning som 

analysverktyg.  

 

3.3.1 Sociokulturella perspektivet 
Det övergripande perspektivet i denna studie är det sociokulturella perspektivet. 

Säljö (2000) beskriver att det är genom samspel med personer och den fysiska 

miljön som lärdomar om ens kultur och åsikter bildas. Kommunikation ses som en 

betydelsefull faktor för att lärande ska kunna skapas.  

3.3.1.1 Proximal utvecklingszon 
Säljö (2000) redogör för Vygotskys beskrivning av den proximala utvecklingszonen. 

Innan en individ går från att inte kunna till att kunna göra något själv behöver hen 

passera den proximala utvecklingszonen för att först stöttas av en vuxen eller 

kamrat. Det handlar alltså om att den mindre kompetenta stöttas av den mer 

kompetenta för att senare gå från den redan uppnådda och nuvarande kompetensen 

till den framtida kompetensen. Askland och Sataøen (2014) nämner hur en stötta är 
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den person eller föremål som hjälper ett barn att utföra något det annars inte hade 

klarat på egen hand.  

3.3.1.2 Guidning och styrning 
Bendroth Karlsson (1996) beskriver begreppen guidning och styrning. Att utföra 

guidning innebär att en viss kunskap ges till deltagarna, det kan handla om hur 

material eller verktyg hanteras (tekniska redskap), men också mentala redskap, där 

det genom samtal ges nya synvinklar på en situation. En styrning däremot är att 

aktiviteten formas av antingen en lärare eller av en elev.  Ett exempel där styrning 

sker utan guidning, kan vara när en lärare inte har mer kunskap i bild än eleverna 

och därmed inte kan göra något annat än att styra. Ett annat sätt att få syn på 

styrandet är att se vem som tar initiativ till aktivitet, vem som avgör tema och 

material samt vem som avgör när uppgiften/bilden är klar. Både styrning och 

guidning har bakomliggande mål som påverkar hur en situation gestaltas.  

 

I figur 1 här nedan beskrivs relationen mellan guidning och styrning.  

 
Figur 1: Guidning och styrning (Bendroth Karlsson, 1996, s. 47).  

 

I bilden ovan har Bendroth Karlsson (1996, s. 47) konstruerat en figur som förklarar 

hur det kan se ut om en viss styrning och en viss guidning används tillsammans. Till 

rutornas benämningar har hon valt ut olika begrepp från olika sammanhang för att 

förklara mellantingen av styrning och guidning. Situationen där hård styrning och 
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stark guidning blandas beskriver hon med hjälp av de liberianska 

skräddarlärlingarna. Liberianska skräddarlärlingar behöver nämligen göra exakt 

som mästaren förklarar och visar för att skapa korrekta plagg, då denna har stor 

kunskap inom området som hen delar med sig av. Om vi istället blandar hård 

styrning med svag guidning får vi en situation som är helt lärararstyrd utan redskap, 

enligt Bendroth Karlsson. Det kan med andra ord beskrivas liknande de liberianska 

skräddarlärlingarna, bara det att mästaren här inte alls ger några tips eller verktyg 

till lärlingarna för att kunna utföra uppgiften.  

 

För att beskriva mötet mellan en mjuk styrning och en stark guidning lånar Bendroth 

Karlsson (1996) begreppet Community of learners av Rogoff (1994). Bendroth 

Karlsson förklarar att Community of learners innebär att läraren har det generella 

ansvaret för aktiviteten, men att ett ömsesidigt samspel och kunskapsutbyte också 

sker, där alla medverkande får ta beslut och ansvar. Den sista formen som blir till 

genom svag guidning och mjuk styrning är ”Fritt skapande”, detta innefattar att 

barnen får skapa vad de vill under den tid och med det material som finns 

tillgängligt. 

 

3.4 Tidigare forskning 
För att få fram tidigare forskning har sökningar gjorts i databaserna Summon och 

Libris. Sökorden som använts för att finna avhandlingarna och den vetenskapliga 

artikeln här nedan är; *bildskapande, *bildundervisning, *estet och *förskol. Det i 

studiernas resultat som kan vara relevant för vår studie har kategoriserats under 

rubrikerna; Historisk tillbakablick, Barns bildskapande och Pedagogers 

förhållningssätt.   

 

3.4.1 Historisk tillbakablick 
Marner (2000) ger i sitt arbete en övergripande bild av bildundervisningens historia 

från 1800-talet fram till cirka år 2000. Under 1800-talet och i början på 1900-talet 

ansågs teckningsämnet som ett av de viktigaste ämnena på gymnasiet, då teckning 

användes för att skapa ritningar inom industrin. Under första delen av 1900-talet 

stod stadieteorier i centrum för barns bildskapande. Vid 1900-talets mitt kom det en 

strävan att befria sig från samhällets krav bland annat nazism och stalinism. Det 
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började talas om det opåverkade och oskolade barnet och hur dess oförstörda 

kreativitet var något som behövde skyddas. Barnet sågs som en konstnär medan 

läraren skulle vara passiv för att inte ”förstöra”. Marner berättar om hur Picasso 

uttryckte att hela hans liv gick ut på att lära sig att skapa som ett barn igen och 

förtränga det han lärt sig på sin konstakademi. Cirka år 2000 gick däremot lärarna i 

bildundervisning från att vara passiva till att vara mer aktiva i elevers bildskapande 

för att stödja och stärka elevernas kreativa utveckling. Undervisningen byggde 

istället på att både elev och lärare var sändare och mottagare, där rollerna skiftade 

och en kommunikation skedde åt båda håll. 

 

3.4.2 Barns bildskapande 
Änggård (2005) har fördjupat sig i barns kamratkulturer i bildskapande och belyser 

att det finns både kravlöshet och kravfylldhet när barn skapar i bild. I ena fallet är 

bild något lekfullt, i andra fallet är bild något som undviks för att inte göra bort sig. 

Hon skriver också att barns bilder snarare föreställer något när de skapar ihop med 

vuxna än när de målar själva. För barnens del har skapandet andra funktioner än att 

bara representera någonting, för dem är det estetiska betydelsefullt.  

 

Det Änggård (2005) och Löfstedts (2001) studier har gemensamt är deras fokus på 

omgivningens betydelse för barns lärande i bildskapande i förskolan. Löfstedt lyfter 

i sin avhandling den sociala praktikens betydelse för barn som skapar i bild. En 

vuxens dialog med ett barn kan ge barnet nya infallsvinklar på både sitt eget och 

andras bildskapande. Tillsammans med andra barn kan bildskapandet användas som 

ett sätt att reflektera över media i leken och med vuxna kan reflektioner kring den 

närmaste verkligheten göras. Änggård förklarar att barn har olika bildskapartrender 

i sina kamratkulturer där barnen under en tid skapar liknande motiv. Barnens 

bildskapande påverkas inte bara av andra barn, utan även av vuxnas tidigare 

skapelser. Hon nämner att barns bilder verkar vara mer könsstereotypiska när de 

målar själva än med personal. Barnen visar på det sättet vilket kön de identifierar 

sig med.  
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3.4.3 Pedagogers förhållningssätt 
Bendroth Karlsson (1996) skriver i sin avhandling om pedagogers förhållningssätt i 

bildskapande. Hon förklarar hur det i förskolan nästan alltid finns material 

tillgängligt för barn att använda till det fria skapandet, men också vad det blir för 

konsekvenser om det fria skapandet saknar guidning och styrning under en längre 

tid. Det kan innebära att det för vissa barn blir väldigt lite bildskapande. De lärare 

som lämnar elever med en uppgift med för lite guidning gör också barn osäkra och 

tvivlande på sin egen förmåga att skapa i bild. Inom den estetiska verksamheten har 

lärare med mindre kunskap om bild en tendens att antingen styra eller helt lämna en 

bildsituation, medan en lärare med mycket kunskap kan utföra guidning samtidigt 

som barnen ändå får vara fria i sitt skapande. 

 

Häikiö (2007) beskriver hur hennes arbete utifrån Reggio Emilias pedagogiska 

filosofi med tiden förändrade hennes arbetssätt. Till skillnad från Bendroth Karlsson 

(1996) uppger hon i sin avhandling att barnens bildskapande blev rikare, då hon som 

vuxen backade och barnens intressen fick ta mer plats. Det som kunde ses som en 

svårighet i början var däremot att barnen inte förstod hur de skulle agera utifrån det 

fria ateljéupplägget, men detta var enligt Häikiö ett tecken på att de försökte läsa av 

omgivningens förväntningar.  

