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Abstract  
Förskolan är en grundläggande utbildning där barnen påbörjar sitt livslånga lärande. Syftet med 

denna studie är att synliggöra hur några förskollärare använder bildskapande aktiviteter i sin 

undervisning för att stödja och stimulera barnens utveckling och lärande. Vi finner det intressant 

för vår studie att förskolans läroplan reviderats och begreppen ”utbildning” och ”undervisning” 

skrivs fram mer än tidigare. Den metod vi använt oss av är kvalitativ intervju. Då det är 

förskollärare som bär huvudansvaret för undervisningen har vi intervjuat sex förskollärare i 

insamlandet av vårt empiriska material. I analysarbetet har vi använt oss av ett sociokulturellt 

perspektiv, vilket hjälpt oss att få syn på förskollärarnas förhållningssätt i bildskapande 

aktiviteter.  

 

I studiens resultat synliggörs en pedagogisk medvetenhet bland de intervjuade förskollärarna 

om fördelarna med att använda bildskapande aktiviteter i sin undervisning men de uttryckte 

även en vilja att ge barnen mer inflytande över bildskapande aktiviteter. En utmaning som 

identifierats i vårt resultat är att förskollärarna i denna studie inte nämner hur de använder 

digitala verktyg kopplade till skapande aktiviteter i den utsträckning som förskolans läroplan 

anger. Vår tolkning är att en av anledningarna kan vara att det endast gått ett halvår sedan 

implementeringen av den reviderade läroplanen trädde i kraft och att den fortfarande är under 

process. En av studiens slutsatser är att det huvudsakliga syftet med de bildskapande aktiviteter 

var att det används som en metod för att konkretisera lärandet i andra läroplansmål och att 

undervisningen av bild som ämne inte är ett lika etablerat inslag i förskolans utbildning. En 

annan av studiens slutsatser är att förskollärarna belyser vikten av bildskapande aktiviteter som 

både ett kommunikation-och uttrycksmedel samt som en stor del av den sociala gemenskapen 

på förskolan.  
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1. Inledning 
Förskolan är en grundläggande utbildning där barnen påbörjar sitt livslånga lärande. Det är 

därför viktigt att barnet får en positiv känsla av sin utbildning och att möjlighet till eget 

inflytande finns, utbildningen ska vara lustfylld och följa barnens intresse. Änggård (2005, 

s.207) framhåller i sin avhandling bildskapandets betydelse som en viktig ingångskälla för 

barns lärande.  

 

Under bildkursen i vår utbildning hände något med oss, vi kände båda två hur bildskapande 

aktiviteter bidrog till att vi kunde få utforska en kreativ sida som vi inte riktigt visste fanns hos 

oss, hur vi kunde uttrycka oss genom ett nytt ”språk” och vilken social gemenskap 

bildskapandet bidrog till. Vi började därför fundera på bildskapandets funktion och hur det 

används i förskolans utbildning. Här väcktes vårt intresse att undersöka hur förskollärare 

använder bildskapande aktiviteter i sin undervisning för att stödja och stimulera barnens 

utveckling och lärande. I den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18, 2018 s. 8–9) skrivs 

begreppet skapande fram mer som metod, kommunikationsverktyg samt eget ämne för barnens 

lärande än i tidigare läroplaner.  Även begreppen undervisning och utbildning har tillkommit i 

den reviderade läroplanen. Begrepp som vi under vår utbildning förstått är mångfacetterade och 

kan vara lite svåra att ta till sig för en del av de som arbetande inom förskolan. Vi finner det 

därför intressant för vår studie att undersöka hur dessa begrepp står sig i relation till 

bildskapande aktiviteter i förskolans utbildning. Richter (2012) skriver i sin artikel om estetiska 

lärprocesser och hur viktigt det är att använda alla sina sinnen för att få nya erfarenheter att 

bearbeta till kunskaper. Hon skriver att kunskap tas till sig bättre genom ett praktiskt och aktivt 

deltagande med kropp och sinne än att bara ta emot information.  I förskolans läroplan framgår 

följande:  
 

Barn ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, 

reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att 

uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild. 
(Lpfö 18, 2018, s.9) 

 

Ovanstående citat beskriver vilka möjligheter förskolan ska erbjuda barnen genom olika 

estetiska uttrycksformer. Vår uppfattning är att det måste finnas en pedagogisk medvetenhet 

om hur estetiska uttryckssätt kan användas i förskolans utbildning.  Bildskapande aktiviteter är 

en resurs som förskollärarna kan använda för att stimulera och stötta barnens utveckling, att 

barnen ges möjlighet att utforska sin begreppsvärld. Häikiö (2007, s. 269–270) menar att 
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bildskapande har betydelse för barnens fantasi och utveckling. Bildskapande aktiviteter har en 

meningsskapande funktion som utvecklar barnens fantasi och förståelse för sin omvärld.  