 

I Löfstedts (2001) studie kommer även hon in på det pedagogiska förhållningsättet. 

Flera av de lärare som deltagit i hennes undersökning uttryckte att deras tidigare 

negativa erfarenheter av bildskapande kommit att hämma deras arbete med barnen. 

Vid tillfällen där barnen bett om hjälp fanns en återkommande motivering hos 

lärarna till att inte hjälpa till; barnet är rikt och kan själv. Även om syftet med att 

inte ingripa är att öka barnens tillit till deras bildskapandeförmåga och 

självförtroende i bild kan denna strategi också fungera som en undanflykt. Enligt 

Löfstedt är orsaken till detta att den vuxne inte känner till några andra hjälpstrategier 

att stötta barnen med.  

 
3.4.4 Sammanfattning  
Till denna studie har vi strävat efter att använda så aktuell forskning som möjligt, 

men funnit att forskning inom ämnesområdet är begränsat i alla fall när det gäller 
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publicerad aktuell svensk forskning de senaste åren. Till skillnad från 

bildundervisningens tidigare historia började lärarna cirka år 2000 att balansera 

mellan att vara både passiva och deltagande i bildundervisning (Marner, 2000). 

Forskningen som presenterats redogör för barns bildskapande och pedagogers 

förhållningssätt till bildskapande på olika sätt. Medan Häikö (2007) förespråkar en 

backande pedagog, lyfter Bendroth Karlsson (1996) upp den närvarande och 

guidande. De fyra avhandlingarna har flera saker gemensamt. De har alla tagit hjälp 

av det sociokulturella perspektivet i sina studier. De liknar också varandra i sina val 

av metod, där alla tre har samlat material genom deltagande observationer, intervju, 

informella samtal och videoinspelningar. Precis som föregående forskning tar denna 

studie avstamp i det sociokulturella perspektivet, men för att samla in material 

används bara intervjun som metod. 

 
 
4. Metod 
Under denna rubrik kommer studiens datainsamlingsmetod, urval, etiska 

överväganden och genomförande att presenteras.  

 

4.1 Datainsamlingsmetod 
Eftersom det inte är specifika siffror eller antal vi vill få fram i vårt resultat, utan 

snarare enstaka pedagogers upplevelser har den kvalitativa metoden (Björkdahl 

Ordell, 2007) valts i denna studie. För att samla in material utfördes kvalitativa 

intervjuer som spelades in med hjälp av ljudupptagning via mobil. Kvale och 

Brinkmann (2014) skriver att syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att ta 

fram informantens perspektiv och uppfattning av ett fenomen. Intervju ansåg vi 

därför vara ett lämpligt verktyg för den här studien, då andra metoder som 

observation inte kan få fram förskollärares egna upplevelser och förhållningssätt till 

barns bildskapande.  

 

En kvalitativ intervju kan vara mer eller mindre strukturerad. Vi valde att genomföra 

en halvstrukturerad kvalitativ intervju som innebär ett mellanting mellan ett vanligt 

samtal och ett frågeformulär. Intervjun är med andra ord friare, men inte utan ett 

förutbestämt syfte eller fokus (Kvale och Brinkmann, 2014), ett fokus som 
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intervjuaren enligt Kihlström (2007) har i uppgift att försöka hålla genom hela 

intervjun. För att samla in så relevant information som möjligt, formades studiens 

intervjufrågor utifrån syfte och frågeställningar. Vi använde oss av ”öppna frågor”, 

där vi med hjälp av följdfrågor anpassade oss efter hur informanterna svarade. Detta 

för att undvika att styra informanternas svar. 

 

Vid varje intervjutillfälle närvarade endast en student för datainsamling, detta för att 

vi ville hinna samla in så mycket material som möjligt. Kvale och Brinkmann (2014) 

skriver att det i ett intervjusamtal finns en så kallad maktasymmetri. En asymmetri 

där intervjuaren har en dominerande position. Därför kan det vara lämpligt att bara 

ha en intervjuare, då en informant enligt Kvale och Brinkmann kan välja att 

undanhålla samt anpassa sina svar om hen känner sig underlägsen.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) förklarar begreppet reliabilitet som handlar om ett 

resultats tillförlitlighet, det vill säga om det går att få ut samma resultat även om 

intervjun utförs vid ett annat tillfälle eller av en annan forskare. De skriver också att 

intervjusamtalet är en situation där informanten och intervjuaren skapar en 

kunskapsprodukt tillsammans, då många olika faktorer spelar roll för vad som sägs. 

Vi kan med andra ord inte helt garantera vårt resultats tillförlitlighet, då det 

relationella kan påverka.  

 

I övrigt placerades intervjuerna i ett lugnt och stängt rum, för att minska risken för 

avbrott eller distraktioner av andra individer i verksamheten. I Kihlströms (2007) 

text är åtgärderna att skapa en lugn miljö något som rekommenderas inför en 

intervju. Eftersom vissa av intervjufrågorna efterlyser exempel, fick informanterna 

i förväg ett mail med tre intervjufrågor (se Bilaga 3). Detta för att de skulle få tid att 

förbereda sig med exempel inför det kommande intervjutillfället.  

  

4.2 Urval 
De vi valt som informanter i vår studie är förskollärare som har erfarenheter av att 

ha arbetat med tre- till femåriga barn. Förskollärarna arbetar på kommunala svenska 

förskolor som inte har någon specifik pedagogisk profil. Detta för att undvika att en 

specifik pedagogik färgar av sig på informanternas svar, då det endast är den 
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enskilda förskollärarens förhållningssätt till bildskapande som vi efterfrågar. Antalet 

förskollärare som intervjuades är fyra och eftersom studiens tidsram är begränsad 

fanns inte möjlighet att utföra fler intervjuer. 

 

4.3 Forskningsetiska principer 
I insamlandet och behandlandet av material tog vi i denna studie hänsyn till 

Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer. Informationskravet, som 

är ett av de fyra kraven, gjorde att vi i förväg informerade medverkande om vad 

projektet gick ut på samt vad deras roll i det skulle vara. Alla informanters samtycke 

och rätt till att avbryta sitt deltagande presenterades både skriftligt och muntligt, 

detta för att uppfylla samtyckeskravet. Insamlade uppgifter ska heller inte användas 

i något annat sammanhang än vad som sagts i informationsbrev. Förskolans och 

informanternas identiteter förblir i denna studie anonyma. Detta för att uppfylla 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet som Vetenskapsrådet beskriver.  
 

4.4 Genomförande 
För att få kontakt med fyra förskollärare kontaktades först två stycken 

förskolechefer från varsitt område via telefon. I telefonsamtalen fick vi 

godkännande till att utföra intervjuer samt rekommendationer om vilka förskollärare 

som kunde fungera som informanter. Två förskollärare från varje förskoleområde 

ringdes upp och frågades om de ville delta i vår studie. Efter deras godkännande 

skickades informationsbrev (se Bilaga 1) ut via e-post med ytterligare information 

kring studien och deras etiska rättigheter. De fick även ett mail med tre stycken 

utvalda intervjufrågor, för att de under intervjutillfället lättare skulle kunna bidra 

med exempel (se Bilaga 3).  

 

Efter en överenskommelse med förskollärarna angående vilken tid som passade dem 

bäst, kom intervjuerna att utföras vid olika tidpunkter. Rummen som valts för 

intervjuerna var avskilda från barnverksamheten med stängbara dörrar, vilket bidrog 

till att inga oväntade störningsmoment dök upp under våra intervjuer. De fyra 

intervjuerna tog i snitt ca 30-50 min vardera och transkriberades tätt efter utförandet.  
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5. Resultat och analys 
I det här avsnittet kommer det insamlade materialet från intervjuerna med de fyra 

förskollärarna att kategoriseras och analyseras. Analysen sker utifrån det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000) med begreppen proximal utvecklingszon 

samt Bendroth Karlssons (1996) figur för guidning och styrning. Underbegrepp som 

stötta, kommunikation, community of learners och fritt skapande kommer också att 

användas. 

 

Kategoriseringen utförs med utgångspunkt i studiens tre frågeställningar. De data 

som samlats in har också sorterats utifrån de olika mönster/teman som framkommit 

i resultatet och samlats i följande underrubriker: Förskolans läroplan, Språk och 

bildskapande, Bildskapandets funktion, Kollegor emellan, Närvarande pedagog, Att 

respektera barnets beslut, Att vänta in och erbjuda, Intresset skapar lust och Att 

inspirera till bildskapande. 

 

Informanternas identiteter skyddas i studien genom att förskollärarnas namn ersätts 

med A, B, C eller D och att specifika barn i exempel tilldelas fiktiva namn såsom; 

Stefan, Anna och Erik. De muntliga svaren under intervjuerna kommer under denna 

rubrik att återberättas och i vissa exempel transkriberas till skriftspråk i citat.  

 

Alla förskollärare har bildkunskaper baserade på deras förskollärarutbildning.  

 

A har arbetat som förskollärare i elva år och har alltid tyckt om bild, även om hon 

själv inte alltid ansett sig så bra på det. 

B har under tjugofem års tid arbetat som förskollärare och bild är något hon tycker 

är roligt.  

C har varit förskollärare i snart tjugofem år. Bildskapande är inte hennes 

favoritämne då hon varken upplevde det som roligt eller att hon hade talang inom 

ämnet under sin skolgång. Trots det har hon varit på både kurser och föreläsningar 

kring ämnet efter sin förskollärarutbildning.  

D har arbetat som förskollärare i två år. Att måla och rita är något som han alltid 

upplevt som något roligt och något han på fritiden kan lägga många timmar på.  
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5.1 Syftet med bildskapande i förskolan 
Under denna rubrik kommer resultatet att presenteras utifrån underrubrikerna 

Förskolans läroplan, Språk och bildskapande samt Bildskapandets funktion, där 

analysen sker i direkt anslutning till resultatet.  

 

5.1.1 Förskolans läroplan  
C talar i sin intervju om hur en pedagog kan få in alla läroplanens mål i barns 

bildskapande bara pedagogen är medveten. Hon nämner språk, skrift, matematik, 

värdegrund och samarbete som exempel på vad som går att inflika i bild bara det 

finns ett medvetet förhållningssätt. Genom att arbeta utifrån barnets intresse är det 

möjligt att få in andra mål än bara bild. D lyfter också fram förskolans läroplan, där 

det står att alla barn i förskolan ska få chansen att testa olika material och tekniker i 

bildskapande. 

5.1.1.1 Analys 
C yttrar sig om hur arbetet på förskolan ska formas utifrån barnens intressen. Utifrån 

begreppen styrning och guidning (Bendroth Karlsson, 1996) kan det tolkas som att 

C minskar sitt styrande, då barnens intressen får styra aktivitetens tema. Det går 

även att tolka hennes beskrivning av en medveten pedagog som ett sätt att vara 

guidande i de bildaktiviteter där ett annat ämnesområde kan dyka upp. Att C utgår 

från barnens intressen, betyder inte nödvändigtvis att arbetet sker i barnets närmsta 

utvecklingszon (Säljö, 2000), då barnets eget mål och vilja får styra aktivitetens 

svårighetsgrad.  

 

5.1.2 Språk och bildskapande 
Både D och A nämner hur barn med annat modersmål eller barn med andra 

svårigheter inom språk kan använda bildskapande som ett sätt att kommunicera. B 

lyfter fram bildskapandets mening, men också meningen av de samtal som bildas 

under sådana situationer. Hon menar att dessa samtal har förmågor till att utveckla 

barn på blandade utvecklingsområden, inte nödvändigtvis bara inom bild. 

5.1.2.1 Analys 
D och A förmedlar i föregående resultat hur bildskapandet kan underlätta 

kommunikation för de barn som har svårigheter i språk. Utifrån det sociokulturella 
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perspektivet (Säljö, 2000) kan bildskapandet här innebära ett viktigt verktyg som 

kan bidra till ökad kommunikation och därmed skapa fler möjligheter för barn att 

lära. Det går också att tolka det som ett sätt för förskollärarna att placera aktiviteter 

i barnens närmaste utvecklingszon både i språk, men också inom andra 

ämnesområden. En stötta är enligt Askland och Sataøen (2014) ett föremål eller en 

person som hjälper ett barn att utföra en handling barnet annars inte hade klarat av 

på egen hand. Skapandet i bild kan ses som en stötta om det muntliga eller skriftliga 

språket inte kan hanteras. 

 

5.1.3 Bildskapandets funktion 
I intervjun med A förklarar hon några av bildskapandets olika funktioner. Hon 

beskriver hur bild bidrar till utveckling av vår fantasi, men också hur det kan fungera 

som ett verktyg för barn att komma ihåg och gå tillbaka till dramatiska incidenter. 

Det kan handla om incidenter som behöver granskas ur olika synvinklar för att olika 

lösningar på ett problem ska kunna vaskas fram. Bildskapande är något som A 

upplever som avslappnande, inte bara för henne själv, utan även för barnen på 

förskolan.  

 
Jag hade bild på gymnasiet och det var ett sätt för mig att slappna av. 

Att få sitta i sin egen lilla värld var avslappnande och det tror jag många 

barn känner när de kommer in i verkstan. (A) 

 

B beskriver bildskapandets betydelse i leken, där barn skapar mycket material de 

senare kan använda som lekrekvisita. Det kan vara allt från att skapa tågbiljetter 

inför tågresor till tårtor som på ett eller annat sätt berikar leken. I övrigt anser hon 

att bildskapandet ger barn det stora nöjet att få erfara att det som skapas faktiskt blir 

en färdig produkt i slutändan. D beskriver bildskapande som ett sätt att utveckla 

barns självkänsla och skapa möjligheter att erfara glädje och lärande. 

B berättar hur bildskapandet är något som ska finnas som en röd tråd under hela 

utvecklingsarbetet, då det är ett sätt att undersöka i de olika ämnena. 

 

Bildskapandet ska följa med som en röd tråd i det utvecklingsarbetet 

som man håller på med […]. T.ex. som nu när vi jobbar mycket med 

naturen, då kan det handla om djuren; vi tittar på djur ute, vilka djur såg 
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vi? Detta tas med in och så jobbar vi med det målar, tittar, googlar och 

lånar böcker. Det är ofta det som de tycker är så roligt. (B) 

5.1.3.1 Analys 
A:s exempel där skapandet i bild kan göra det möjligt för barn att gå tillbaka till 

dramatiska incidenter och reflektera, kan utifrån Askland och Sataøen (2014) också 

göra bildskapande till en stötta för barn att reflektera och minnas sådant som de 

annars inte hade kunnat komma ihåg själva.  

 

B:s sätt att agera i utvecklingsarbetet med bild kan analyseras som guidande utifrån 

Bendroth Karlsson modell (1996), då B ger uttryck för att vara närvarande och 

stödjande i processen. Att utföra guidning innebär att en viss information eller råd 

ges till en annan för att underlätta deras arbete.  

 

5.2 Förskollärarnas roll i barns bildskapande   
Under denna kategori kommer insamlad data att presenteras i underrubrikerna: 

Kollegor emellan, Närvarande pedagog samt Att respektera barnets beslut. Efter 

varje avsnitt finns en analys av resultatet.  

 

5.2.1 Kollegor emellan 
Alla informanter lyfter i intervjuerna upp något gällande deras arbetslag. A förklarar 

hur hon trots sin avsaknad av fortbildning i bildskapande, ändå växt i ämnet genom 

mycket inspiration från kollegor genom åren. B uttrycker vikten av arbetslagets 

kommunikation, då den behövs för att skapa en ömsesidig förståelse för vad som 

gäller i bildskapandet, både gällande barn och vuxna. C beskriver sitt arbetslag, där 

det alltid finns någon pedagog närvarande vid bildaktiviteter. Pedagogerna är 

samspelta och ställer på plats hjälpfrågor för att stödja barns funderingar och 

fortsatta utveckling i kreativitet.  

 

Vi jobbar utifrån barnens intresse […]. Vi ställer frågor så de kommer 

vidare i sina funderingar och i sin kreativitet, så att vi på det sättet hjälper 

dem i processen, när vi ser att de vill börja skapa någonting. (C)   
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D nämner hur ett arbetslag kan ha olika utbildningar och hur det i hans arbetslag 

speciellt blivit tydligt i användandet av material. Medan han ser bildskapande som 

en variation av olika material, ställer kollegorna mest bara fram tusch för att barnen 

ska ha något att göra under dagen. Han ser däremot bildskapande som ett 

lärandetillfälle där barn ska ha möjlighet att utveckla och experimentera i olika 

material.  