 

2. Syfte & Frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att synliggöra hur några förskollärare använder bildskapande 

aktiviteter i sin undervisning för att stödja och stimulera barnens utveckling och lärande.  

 

• Vilken uppfattning och erfarenhet har förskollärare om sitt uppdrag att bedriva 

bildskapande aktiviteter i förskolan?  

• Hur planerar förskollärare sin undervisning av bildskapande aktiviteter i mötet mellan 

förskollärare, barn och material?  

• Hur arbetar förskollärarna för att stötta och ge barnen inflytande i de bildskapande 

aktiviteterna? 

 

3. Bakgrund 
I detta kapitel kommer vi redogöra för vad som står i styrdokumenten angående utbildning, 

undervisning samt bildskapande i förskolan, för att avslutningsvis förankra betydelsen av 

bildskapande aktiviteter i förskolan.  
 

3.1 Styrdokument 
Läroplanen för förskolan reviderades 2018 och den första juli 2019 trädde den i kraft. I den 

reviderade läroplanen har nya begrepp tillkommit såsom utbildning och undervisning. 

Förskollärarens uppdrag har fått en ny roll, vilket anges i förskolans läroplan, att 

”undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns 

utveckling och lärande” (Lpfö18, 2018, s. 19).  

 

Även skapande aktiviteter har fått en tydligare framtoning i den reviderade läroplanen, att det 

ska finnas utrymme och tid i barnens utbildning att skapa. Skapandet har skrivits in som en 

grundläggande del i barnens utbildning, en komponent till den helhet som utgör förskolans 

uppdrag (Lpfö18, 2018, s. 8–9). Olika material och tekniker samt skapande via digitala verktyg 

ska erbjudas barnet, som en möjlighet att reflektera och utforska om sin egen samt andras 

omvärld. Skapandet ska enligt förskolans läroplan verka som både ett innehåll i sig likväl som 



 

3 
 

ett verktyg för att främja barnens utveckling och lärande, vilket ger barnen förutsättningar att 

skapa en positiv syn på sig själva som kreativa individer (Lpfö18, 2018, s. 9–10).  

 

Vidare anger förskolans läroplan (2018, s. 11) att barnens lärande främjas genom skapande 

aktiviteter och i interaktion med andra. Förskolans läroplan lyfter även att via förskolans 

utbildning ska barnen få utlopp för sin fantasi och kreativitet i olika miljöer, det åligger 

nämligen förskolan att stimulera barnens nyfikenhet, idérikedom och självkänsla. I förskolans 

läroplan förmedlas att barn har rätt till delaktighet och inflytande, förskolans utbildning ska 

främja barnens förståelse för demokrati, detta ska genomsyra förskollärarnas förhållningssätt i 

undervisning och planering. Förskolans läroplan anger:  

 
De behov och intresse som barnen själva ger uttryck för ska ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av utbildningen […] förskollärare ska 

ansvara för att varje barn får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.  

(Lpfö18, 2018, s. 16) 

 

Förskolans utbildning ska utgå från barnens intresse och egna erfarenheter men förskolläraren 

ska även utmana barnen vidare till nya upptäckter och nya kunskaper. Det finns således olika 

sätt att tillägna sig kunskaper, förskolans läroplan nämner exempelvis intellektuella och 

praktiska såsom sinnliga och estetiska tillvägagångssätt. Skapandet kan därför ses som en 

brygga för att kunna stimulera och omsätta dessa idéer i handling (Lpfö18, 2018, s.8,10).  

 

3.2 Utbildning & undervisning 
Eidevald och Engdahl (2018, s. 37) förklarar att begreppet verksamhet från tidigare läroplaner 

har bytts ut mot begreppen utbildning och förskola. De betonar att utbildningen i förskolan ska 

präglas av de fyra komponenterna omsorg, lek, demokratifostran och skapande (Eidevald och 

Engdahl, 2018, s. 86). Att undervisningen tillkommit som begrepp i Lpfö18 beror på att det 

efter skolinspektionens granskning framkommit en otydlighet angående begreppet 

undervisning. Övervägande del av personalen inom förskolan ansåg sig inte behöva bedriva 

undervisning trots att undervisning som begrepp funnits med i skollagen sedan 2010 (Eidevald 

och Engdahl, 2018, s. 87). Vidare skriver Socialstyrelsen (2012, s. 5–6) att implementering är 

ett tillvägagångssätt för hur införandet av nya metoder i en verksamhet går till. Det är en 

komplex och tidskrävande process som kan ta upp till flera år innan metoden är etablerad i 

arbetslaget.  
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Läroplanen för förskolan är uppbyggd i två delar, i den första delen beskrivs förskolans uppdrag 

och värdegrund medan den andra delen beskriver utbildningens mål och riktlinjer. För att 

bedriva en god utbildning i förskolan förklarar Eidevald och Engdahl (2018, s. 95) vikten av 

dessa två delars samverkan med varandra, undervisningen bör beakta läroplanen som helhet 

och att de ämnesrelaterade målen ska samverka med förskolans värdegrund. Undervisningen 

ska utgå från barnens intresse, erfarenheter samt behov och utifrån detta bilda en helhet.  