5.2.1.1 Analys 
Utifrån det sociokulturella perspektivet (Säljö 2000) verkar A:s lärande inom bild 

utvecklats genom inspiration från hennes kollegor. Trots avsaknad av fortbildning 

utnyttjar hon lärandemöjligheterna i den vardagliga omvärlden. Informant B belyser 

kommunikationens betydelse liknande det sociokulturella perspektivet. Hon fokusar 

i detta sammanhang på att kommunikation skapar ömsesidig förståelse, vilket också 

kan ses som ett lärande. 

 

I C:s citat kan hon och hennes kollegor tolkas som stöttor i barnens bildskapande 

(Askland & Sataøen, 2014), då de hjälper barnen vidare i processen. De arbetar med 

andra ord utifrån barnens proximala utvecklingszon (Säljö, 2000) där de stöttar 

barnen i det som de ännu inte har lärt sig. C och hennes kollegor visar också på stark 

guidning (Bendroth Karlsson, 1996), då de i den bildskapande processen hjälper 

barnen i form av frågor. 

 

Utifrån D:s exempel kan hans kollegors arbetssätt, enligt vår tolkning av Bendroth 

Karlssons figur (1996) för styrning och guidning, placeras inom rutan för ”fritt 

skapande”. Detta på grund av att pedagogerna inte har något specifikt mål med 

bildskapandet, mer än att det ska hålla barnen sysselsatta. Det går också att tolka 

kollegornas arbetssätt som en hårdare styrning, då barnen inte verkar få alternativ 

eller välja material själva. Bendroth Karlsson förklarar att styrning ofta sker när en 

person inte har tillräckligt med kunskap inom bildämnet. D verkar däremot ha en 

starkare guidning än sina kollegor, då han uttrycker en medvetenhet om 

bildsituationen som ett lärandetillfälle, där han som pedagog vill ge barnen 

möjligheter att testa olika material och tekniker.  
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5.2.2 Närvarande pedagog 

Både D och C påpekar betydelsen av att vara närvarande som pedagog i barns 

bildskapande. Detta skapar möjligheter att i sin tur agera stödjande och inspirera 

barnen i processen. B beskriver hur det varierar från barngrupp till barngrupp hur 

enkelt de har att skapa något spontant självständigt. Om barn som inte har vanan att 

skapa fritt plötsligt möter material utan riktlinjer blir de lätt låsta, då de inte vet vad 

de ska göra. Det är därför bra om en pedagog är flexibel i sin roll, att kunna tänka 

om, men också agera tillåtande och inte dömande.  

 
När det är mycket material framme kan det behövas att jag börjar med 

någonting själv, t.ex. att bygga en telefon, detta kanske leder till att 

någon annan också vill göra det och i sin tur får en egen idé. (B) 

  

B nämner också följande vid ett annat tillfälle: 

Jag är jättedålig på att rita, men jag har jobbat i tjugofem år och jag har 

klarat mig ändå.[…] Bara man har det positiva och man ser det som 

roligt, för man över det på barnen. (B)  

 

B berättar också att det faktiskt finns barn som helt enkelt inte är intresserade av bild 

och att det kan vara bra att vara medveten om det också.  

 

A upplever att julpyssel och andra traditionspyssel har en förmåga att ibland göra 

barn osäkra och tillbakadragna i bild, då pysslet ofta ger budskap om att det behöver 

produceras en färdig produkt. Hon och hennes kollegor hanterar sådana tillfällen 

med att ge barnen frihet att själva bestämma om de vill vara med eller inte. Ibland 

behöver barnen bara läsa av situationen innan de testar, menar A. Vid 

traditionspyssel brukar pedagogerna på A:s förskola endast ställa fram 

förslagsbilder ihop med blandat material. Detta för att de vill få barnen att tänka 

själva och inte bli alltför styrda av att en färdig mall finns på plats.  

 

A betonar hur äldre barn ofta ställer högre krav på sig själva än yngre, då de ofta vill 

skapa så realistiskt som möjligt. Något hon brukar göra vid sådana tillfällen är att 

lyfta fram fantasins funktion; där det inte finns något rätt eller fel. Det vill säga att 

en häst inte nödvändigtvis måste se ut som en häst, utan kan vara en ”fantasi häst”. 
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B menar dock att äldre barn ibland behöver få rita med hjälp mallar, för att få 

uppleva glädjen av att ha skapat något riktigt fint.  

5.2.2.1 Analys 
Det som C och D uttrycker kring vikten av att vara närvarande, stödjande och 

inspirerande som pedagog visar utifrån Bendroth Karlssons (1996) figur tecken på 

en starkare guidning, då guidning innebär att erbjuda en viss ”kunskap” i den 

bildskapande processen. Genom att pedagoger är stödjande och inspirerande 

erbjuder de med andra ord barnen en viss typ av ”information”. B:s citat kring att 

föra över sin positivitet och glädje till barnen, kan analyseras som ett mentalt 

redskap där barnen erbjuds nya synvinklar i ett bildskapandet sammanhang. Enligt 

Bendroth Karlsson är användningen av mentala redskap ett sätt att guida. B guidar 

också genom att hon i exemplet med telefonen, går före och visar hur olika material 

kan formas. Hon ger med andra ord ut så kallade tekniska redskap som också är en 

typ av guidning. 

 

I A:s exempel med traditionspyssel är det hon som tar fram material och förslag 

medan det är barnen själva som får avgöra om det blir något bildskapande för deras 

del. Aktiviteten verkar bygga på initiativ från båda håll, även om A är den som bär 

huvudansvaret. Enligt Bendroth Karlssons modell (1996) avgörs graden av styrning 

beroende på vem som tar initiativ till en aktivitet. Det verkar som att det under A:s 

aktivitet konstruerats ett så kallat Community of learners, där ett ömsesidigt sampel 

sker mellan de båda parterna.  

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000) kan det som A uttrycker om 

fantasi tolkas som ett försök att lägga bildskapandet i barns närmsta utvecklingszon, 

då en häst inte nödvändigtvis behöver se ut som en häst. Utifrån samma begrepp kan 

B:s hanterande av mallar tydas på ett annat sätt. Det kan tolkas som att B:s 

användning av mallar syftar till att väcka glädje hos barn, då de kan få uppleva sin 

framtida kompetens i förväg. Med hjälp av mallar kan barn med andra ord rita något 

som de på egen hand inte hade klarat av annars.  
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5.2.3 Att respektera barnets beslut 
B beskriver hur hon under sin skoltid alltid valde att placera sitt namn på baksidan 

av sina bilder, då hon kände sig obekväm med att ständigt behöva sätta upp sina 

bilder på väggen, där alla andra kunde se. Utifrån sina egna erfarenheter i bild lyfter 

hon idag fram betydelsen av att ta hänsyn till och fråga barnen om de vill sätta upp 

sina bilder eller inte. För att uppmuntra barns bildskapande går det att använda sig 

av en ”konstvägg” där barnen på deras eget initiativ får hänga upp sina bilder. A 

berättar ett exempel där barnet Stefan ansåg sig vara färdig med en bil som han 

endast målat med en prick. Hon som förskollärare accepterade barnets val medan 

föräldern insisterade på att bilen inte var färdigmålad. I sådana situationer menar A 

att barn på förskolan måste få bestämma över sina skapelser själva och om föräldrar 

inte ser ett barns skapelse som färdig, är det något de i så fall får rätta till hemma.  

 
Det kan bli hur bra som helst om barn bara får göra det de vill. (A) 

5.2.3.1 Analys 
A och B redogör i sina exempel för olika beslut som kan tas kring ett barns färdiga 

alster. Bendroth Karlsson (1996) skriver att graden av styrning också avgörs utifrån 

vem som bestämmer om en bild/uppgift är färdig. Både A och B ger i sina exempel 

tecken på en svagare styrning, då de båda vill att besluten ska ligga hos barnet.  

 
5.3 Barns lust till bildskapande  
Här kommer resultatet att redovisas under rubrikerna: Att vänta in och erbjuda, 

Intresset skapar lust samt Att inspirera till bildskapande med analys efter varje 

avsnitt. 

 

5.3.1 Att vänta in och erbjuda 
A berättar om ett exempel där ett barn, vi kallar honom Erik, undvek all sorts 

bildskapande på förskolan. Han ställde ofta höga krav på sig själv, men i bild var 

det som värst. En dag tog A fram papper och pennor för att leka ”måla gubbe” med 

några av de andra barnen i väntan på mat. Erik ville inte vara med. ”Måla gubbe” 

går ut på att alla tillsammans ska måla en gubbe på ett gemensamt papper. Varje 

person får måla en kroppsdel var som de ska skymma för de andra deltagarna. I 

slutet av leken öppnas pappret och de olika kroppsdelarna bildar en rolig och unik 
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”gubbe”. Erik som först inte ville vara med, blev mer och mer nyfiken för den nya 

aktiviteten, det dröjde därför inte länge förrän han bad om att få delta. A förklarar 

att om hon hade tvingat Erik och inte väntat in hans nyfikenhet, hade det gett motsatt 

effekt och istället väckt olust. 

  

Vid ett annat tillfälle blev Erik placerad i den bildskapande gruppen i ett av 

förskolans temaarbeten. Hans föräldrar bad A om att han skulle få byta grupp, då 

han inte hade så stort intresse för bild. A insisterade däremot på att de ändå skulle 

ge det en chans, då hon i ett tidigare tillfälle ändå sett ett visst intresse. När det blev 

dags för temaarbete ville han först inte delta, men efter att A tydliggjort att det 

absolut inte var ett måste beslöt han sig ändå för att tillsammans med några andra 

barn göra en sagolåda med temat Star Wars. Erik blev i sin grupp en av de mest 

drivande i arbetet och det syntes snabbt att han upplevde det som väldigt roligt. Han 

gick med andra ord från att ha stark olust till att skapa i bild till att bli en av de mest 

engagerade och uppslukade i bildaktiviteten. 

 

5.3.1.1 Analys 
I A:s exempel verkar både en hård och mjuk styrning ske. På ett vis styr hon hårt 

genom att hon inte låter Erik byta grupp trots hans föräldrars synpunkter kring hans 

ointresse för bild. Samtidigt kan ett spår av en mjukare styrning ses, när hon låter 

Erik välja sitt deltagande.  

 

A:s användning av leken ”Måla gubbe” kan tolkas som ett sätt att placera 

bildskapandet i pojkens proximala utvecklingszon (Säljö, 2000). Detta eftersom 

leken i sig inte kräver perfekta utföranden, då syftet är att skapa något roligt och 

unikt. 

 

5.3.2 Intresse skapar lust 
 

Det är när barn får jobba utifrån sina egna intressen som de har den 

största lusten. De är därmed delaktiga i processen, då man utgår från 

deras delaktighet och deras utveckling. Det är då man ser den största 

glädjen och den största lusten. (C) 
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C förklarar i citatet ovan att det är när barnen får arbeta utifrån sina egna intressen 

som de uttrycker som störst lust i förskolan. Hon berättar också om sitt tidigare 

arbetssätt, då förskoleverksamheten var väldigt pedagogstyrd när hon gick ut sin 

förskollärarutbildning. På den tiden, för ca 25 år sedan, var det hon och de andra 

pedagogerna som bestämde vad som skulle skapas och när, oavsett om barnen ville 

göra något annat. Idag ser det dock annorlunda ut, då det är utifrån barnens intresse 

C:s verksamhet formas.  

 

I likhet med C betonar A vikten av att utgå ifrån barns intressen, då verksamheten 

behöver tillåta barn att skapa vad de önskar för att inte ta ifrån dem deras lust och 

fantasi i bildskapandet. A delar med sig av ett exempel där ett barn vid namn Anna 

kom tillbaks till förskolan efter en sjukdag. På grund av att hon missat 

temadagsstarten, var alla barnen redan uppdelade i grupper som skulle arbeta utifrån 

varsin sagokaraktär. Anna som varit sjuk ville inte arbeta med någon av de redan 

utvalda sagokaraktärerna och var fast besluten att det var ”My Little Pony” hon ville 

arbeta med, då detta var hennes stora intresse. Eftersom Anna var säker på sin sak 

och inga av karaktärerna A erbjöd dög, fick hon tillslut sin vilja igenom, även om 

det innebar att hon fick utföra arbetet på egen hand. A beskriver att Anna inte hade 

något emot att arbeta själv och att hon flitigt under temaarbetet skapade sina My 

Little Pony:s i lera som hon målade och dekorerade samt utformade en saga om i 

form av bilder. I detta exempel tillåter A Anna att arbeta utifrån sitt intresse.  

 

Även D kommer in på barns intressen, då han nämner hur det ett tag var två pojkar 

som hade väldigt negativ attityd till bildskapande på förskolan då de såg det som ett 

”tjejgöra”. När de för ovanlighetens skull väl målade, var det viktigt att undvika 

färgen rosa för att det var en ”tjejfärg”.  

 

[…] Måla med rosa var ”aldrig i livet” och de kunde knappt hålla i den 

[…]. Det var hemskt och det tog ett tag innan vi lyckades få dem 

intresserade. Det gäller att hitta intresset. (D) 

 

D uttrycker i citatet betydelsen av att utgå från barnens intressen. För att inspirera 

pojkarna till bildskapande skapade de tillsammans en raket som pojkarna hade sett 
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på ett barnprogram på tv som intresserat dem sedan tidigare. Barngruppen pojkarna 

befann sig i var i övrigt ganska svår att få intresserad av bild, enligt D. En av 

åtgärderna som gjordes för att förbättra situationen var att erbjuda mycket 

färdigmaterial och mallar, men också andra roliga aktiviteter inom bildskapande.  

5.3.2.1 Analys 
Utifrån vad C berättar kan det tolkas som att hon gått från att utöva en hård styrning 

till en mjuk styrning (Bendroth Karlsson, 1996), då hon tidigare varit en mer 

styrande pedagog, men nu utgår mer ifrån barnens intressen. Eftersom det i detta 

exempel inte kommer fram hur stark guidningen var då och idag, går det endast att 

tolka att hon befinner sig i någon av rutorna ”community of learners” eller ”fritt 

skapande” i sitt nuvarande förhållningssätt. A:s beskrivning av situationen med 

Anna och My Little Pony, där hon trots den färdigplanerade temadagen, ändå lät 

Anna arbeta utifrån sitt eget intresse kan också placeras i rutan för community of 

learners. Ett community of learners, då samspelet i detta exempel kan tolkas som 

ömsesidigt.  

 

Genom att tolka D:s användning av färdigt material i sitt stöttande av barnens lust i 

bild, går det med hjälp av den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2000) att 

analysera arbetssättet på olika vis. På ett sätt placerar D bildskapandet i barnens 

närmaste utvecklingszon, då det färdiga materialet kan fungera som stötta tills 

barnen kan behärska skapartekniken på egen hand. Ett annat sätt att analysera 

användningen av mallar och färdigt material kan vara att se mallarna som genvägar 

till barnens framtida kompetens.  

 

5.3.3 Att inspirera till bildskapande 
De tre förskollärarna B, C och D har gemensamt att alla anser att bildmaterialet ska 

vara lättillgängligt för att barn ska kunna skapa på eget initiativ samt att materialet i 

sig har förmågan att inspirera till skapande. Precis som bildmaterialet inspirerar 

menar också A att mycket av det som skapas i förskolan även inspireras av tv och 

media. Ett exempel kan vara det B berättar om två pojkar. Två pojkar som först inte 

var intresserade av bild, men som senare blev det efter att ha läst en bok om 

skattkartor. Att skapa skattkartor blev därefter deras stora passion. 
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A menar att barns lust att skapa även kan stimuleras när de får göra likadant som 

sina kompisar i bildskapandet. Många barn tycker om att ta efter varandra, medan 

vissa helt föredrar att gå sin egen väg och eventuellt bara måla prinsessor. Även om 

vissa alltid väljer att skapa samma motiv om och om igen, ska detta vara tillåtet, 

anser A. 

 

Något annat som kan inspirera barn till bildskapande är enligt B att samtala kring 

konst och tillsammans gå på konstutställningar. Här kan samtalen komma in på att 

vi människor tycker att olika saker är fina. Det vi målar kanske inte alltid behöver 

likna något och att en tavla kan vara värd flera miljoner även om ingen i världen kan 

se vad den föreställer. Detta går att koppla till A:s påpekande kring hur det inte finns 

något rätt eller fel inom bildskapande. När krav börjar ställas att något måste se ut 

på ett visst sätt, riskerar lusten att släckas, menar A, framförallt om ett barn får 

kommentaren; ”nej, så ser inte en bil ut”.   