Förskollärarens didaktiska tanke med undervisningen ska förenas med barnens rätt till 

delaktighet och eget inflytande. Eidevald och Engdahl (2018, s. 113) belyser hur 

undervisningen ska byggas på ett ömsesidigt möte mellan förskollärare och barn där intentionen 

med undervisningen syftar till utveckling och lärande hos barnet.  

 

3.3 Bildskapande aktiviteter 
Eidevald och Engdahl (2018, s.80) beskriver hur dagens samhälle hela tiden utvecklas framåt 

och människor behöver kunskap för att klara av den tekniska utvecklingen som ständigt 

förändras. Det behövs kreativitet för att skapa ett samhälle där kunskap och teknik förenas för 

att på så sätt kunna skapa nya lösningar mot en hållbar utveckling. I följande citat lyfter de 

vikten av estetikens möjligheter till fantasi och kreativitet, vilket förankrar betydelsen av att 

arbeta med skapande redan i förskolans utbildning då det är barnen som är morgondagens 

framtid.  

 
Skapande lyfter fram kompetenser som behövs i dagens och morgondagens samhälle, 

som fantasi och kreativitet. Estetiken är inte enbart ett sätt att förgylla världen och 

förströ hjärnan. Det är ett sätt att förstå världen och aktivera hjärnan.  

 

(Eidevald och Engdahl, 2018, s. 79) 

 

Braxell (2010, s.27–28) hävdar att när barnen skapar händer något inom barnen. Barnens inre 

erfarenheter och upplevelser förmedlas genom skapande, som fungerar som barnets språk samt 

stimulerar barnets identitetsutveckling. Istället för att använda ord kan barnen genom skapande 

processer använda olika tecken och symboler för att uttrycka erfarenheter, känslor samt vad 

barnen vet och kan om sin begreppsvärld. Hon betonar vidare att skapandet inte enbart ska 

användas som en metod för att nå olika läroplansmål, utan skapandet som ett ämne uppfyller 

en viktig funktion hos barnen.  
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Eidevald och Engdahl (2018, s.79) beskriver hur betydelsefulla de estetiska ämnena är i 

förskolan. Estetiska ämnen är praktiska och baseras på barnens tidigare erfarenheter och 

utmanar till kreativitet och nytänkande. Om barnen får uppleva skapande aktiviteter i 

undervisningen via olika tekniker, material och uttrycksformer så stimuleras både barnens sinne 

och kropp. Eidevald och Engdahl (2018, s. 79) beskriver skapandet som både en 

kommunikationsform och som ett innehåll. Vidare framställer de skapandet som lustfyllt, vilket 

i sin tur bidrar till en social gemenskap i mötet mellan förskollärare - barn och barn - barn.   

 

Wallin (2003 s. 35) påtalar hur viktigt det är att få skapa utan krav på ett resultat, att få utforska 

ett material kan vara spännande samt lärorikt för barnet och bibehåller barnens lust att utforska. 

Likaså hävdar Eidevald och Engdahl (2018, s.82) att även om produkt och process många 

gånger hänger samman så är det inte alltid produkten som är det viktigaste, utan själva 

skapandeprocessen fyller en betydelsefull funktion. 

 
 
4. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer vi redogöra för vilka sökord och avgränsningar vi använt oss av i vår 

sökning efter tidigare forskning. Vi kommer presentera den tidigare forskningen utifrån 

rubrikerna förskollärarens roll, skapande som kommunikationsmedel och bildskapande.  

Rubrikerna är relevanta då studiens syfte är att synliggöra hur några förskollärare använder 

bildskapande aktiviteter i sin undervisning för att stödja och stimulera barnens utveckling och 

lärande.  

 
4.1 Avgränsningar i sökningar 
I vårt sökande av tidigare forskning har följande databaser använts: LIBRIS, Avhandling.se 

samt Summon. Vi har använt följande sökord: estetiska lärprocesser, förskol*, barn*, skapande, 

bildskapande samt bildpedagogik, vilka har använts i olika kombinationer för att hitta relevant 

forskning. I sökandet efter tidigare forskning har vi strävat efter att använda så aktuell forskning 

som möjligt, men sökandet har begränsats på grund av det snäva utbudet av forskning om det 

berörda området. Avgränsningen vi gjort är tidsintervallen 2000–2019. 

 
4.2 Förskollärarens roll 
Änggård (2005, s. 9) undersöker i sin avhandling hur barn skapar mening i sina bildaktiviteter 

i förskolans verksamhet. Studiens syfte är uppdelat i två delar, det ena är att analysera barns 

agerande och meningsskapande i bildaktiviteter. Det andra fokuserar på de sociala processer 

och mönster samt könsidentiteter som kan uppstå i samband med bildaktiviteter. Bildskapande 
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som aktivitet är en stor ingångskälla för lärande. Bildaktiviteter i sig främjar barnens 

bildspråkliga utveckling och deras kamratkulturer, framförallt om den utförs med stöd av 

förskollärare förklarar Änggård (2007, s.206). Vidare betonar hon betydelsen av förskollärarens 

roll, som med sina egna erfarenheter kan inspirera och berika barnens egna bildaktiviteter.  

 

Häikiö (2007, s.22) undersöker i sin avhandling hur lärande och kunskap konstrueras i samband 

med skapande processer. Häikiö (2007, s.256, 269) menar att förskolläraren är en viktig 

komponent i de estetiska lärprocesserna, både för att skapa inspirerande miljöer, men även för 

att erbjuda barnen material som stimulerar deras fantasi och bildspråkliga utveckling. Genom 

att presentera olika sorters metoder och material samt andra uttryckssätt kan förskollärare 

stimulera barnens eget bildskapande, något som även bör vara en naturlig del av 

undervisningen.  

 

Häikiö (2007, s.270) belyser även vikten av att utgå från barnens intresse och intentioner för att 

ge en möjlighet att skapa mening i undervisningen. Hon lyfter att förskollärarens goda 

intentioner med att frambringa bra tillfällen för undervisning via estetiska arbetssätt kan bidra 

till att fokus endast blir att uppnå ett syfte med aktiviteten. Förskollärare behöver därför vara 

lyhörda för barnens intressen under processens gång så att själva processen blir 

meningsskapande för barnen. Anderssons (2014, s. 1–4) avhandling är att uppdelad i två olika 

undersökningsområden, det ena som undersöks är hur elever skapar mening genom estetiska 

lärprocesser som används i elevernas multimodala berättelser. Det andra området är att 

undersöka lärarnas uppfattningar om estetiska lärprocesser och multimodalt berättande. 

Andersson (2014, s.203) menar att förskollärare inom det egna arbetslaget behöver utveckla ett 

gemensamt förhållningssätt i relation till estetiska lärprocesser. I hennes studie framkom det att 

uppfattningen av begreppet estetiska lärprocesser tolkas olika av förskollärarna, men att det 

finns en medvetenhet att de estetiska lärprocesserna med fördel kan användas i verksamheten 

för att förstärka lärandet i övriga ämnen.  

 
4.3 Skapande som kommunikationsmedel 
Begreppet bild som handling och händelse är det som Lind (2010, s. 6, 11) undersöker. I hennes 

studie är syftet att undersöka hur bildpedagogik och estetiska lärprocesser kan användas som 

en kunskapskälla, både i sig men även för att gynna andra lärprocesser. Hon poängterar vidare 

att genom bildskapande aktiviteter händer något med oss, vi möts, vi lär oss och vi umgås. Även 

Häikiö framhåller att det finns ”släktskap mellan de kreativa och kognitiva processerna.” 



 

7 
 

(Häikiö, 2007, s. 269). Lind (2010, s.355–356, 361) framlägger värdet av de visuella 

kunskapsformerna och att alla involverade kan förstå detta som en kunskapsform, både i 

undervisningen och i barnens fria skapande.  

 

Änggård (2007, s.205–206) beskriver hur bildskapande som aktivitet är en stor ingångskälla för 

lärande, framförallt om den utförs med stöd av förskollärare. Bildskapande aktiviteter främjar 

den sociala interaktionen mellan barnen. Även kamratkulturer främjas då interaktionen mellan 

barnen inte alltid sker verbalt, utan skapandet kan användas som kommunikation- och 

uttrycksmedel (Änggård, 2005, s. 199). 