5.3.3.1 Analys 
A upplyser om hur barn kan inspireras av andra barn, vi lär med andra ord i samspel 

med vår omgivning. B, C och D:s utläggningar kring bildmaterialets 

lättillgänglighet och förmåga att inspirera till bildskapande kan också kopplas till 

det sociokulturella perspektivet som belyser samspelet med den fysiska miljön som 

betydelsefullt för lärandet enligt Säljö (2000).  

 

När A förklarar hur hon tillåter barn att skapa samma motiv upprepade gånger, kan 

hennes agerande tolkas som mjukt styrande, då barnen själva får bestämma vad de 

ska skapa. Bendroth Karlsson (1996) beskriver att styrande sker från den person som 

avgör hur aktiviteten formas. 

 

Ett sätt att utföra guidning kan vara B:s hantering av konst i förskolan, för att 

stimulera barns lust. Hennes sätt att tala kring konst kan bidra med mentala verktyg 

som Bendroth Karlsson (1996) förklarar som ett sätt att utföra guidning. Barnen 

erbjuds på det viset nya synvinklar på ämnet bild som kan underlätta deras eget 

fortsatta arbete med bildskapande. De nya synvinklarna kan med andra ord placera 

bildskapandet i barnens proximala utvecklingszon (Säljö, 2000), då en bild inte 

nödvändigtvis behöver föreställa någonting för att vara värdefull. 
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5.4 Sammanfattning 
I detta avsnitt kommer analyserna utifrån de teoretiska verktygen: sociokulturellt 

perspektiv och dess underbegrepp proximal utvecklingszon samt guidning och 

styrning att sammanfattas.  

 
5.4.1 Sociokulturella perspektivet 
Alla informanterna beskriver olika ting och personer i barns omgivning som kan 

inspirera till bildskapande. Det finns med andra ord en medvetenhet hos 

förskollärarna som kan kopplas till det sociokulturella perspektivet, där den fysiska 

och sociala miljön skapar möjligheter till lärande (Säljö, 2000). Bildskapandet i sig 

kan också ses som en stötta (Askland & Sataøen, 2014) för barn att kommunicera 

och kan därmed bidra till barns fortsatta lärande.  

Proximal utvecklingszon 
Genom att tolka förskollärarnas förhållningssätt med hjälp av den proximala 

utvecklingszonen (Säljö, 2000) går det att synliggöra ett mönster. Ett mönster där 

informanternas uttalanden ger intryck av ett stöttande förhållningssätt till barns 

bildskapande. Flera av förskollärarna utgår ifrån barns närmaste utvecklingszon i 

sitt arbete. En av förskollärarna verkade även stimulera barns lust genom att erbjuda 

genvägar till den framtida kompetensen.  

Guidning och styrning 
Figuren nedan (Bendroth Karlsson, 1996, s. 47) finns med som stöd för att underlätta 

förståelsen av analysens innehåll, då den visar relationen mellan guidning och 

styrning. 
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Figur 1 Guidning och styrning.  

 

Genom att ingen av förskollärarna i studien visat tecken på en hårdare styrning, kan 

ingen av dem heller placeras i rutorna för Liberianska skräddarlärlingar och Helt 

lärarstyrd utan redskap (Bendroth Karlsson, 1996). Detta för att ingen av 

informanterna beskriver sig själva som ”mästare” i bildsammanhang, då barns 

initiativ och åsikter tas tillvara på olika sätt.  

 

Sammanfattningsvis verkar alla informanter i denna studie mer eller mindre befinna 

sig i rutan för Community of learners (Bendroth Karlsson, 1996), då resultatet visar 

på att ett ömsesidigt samspel och kunskapsutbyte får ske mellan både barn och 

vuxna i bildskapandet. Detta utesluter inte att det även kan finnas situationer där 

förskollärarna erbjuder ”fritt skapande”, där barnen får skapa helt utifrån sina egna 

intressen och initiativ.  

 

6. Diskussion 
Under den här rubriken diskuteras metod och resultat. Resultat och analys kommer 

att diskuteras utifrån bakgrund och tidigare forskning. 
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6.1 Metoddiskussion  
Syftet med studien har varit att bidra med ökad kunskap om hur några förskollärare 

arbetar för att stärka barns lust till bildskapande. För att ta reda på det använde vi 

oss av kvalitativ metod där fyra stycken förskollärare deltog. Vi valde att utgå från 

ett sociokulturellt perspektiv som varit ett stöd under arbetets gång för att analysera 

resultatet. Anledningen till att endast fyra intervjuer utfördes berodde dels på 

begränsningar i tid, men också på att vi i vårt resultat ville få chans att fördjupa oss 

i varje förskollärares tankesätt, vilket den kvalitativa metoden bidrog till. Även om 

en kvantitativ metod inte var den mest lämpade utifrån vårt syfte, hade en 

enkätundersökning kunnat nå en större mängd förskollärare. Eventuellt hade ett 

användande av både kvantitativa enkätundersökningar och kvalitativa 

halvstrukturerade intervjuer kunnat bidra med två olika typer av data som i slutändan 

kompletterat varandra. Denna diskussion grundar sig inte på att vi sett några 

specifika brister i våra intervjufrågor utan snarare övriga funderingar på 

förbättringar. 

 

Vi valde att ha en student på plats vid varje intervjutillfälle och genom att 

intervjuerna inte utfördes två och två, undvek vi därmed att bli alltför dominerande 

i makt gentemot förskollärarnas svagare position som informanter. Detta för att 

minska risken för att en förskollärare ska råka undanhålla eller anpassa sina svar 

(Kvale och Brinkmann, 2014). Något som blivit synligt i resultatet är däremot att vi 

som intervjuare fått fram olika många exempel från förskollärarna, vilket i sig 

bekräftar det som Kvale och Brinkmann nämner om att informanten och 

intervjuaren tillsammans skapar en kunskapsprodukt. Eftersom intervjuaren i detta 

fall inte var samma person förklarar detta eventuellt varför de färdiga 

kunskapsprodukterna i viss mån skiljer sig från varandra. 

 

I denna studie valde vi att använda av oss av insamlingsmetoden intervju på grund 

av att vårt syfte riktar sig mot förskollärarnas förhållningssätt i barns bildskapande. 

Ett förslag hade kunnat vara att även använda sig av observationer, men eftersom vi 

ansåg metoden som både tidskrävande och otillräckligt valde vi bort det då det inte 

går att få fram förskollärares tankar genom att observera. Om studien däremot haft 

större tidsramar hade observationer under en längre tid kunnat ge en annan större 
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bild av förskollärarnas förhållningssätt. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar hur 

den intervjuade kan anpassa sina svar utifrån hur den känner sig i situationen. 

Observation hade på det viset kunnat synliggöra om det skiljer något mellan det 

förhållningssätt förskollärarna utövar i praktiken och det som de uttrycker i 

intervjun. Detta kan ses som en svaghet i vår studies resultat, då vi inte vet om det 

överensstämmer med verkligheten i förskolans praktik.  

 

För att kunna gå tillbaka till förskollärarnas uttalanden spelades ljudet från 

intervjuerna in via mobiltelefon. Om en videoinspelning hade utförts hade även de 

deltagandes kroppsspråk kunnat analyseras, men vi valde bort den metoden, för att 

undvika att förstärka maktasymmetrin i våra intervjuer. Vi är medvetna om att 

ljudupptagning precis som videoinspelning i viss mån kan förstärka 

maktasymmetrin, men eftersom mycket information kan missas eller missförstås om 

allt material bygger på stressade anteckningar, bestämde vi oss för att spela in ljudet 

ändå.  

 

Intervjufrågorna var formade för att besvara studiens syfte och frågeställningar. I 

efterhand har vi reflekterat kring intervjufrågan: ”Vad ser du för skillnad på stora 

och små barn i bildskapande?” gällande om den verkligen var relevant i relation till 

syftet. I förskolan handlar det om barn i åldrarna ett till fem, där det kan variera vart 

barn befinner sig utvecklingsmässigt. Vi anser därför att frågan bidrog med lämpliga 

reflektioner, då en förskollärare eventuellt kan ha olika förhållningsätt beroende på 

ett barns ålder.  