 

4.4 Bildskapande 
Det som Häikiö (2007, s.20, 22) redogör i sin avhandling är hur lärande och kunskap 

konstrueras i samband med skapande processer. Hon vill belysa och problematisera den 

skapande verksamhetens roll och betydelse i en pedagogisk helhet där de estetiska 

uttrycksformerna används som metoder i ett lärande, där fokus ligger på barns inflytande över 

sin lärprocess. Likaså framhåller Lind (2010, s.355–356, 361) i sin avhandling värdet av de 

visuella kunskapsformerna, både i undervisningen och i barnens fria skapande. Hon har i sin 

studie upptäckt ett målrelationellt lärande i estetiska lärprocesser, där skapar barn och 

förskollärare tillsammans, utan att ha ett särskilt mål med processen. Istället förhandlas och 

skapas målet med processen över tid och påverkas av alla deltagarna som kan ge idéer på vad 

som ska ske i skapandet. Hon betonar vikten av att arbeta med visuella metoder och utveckla 

dessa för att således skapa varierade kunskapsformer även inom andra ämnen. Även Andersson 

(2014, s.197, 208) har i sin avhandling riktat blicken mot hur elever skapar mening genom 

estetiska lärprocesser och vikten av att låta de få tillgång till en multimodal förmåga i sitt 

lärande för att utvecklas, vinna ny kunskap, använda befintlig kunskap samt hitta sin egen 

identitet, men markerar även att meningsskapande i sig är en komplex process. 

 

Änggård (2007, s. 105, 205) menar att bildskapande inte alltid är en lustfylld aktivitet för alla 

barn. För en del barn uppfattas bildskapande som en prestigefylld aktivitet, en aktivitet där 

barnet känner pressen på att skapa något fint, vilket i sin tur medverkar till att barnet får känslan 

av att vara liten och inkompetent och därmed undviker bildskapandet. Att skapande kan vara 

prestigefyllt är viktig kunskap menar Änggård (2007, s.198) eftersom bildskapande är en social 

aktivitet och en del av barnens lekvärld. Hon menar på att bildskapande kan jämföras med lek 

och mycket av det som ryms inom bildskapande återfinns även i barnens olika fantasier och 
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lekar samt att bildskapande och fantasilekar berikar varandra, exempelvis med idéer, rekvisita 

och det meningsfulla kamratskapet.  

 

4.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Andersson (2014), Häikiö (2007) och Änggård (2005) förespråkar alla en närvarande, aktiv och 

stöttande förskollärare, men som även är lyhörd för barns meningsskapande. Lind (2010) 

fokuserar mer på bild som kunskapsform och metod samt betonar vikten av att låta barnen skapa 

fritt med en observerande förskollärare för att således synliggöra lärandet. Gemensamt för 

ovanstående fyra studier är de estetiska lärprocessers positiva effekter för barns befästande av 

kunskaper och erfarenheter om sin omvärld, både som verktyg men även som ett ämne i sig.  

 
5. Teoretisk utgångspunkt 
I detta kapitel kommer vi redogöra för det sociokulturella perspektivet som användes i analysen 

av vårt material. I studien har vi lagt vikt vid förskollärarens roll och bildskapande som 

kommunikationsmedel, därför har vi tagit stöd i det sociokulturella perspektivet i vår analys. 

Centrala begrepp som användes i analysen var proximala utvecklingszonen, scaffolding, 

artefakter, mediering och appropriering. Vi lyfter även Vygotskijs tankar om barns skapande, 

fantasi och kreativitet då detta är av relevans för vår studie. 

 
5.1 Sociokulturellt perspektiv  
Askland och Sataøen (2014, s.196) beskriver det sociokulturella perspektivet, vilken bygger på 

att människans kulturella bakgrund och medverkan i sociala sammanhang påverkar människans 

utveckling och lärande. Säljö (2000, s. 18, 66) beskriver att människan är en social varelse som 

lär sig i sociala sammanhang. När människan föds börjar genast den lilla människan att 

samspela med sin omgivning och sin kultur för att förstå sin egen omvärld och det samhället 

samt den kultur som råder.  

 

Den proximala utvecklingszonen skildras som ett socialt sammanhang där barnet samspelar 

med andra människor som nått en högre nivå i utvecklingen. Genom stöttning kan barnet nå 

den individuella potentiella utvecklingsnivån, vilket ligger en nivå över den nuvarande 

kunskapsnivån. Denna vägledning kan ske i samspel med vuxna såväl som jämnåriga barn 

(Askland & Sataøen, 2014, s.200–201).  

 

Scaffolding är begreppet för stöttning och betyder att stödet till varje barn anpassas efter barnets 

skiftande utvecklingsnivå. Målet med stöttningen är att barnet enbart har det stöd som behövs 
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och successivt minskas utefter att barnet blir mera självständigt och därmed inte behöver 

stöttningen (Askland & Sataøen, 2014, s. 208). 

 

 

Säljö, (2000, s. 81) beskriver artefakter som de kulturella redskap vi människor använder oss 

av för att kunna tänka och lära oss om vår omvärld samt kommunicera i den sociala praktiken. 