 

För att ge förskollärarna chans att fundera ut exempel fick de i förväg tre 

intervjufrågor. Detta kan ha bidragit till att resultatet innehåller fler exempel och 

bredare svar, än vad det hade gjort annars. Vi vet dock inte säkert om 

intervjufrågorna kan ha förskönat eller påverkat förskollärarnas svar på annat sätt. 

Något som kan vara viktigt att komma ihåg är att studiens intervjuer nödvändigtvis 

inte ger en fullständig bild av förskollärarnas förhållningssätt till barn som skapar, 

då vi endast utgått från deras exempel i resultatet. 
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6.2 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultat och analys utifrån tidigare forskning och bakgrund. 

Studiens frågeställningar används här som underrubriker för att kategorisera 

diskussionen.  

 

6.2.1 Syftet med bildskapande i förskolan 
Utifrån vår analys kan syftet med bildskapande i förskolan vara att fungera som en 

stötta (Askland & Sataøen, 2014) samt ett sätt att placera utvecklingen i språk i barns 

proximala utvecklingszon (Säljö, 2000). Förskollärarna i vår studie har gemensamt 

att de alla på ett eller annat sätt talar om att bildskapande är något som kan stötta 

utvecklingen i andra ämnen. Det kommer även fram att en pedagog kan få in alla 

läroplansmål i en och samma bildaktivitet bara det finns en medvetenhet. Vissa av 

förskollärarna uttrycker att skapande i bild är betydelsefullt för barn som inte kan 

uttrycka sig genom språket. Trots att användningsområdena för bild är många, anser 

vi att dess värde i sig inte får glömmas. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) 

betonar att kunskap är en färdighet, förmåga samt en fakta om något. Det står också 

hur alla barn ska få utveckla sin förmåga att skapa i bild. Bildskapande ska, precis 

som alla andra ämnesområden, ses som ett viktigt ämne i sig och inte som ett 

komplement. 

 

Resultatet visar att förskollärarna har ett balanserande förhållningssätt till barns lust 

att skapa i bild. Denna slutsats bygger på att en av förskollärarna påpekar att det 

finns barn som helt enkelt inte är intresserade av bild och som också behöver 

respekteras. Detta samtidigt som vi också fått berättat för oss om hur en förskollärare 

trots föräldrars upplysning om ett barns ointresse, ändå fortsatte att erbjuda barn 

deltagande i en bildgrupp. Balansgången som verkar finnas hos alla fyra 

förskollärare blir också synlig i förskolans läroplan (Skolverket, 2016), där 

verksamheten ska bidra med respekt för mänskliga rättigheter och samhällets 

demokratiska värderingar, samtidigt som den också ska sträva efter att främja barns 

fortsatta utveckling.  
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6.2.2 Förskollärarnas roll i barns bildskapande 
Resultatet visar att alla förskollärare hamnar i rutan för ”community of learners” i 

Bendroth Karlssons (1996) figur. Detta på grund av att de på olika sätt beskriver ett 

ömsesidigt samspel och kunskapsutbyte mellan vuxen och barn i deras pedagogiska 

arbete. Det rör sig om en starkare guidning där de genom frågor stödjer barnen i 

bildprocessen, men också genom att själva gå före och vägleda. Genom att de i sin 

roll som förskollärare beskriver sig som anpassningsbara och lyhörda för barnens 

intressen och önskningar förekommer det också en mjukare styrning. Det sker med 

andra ord en kommunikation mellan de båda parterna, vilket kan kopplas till det 

sociokulturella perspektivet där kommunikation är något som bidrar till lärande 

(Säljö, 2000). Detta liknar på många sätt det Marner (2000) beskriver hur det cirka 

år 2000 handlade om att lärare i skolan både skulle fungera som sändare och 

mottagare i bildundervisningen.  

 

Ibland kan det dyka upp svårigheter hos barn i bildskapandet och det finns olika sätt 

att hantera detta i rollen som förskollärare. Häikiö (2007) förklarar att om barn blir 

handfallna i en ateljé kan det bero på att de först behöver läsa av omgivningens 

förväntningar innan de kan börja skapa. Hos förskollärarna i vår studie kan vi se 

vissa som likt Häikiö betonar att barn ibland behöver avvakta och se över en 

situation innan de testar att skapa. I resultatet finns det däremot skiljaktigheter bland 

förskollärarnas uttalanden, då ett hanterande av barns handfallenhet i bildskapande, 

istället för att backa, också kan vara att gå före som vuxen och prova olika tekniker 

för att inspirera barnen. I förskolans läroplan (2016) står det hur de vuxna i förskolan 

är förebilder och hur deras sätt att arbeta inverkar på barnens uppfattningar av 

omvärlden. En av förskollärarna i vår studie förklarar att trots att hon inte är bra på 

att rita kan hon bara genom att själv utstråla att bild är något roligt och positivt föra 

över det på barnen. Detta förhållningssätt till bildskapande gör det möjligt för 

förskollärare att sprida positivitet, även i ämnesområden som de inte upplever sig 

som kompetenta i.  

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet lär vi i samspel med vår omgivning (Säljö, 

2000). Vilka erfarenheter en förskollärare har kan användas och påverka det 

pedagogiska arbetet på olika sätt. Till skillnad från några av lärarna i Löfstedts 
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undersökning (2001) som uttryckt att deras negativa erfarenheter av bild påverkat 

deras arbete med barnen negativt, har förskollärarna i vår studie visat något annat. 

Resultatet visar att förskollärarna som haft mindre roliga erfarenheter ändå valt att 

omvandla dessa till styrkor i deras arbete med bildskapande barn, då de blivit mer 

lyhörda för vad barnen själva beslutar kring sina alster.  

 

En av förskollärarna förklarar att ett arbetslag behöver kommunicera med varandra 

för att kunna ha ett gemensamt förhållningssätt i bildsammanhang. Något som kom 

fram i vår analys var hur en svagare guidning (Bendroth Karlsson, 1996) kan bero 

på mindre kunskap inom ämnesområdet bild. Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 

2016) ska verksamhetens arbetslag samverka för att tillsammans bidra till barns 

utveckling och lärande. Eftersom kommunikation utifrån det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2000) bidrar till lärande, kan arbetslag med olika förkunskaper 

och förhållningssätt genom kommunikation stärka varandra och minska 

kunskapsklyftorna mellan sig, anser vi.  

 

6.2.3 Barns lust till bildskapande 
I resultatet beskrivs exemplet där två pojkar haft mindre lust till bildskapande, då 

de såg det som en tjejgrej. Förskolläraren som berättade om situationen stöttade 

pojkarnas lust genom att de fick skapa en raket från ett barnprogram. Gemensamt 

för alla förskollärare i vår studie är att de alla betonar vikten av att arbeta utifrån 

barnens intressen för att väcka barnens lust till bildskapande. Enligt förskolans 

läroplan (Skolverket, 2016) är det precis det, barnens intresse och motivation, som 

den pedagogiska verksamheten ska formas efter. Det står också hur förskolan ska 

gynna alla barns lust att lära livet ut. Även om pojkarna i exemplet verkar 

uppskatta att skapa utifrån sina intressen, kan en barngrupp generellt gynnas av ett 

arbete för att pojkar och flickor ska ha samma möjligheter att uttrycka sig i 

bildskapande. Enligt det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000) lär vi i samspel 

med vår omgivning och Vygotsky (1995) förklarar hur fantasin bygger på vår 

erfarna verklighet. Förskollärare kan genom sitt sätt att arbeta visa barn en annan 

typ av verklighet, genom att själva bryta de könsstereotypiska mönstren. Löfstedt 

(2001) belyser den sociala praktikens betydelse, då den vuxna kan erbjuda ett barn 

nya sätt att se på sitt och andras skapande i bild. Änggård (2005) stryker under att 
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det inte bara är barnens utan även den vuxnas tidigare alster som påverkar barns 

bildskapande. Sammanfattningsvis är det förskolans uppdrag att barns möjligheter 

till att utvecklas och testa nya saker inte hämmas av deras könstillhörighet 

(Skolverket, 2016).  

 

Förutom att arbeta utifrån barnens intressen har andra tillvägagångssätt att stärka 

barnens lust till bildskapande redovisats av studiens förskollärare. Ett av dessa var 

att använda leken ”måla gubbe” för att väcka lust hos ett barn som ställde höga krav 

på sig själv och sitt skapande. Utifrån vår resultatanalys placerar denna lek 

bildskapandet i pojkens proximala utvecklingszon (Säljö, 2000), då den kan sänka 

kraven genom att det inte behöver skapas något ”fint”, utan snarare något roligt. 

Änggård (2005) skriver hur barns skapande i bild antingen bär på en kravlöshet eller 

en kravfylldhet. Hon nämner också hur det kan vara något lekfullt. Det verkar med 

andra ord som att förskolläraren med detta tillvägagångssätt erbjuder barnet en 

bildaktivitet med mindre krav och på det sättet stöttar barnets lust till att skapa. Vi 

anser att det kan vara svårt för barn att sänka kraven i bildskapande på egen hand. 

Därför kan en så kallad stötta som Askland och Sataøen (2014) beskriver vara till 

hjälp, så att barnet ”nästa dag” kan sänka kraven själv.  

 

Medan det i föregående stycke handlar om hur barns lust till bildskapande kan 

stärkas genom att kraven sänks, kommer vi i detta stycke in på hur lusten i barns 

skapande kan gynnas, om de får sina eventuellt höga krav uppfyllda. Skapandets 

våndor är det som enligt Vygotsky (1995) uppstår, när en persons kreativa idéer inte 

går ihop med dennes förmåga att skapa. Detta menar han kan upplevas som en plåga 

för en individ. För att undvika skapandets våndor skiljer sig en av förskollärarna i 

denna studie från de andra, då hon menar att barn ibland behöver få uppleva 

tjusningen med att få göra något riktigt fint och att hon genom att erbjuda mallar 

kan bidra till att de för stunden får leva upp till sina högre krav. Enligt vår analys 

utifrån den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2000) kan det ovanstående vara ett 

sätt att låta barn få uppleva sin framtida kompetens i förskott, för att på det sättet 

väcka lust eller med andra ord; undvika skapandets våndor som Vygotsky beskriver. 

Enligt tidigare resultatanalys kan mallar även väcka lust genom att de placerar 

bildskapandet i barnets närmsta utvecklingszon på grund av att det färdiga materialet 
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kan fungera som en stötta tills barnen kan behärska skapartekniken på egen hand. 

En stötta förklarar Askland och Sataøen (2014) kan vara både ett föremål eller en 

person. 

 

7. Slutord 
Vi har i denna studie strävat efter att få mer kunskap om förskollärares sätt att stärka 

barns lust till bildskapande. Resultatet visar att samtliga av de fyra förskollärarna 

som ingick i studien kan placeras i rutan för ”community of learners” enligt 

Bendroth Karlssons (1996) figur. De är förskollärare som genom ett ömsesidigt 

samspel med barn i bildsituationer stöttar barnens lust att skapa. Begreppen styrning 

och guidning synliggör i denna studie en djupare variation på förskollärarnas sätt att 

förhålla sig till barns lust att skapa i bild. Alla förskollärarna uttrycker det som står 

i Lpfö 98 (Skolverket, 2016), kring att verksamheten ska anpassas efter barnens 

intressen. Förskollärarna balanserar mellan att vara lyhörda för barnens intressen, 

samtidigt som de vid barnens olust till bildskapande, ändå inte upphör att erbjuda 

och locka till skapande.  

 

Förskollärarna ger i denna studie exempel på hur bildskapandet kan stötta barns 

lärande i andra ämnesområden, men också hur skapandet i bild stimuleras genom att 

olika fenomen från verkligheten läggs till. Det handlar om karaktärer från 

barnprogram till alla möjliga artefakter som finns i barnens omvärld. Vygotsky 

(1995) skriver hur fantasin blir starkare i takt med en persons ökade erfarenheter av 

verkligheten. Vår studie visar även att det kan fungera åt andra hållet, då ett barn 

kan få större förståelse av verkligheten när hen använder skapande som ett sätt att 

gå tillbaka till och reflektera över erfarenheter. Enligt förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016) ska verksamheten stödja barn att växa i deras förmåga att 

reflektera, lösa problem och utveckla den sociala kompetensen.  

 

Ytterligare variationer av förskollärarnas sätt att stötta barns lust i bild kommer fram 

i våra analyser med hjälp av den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2000). En 

förskollärare använder sig av mallar för att barnen ska få uppleva glädjen av att 

skapa något fint, alltså lyckas nå upp till den framtida kompetensen. En annan 

informant använder också mallar i det syftet att lägga bildarbetet i barnens närmaste 
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utvecklingszon, då bildskapandet inte skulle upplevas som för svårt. Detta kan 

kopplas till Vygotskys uttalanden kring skapandets våndor, då lidande väcks när det 

blir för svårt att skapa. Svårigheter som upplevs alltför oövervinnerliga kan med 

andra ord släcka lust.  

 
8. Framtida forskning 
 
I vår studie kommer fyra förskollärares förhållningssätt till bildskapande fram, en 

framtida forskning kan handla om att göra en bredare studie inom samma 

ämnesområde eller undersöka vilka olika förhållningssätt till barns bildskapande 

som kan finnas i förskolans olika personalkategorier. Ett annat förslag på fortsatt 

forskning är att följa upp hur de i skolan bemöter äldre barns lust till att skapa i bild. 
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Bilaga 1   
 
Informationsbrev 
 
Hej!  
Vi är två förskollärarstudenter från Högskolan Dalarna i Falun. Vi arbetar just nu 
med vårt examensarbete som handlar om hur förskollärare arbetar för att stärka 
barns lust till bildskapande i förskolan. Undersökningen kommer att baseras på 
intervjuer och fokus kommer främst att ligga på den enskilda förskollärarens 
förhållningssätt. I varje intervju är det endast en student som kommer att närvara 
och för att dokumentera det som sägs kommer ljudupptagning och skriftliga 
anteckningar göras på plats. Enligt de forskningsetiska kraven som vi följer har du 
rätt att avbryta intervjun när som helst och din medverkan ska vara helt frivillig. 
Inga förskolors eller personers namn kommer att nämnas i våra texter. Du kommer 
att även på plats få chans att godkänna ditt deltagande ännu en gång.  
 
I vår studie kommer totalt fyra förskollärare att intervjuas. Fyra förskollärare som 
ingen tillhör en specifik förskolinriktning, då det framförallt är den enskilda 
förskollärarens förhållningssätt vi fokuserar på. Undersökningen kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Detta innebär att arbetet 
vi skriver ska granskas av andra studenter och andra skolrelaterade personer.  
 
Mvh 
 
Antonia och Gigi 
 
Studenters kontaktuppgifter:  
 
Antonia Lindman 
Mobil: XXXXXX 
Mail: XXXXXX 
 
Gigi Loré 
Mobil: XXXXXX 
Mail:  XXXXXX 
 
Handledarens kontaktuppgifter: 
 
Åsa Matsson 
Mail: XXXXXXX 
 
Handledarens underskrift: 
 
Ort och datum: …………………………………………………………………. 
 
Underskrift: ……………………………………………………………………… 
 
Namnförtydligande: ………………………………………………………….. 
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Bilaga 2  
 
Intervjufrågor 
 
 
Inledningsfrågor 
 

1. Hur länge har du varit förskollärare? 
2. Vad fick du för bildkunskap i din utbildning? 
3. Har du någon fortbildning inom bildskapande?  

Innehållsfrågor 
 

4. Vad har du för erfarenhet av bildskapande? 
5. Vad ser du för skillnad på stora och små barn i bildskapande?  
6. Hur arbetar du med bildskapande i förskolan? 
7. Finns det något i det praktiska arbetet som fungerar bra eller mindre bra? 
8. Vilken betydelse har du i barns bildskapande? 
9. Vilken funktion fyller bildskapandet i förskolan enligt dig? 
10. Har du något exempel där du sett att barnen haft lust i ett bildskapande? 
11. Kan du ge några exempel från din tid som förskollärare där barnen inte haft 

lust till bildskapande?  
12. Hur förhöll du dig till det?  
13. På vilket sätt inspireras barn till bildskapande? 
14. Vad är bildskapande för dig? 
15. Något du vill tillägga? 
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Bilaga 3  
 
 Tre intervjufrågor att fundera kring: 
 
 

- Hur arbetar du med bildskapande i förskolan? 
- Har du något exempel där du sett att barnen haft lust i ett bildskapande? 
- Kan du ge några exempel från din tid som förskollärare där barnen inte haft 

lust till bildskapande?  
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