Det finns olika artefakter, exempelvis kommunikation och bild, men även fysiska såsom miljö, 

objekt och sinnen för att kunna mediera kunskaper och förmågor. Med mediering menas 

samspelet mellan artefakten och människan. Beroende på vilken tillgång människan har till 

kulturella redskap, skapas således möjligheter eller begränsningar att tillgå erfarenheter om vår 

egen omvärld (Säljö, 2005, s.226). ”Mediering sker inte enbart med hjälp av teknik och 

artefakter utan människans allra viktigaste medierande redskap är de resurser som finns i vårt 

språk” Säljö (2000, s. 82).  

  

I förskolan kan bild som artefakt vara det didaktiska verktyg som används för att mediera 

kunskaper i olika praktiker. Säljö (2005, s. 66) beskriver begreppet appropriering, som hur 

människor tar till sig kunskap genom kulturella redskap utifrån upplevda erfarenheter och hur 

det bidrar till att förstå sin egen omvärld. Säljö (2000, s. 119) belyser att även att människan 

genom samspel kan ta till sig nya kunskaper, det vill säga appropriera.  

 

Fast (2011, s.74–75) benämner hur Vygotskij beskriver att fantasin härstammar från 

människans erfarenheter, utan erfarenheter finns det inget att bygga vidare fantasierna på och 

här spelar den sociokulturella miljön en stor roll eftersom barn kan få utbyte av varandras 

erfarenheter, vilket berikar deras egen fantasi. Även förskollärare kan använda sin bank av 

erfarenheter för att inspirera och väcka idéer hos barnen vilket kan tillföra näring åt deras 

kreativitet, det är därför betydelsefullt att förskolläraren är medveten om fantasins och 

kreativitetens betydelse för barns utveckling. Vygotskij (1995, s. 100) förklarar vikten av att ge 

näring till barns skapande, eftersom detta ger goda möjligheter att orientera sig i framtidens 

värld. Genom den skapande fantasin kan den kommande människan få hjälp att uppnå allt. Den 

största pedagogiska uppgiften är att förbereda barnet för ett livslång lärande och för framtiden. 

Barnets behöver stöttning för att kunna utveckla och öva sin fantasiförmåga vilket är en viktig 

uppgift för att kunna vägleda barnet på sin resa mot framtiden och att förstå sin omvärld. 
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6. Metod 
I detta kapitel kommer vi redogöra för vilket metod vi valt, samt presentera vårt urval och 

genomförande samt hur vi bearbetat vårt material. Vi kommer även presentera studiens 

trovärdighet och giltighet för att avslutningsvis redogöra för hur vi beaktat de etiska aspekterna 

under studiens gång. 

 

6.1 Val av metod 
Ökad vår studie är att synliggöra hur några förskollärare använder bildskapande aktiviteter i sin 

undervisning. Vi har valt kvalitativ intervjumetod för insamlandet av vårt empiriska material. 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 45) beskriver hur kvalitativa intervjuer kan liknas vid ett 

vardagligt samtal för att besvara ett förutbestämt syfte med fokus på det som intervjuaren avser 

utröna i sin studie. Metoden kvalitativ intervju erhåller beskrivningar och uppfattningar om valt 

ämne. Därav är metoden relevant för att besvara studiens syfte, då ändamålet med kvalitativ 

metod är att hitta mönster i förskollärarnas tal om bildskapande aktiviteter i förskolan. Vi är 

medvetna att de intervjuade kan säga saker som inte överensstämmer med praktiken i förskolan, 

vilket även kan påverka generaliseringen i studiens resultat (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 

300–301). Vi har valt att använda oss av en halvstrukturerad intervjuform med öppna frågor 

som metod för att få svar på syftet samt frågeställningarna (se bilaga 2).  Öppna frågor leder till 

mer utförliga och beskrivande svar från informanterna samt inbjuder till diskussioner istället 

för ”ja och nej svar”. Vi valde att spela in intervjuerna, vilket ökar studiens trovärdighet 

eftersom vi kan återgå till materialet som refererats ordagrant i transkriberingarna (Kihlström, 

2007, s.232). 

 

Kvale och Brinkman (2014, s.49, 360) klargör att en intervju kan vara en lärprocess både för 

intervjuaren och informanten, där de tillsammans skapar en kunskap. Beroende på intervjuare 

kan samspelet mellan parterna påverka det framkommande resultatet. Vi valde därför att båda 

två medverka vid samtliga intervjuer samt erhålla samma roller, vilket ger likvärdiga 

förutsättningar vid varje intervjutillfälle och stärker därmed studiens trovärdighet. Kihlström 

(2007, s. 232) förklarar att informanten kan känna sig besvärad av att ha två intervjuare, vilket 

vi var medvetna om och försökte därför skapa en god och avslappnad miljö. Ytterligare en 

aspekt till valet att delta båda två vid intervjuerna var för att säkerställa datainsamlingens 

trovärdighet samt erhålla en gemensam upplevelse och tolkning av intervjuberättelsen. Kvale 

och Brinkmann (2014, s. 52) förklarar att intervjuaren har ett visst tolkningsföreträde. För att 

undvika maktsymmetri intervjuade en av oss samtliga informanter och den andra förde 
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anteckningar via datorn för att säkra det empiriska materialet samt medverkade till att 

tydliggöra oklarheter under intervjuerna (Kvale och Brinkmann (2014, s. 51–52). 

 

I inledningen av intervjuerna använde vi oss av ett ”digitalt ordmoln” (se bilaga 2 & 3) för att 

på ett lekfullt och kreativt sätt leda in informanterna på ämnet bild. Informanterna fick uppgiften 

att belysa hur de tänker om bildskapande med endast ett fåtal begrepp. Ordmolnet fick även 

avsluta vår intervju och var således en möjlighet att få informanten att ge oss ytterligare 

information om deras syn på bildskapande aktiviteter i förskolans utbildning. 

 

6.2 Urval  
I vår studie valde vi att intervjua sex förskollärare från fyra olika kommunala förskolor.   På två 

av dessa förskolor arbetar fyra av våra informanter, men på olika avdelningar. Vi valde att 

enbart intervjua förskollärare, eftersom de ansvarar för undervisningen i förskolans utbildning. 

Förskolorna som informanterna arbetar på är belägna i Mellansverige och utan specifik 

pedagogisk inriktning. Anledningen till valet av dessa förskolor var för att en pedagogisk 

inriktningen annars kan avspeglas i informanternas svar. Informanterna är valda utifrån ett 

bekvämlighetsval. Nedan följer en presentation av medverkande informanter, vilka alla fått 

fiktiva namn då vi beaktat de etiska aspekterna: 

 

Maja har arbetat som förskollärare i 6 år, innan dess var hon fritidspedagog i 12 år. Förskolan 

hon arbetar på är belägen i utkanten av en mindre ort och har sex avdelningar varav Maja i 

nuläget är på avdelningen med de äldsta barnen. Hon har tidigare ansvarat för de yngre barnen.  

 

Astrid har arbetat i 26 år som förskollärare. Hon arbetar på en förskola på landsbygden, vilken 

har tre avdelningar. Förskolan är åldersindelad och Astrid arbetar på avdelningen med de äldsta 

barnen. 

 

Elin har arbetat som förskollärare i 1,5 år, innan dess var hon barnskötare. 

Hon arbetar på en förskola belägen utanför centrum av en större stad, vilken har två avdelningar. 

Barngruppen är i blandade åldrar men vid planerad undervisning är det de yngre barnen Elin 

undervisar. 
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Stina har arbetat i 16 år som förskollärare, innan dess var hon barnskötare. Förskolan hon 

arbetar på är belägen utanför centrum av en större stad och har två avdelningar. Barngruppen 

är i blandade åldrar där Stina är aktiv i alla åldersindelade grupper. 

 

Camilla har arbetat som förskollärare i 1,5 år. Hon arbetar på en förskola belägen utanför 

centrum av en större stad, vilken har två avdelningar. Barngruppen är i blandade åldrar, men 

vid planerad undervisning är det de yngre barnen Camilla undervisar. 

 

Veronika har arbetat i 9 år som förskollärare, innan dess var hon barnskötare. Förskolan hon 

arbetar på är belägen utanför centrum av en större stad och har två avdelningar. Barngruppen 

är i blandade åldrar där Veronika är aktiv i alla åldersindelade grupper. 

 
6.3 Genomförande  
Inför intervjuerna skickade vi ut ett informationsbrev (se bilaga 1) som delgav den information 

informanterna behövde veta om vårt syfte med studien och deras etiska rättigheter som gäller 

under intervjun samt under studiens process. Intervjutillfällena skedde på respektive av 

informanternas förskolor samt i personalrummen där vi kunde sitta ostört. Vi medverkade 

tillsammans vid samtliga intervjutillfällen.  

 

De förskolor där två informanter arbetar på samma förskola men på olika avdelningar har dessa 

intervjuats vid två olika tillfällen då avdelningarna har olika organisatoriska strukturer. 

Intervjuerna spelades in via ljudinspelning för att ge en rättvis tolkning av informantens svar. 

Vid inspelning har flygplansläge varit påslaget för att det inspelade materialet inte ska hamna i 

”molnet”, för att ta hänsyn till GDPR. Diktafonen lades på ett bord mittemellan informanten 

och oss som intervjuade för att säkerställa en ljudinspelning av god kvalité. Vi förde även 

anteckningar via dator för att säkerställa materialet och underlätta transkriberingen.  

 

Innan intervjun påbörjades tillfrågades informanten om denne ville ställa några frågor till oss 

eller hade några funderingar rörande intervjun. Därefter slog vi på diktafonen och informanten 

tillfrågades att godkänna sin medverkan, därmed spelades samtyckeskravet in muntligt. De 

inledande frågorna var av allmän sort och efter dessa använde vi oss av ett ”digitalt ordmoln” 

(se bilaga 2 & 3), där informanten fick en fråga om hur denne tänker om bildskapande. 

Informanten fick använda en mobil för att knappa in tre begrepp eller fler för att beskriva sina 

tankar om bildskapande. Vi ställde sedan vidare enbart öppna frågor och i slutet tillfrågades 
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informanten om denne ville tillägga något. Vi avslutade sedan intervjun genom att be 

informanten om en utförligare beskrivning om de valda begrepp som angavs i ”ordmolnet” (se 

bilaga 3). Tiden på intervjuerna varierade från 30 - 60 minuter. 

 

6.4 Bearbetning av data 
Samtliga intervjuer transkriberades av oss båda två och informanternas svar har transkriberats 

ordagrant. Upprepningar, suckar, pauser, skratt och betoningar har vi ansett inte varit relevant 

för vår analys och har därmed valt att inte ta med detta i transkriberingarna. Kvale och Brinkman 

(2014, s. 221) anser att det inte alltid är nödvändigt att transkribera allt från intervjutillfällena 

om de finns inspelade. Efter att ljudinspelningen har transkriberats så har dessa raderats från 

diktafonen och det empiriska materialet har skrivits ut. Innan utskrifterna har informanterna fått 

fiktiva namn för att inte röja informanternas identitet.  

 

För att analysera vårt transkriberade material har vi använt oss av kodning. Kvale och Brinkman 

(2014, s. 241, 243) nämner innehållsanalys som en form av kodning, vilken vi använt oss av i 

vår analysprocess. De beskriver kodning som en metod för att sortera det empiriska materialet, 

vilket även möjliggör att hitta mönster och gemensamma nämnare, som sedan kan struktureras 

i olika kategorier. Kategorierna kan vara utformade på förhand, som i vårt fall eller utvecklas 

under processens gång. Vi bearbetade först vårt material utifrån följande kategorier: 

förskollärarens planering och undervisning, förskollärarens förhållningssätt och barns 

inflytande. Kategorierna gavs olika färger, detta för att markera betydande information i det 

empiriska materialet. Under analysen framkom mycket intressant material men vi kom ifrån 

studiens syfte och frågeställning. För ytterligare bearbetning av det empiriska materialet valde 

vi därför att samla alla informanternas svar under respektive intervjufråga. Intervjufrågorna 

sorterades sedan efter studiens frågeställningar för att inte följa eventuella sidospår och frångå 

studiens syfte. I analysen utgick vi från det sociokulturella perspektivet samt tillhörande 

begrepp: proximala utvecklingszonen, scaffolding, artefakter, mediering och appropriering. 

 
6.5 Trovärdighet & giltighet 
För att stärka studiens kvalitet och trovärdighet har vi haft ett nära samarbete genom hela 

studien. Vi har genomfört intervjuerna gemensamt och sedan transkriberat insamlade data samt 

identifierat mönster som vi analyserat tillsammans. Vi anser att detta har haft betydelse för 

studiens kvalitet och trovärdighet eftersom vi kontinuerligt i samverkan reflekterat över 

undersökningens olika steg i vår studie. Det har i sin tur stärkt våra möjligheter att analysera 

och finna mönster i det empiriska materialet på ett transparent och trovärdigt sätt i jämförelse 
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om vi skulle ha gjort det enskilt. Dessutom har det betydelse för studiens resultat och de 

slutsatser vi kommit fram till i vår studie. 

Reliabilitet handlar om huruvida studiens resultat är trovärdigt. För att öka vår studies 

trovärdighet valde vi att medverka båda två under intervjuerna, något som även Kihlström 

(2007, s.232) bekräftar är av betydelse för trovärdigheten. Hon menar vidare att genom 

ljudinspelning av intervjuerna förbättras trovärdigheten ytterligare. Vid analys av insamlade 

data är vi medvetna om att våra erfarenheter och kunskaper om bildskapande och sociokulturellt 

perspektiv kan ha präglat vår tolkning. Trots vårt nära samarbete har vi ändå kunnat hålla oss 

neutrala och sakliga i vår tolkning eftersom vi hela tiden diskuterat analysmaterialet så objektivt 

som möjligt. Under processen har vi ibland haft skilda åsikter och olika uppfattningar gällande 

vår analys. Däremot ser vi det som positivt då vi haft möjlighet att tillsammans diskuterat våra 

tankegångar och tolkningar på ett så objektivt sätt som möjligt, vilket i sin tur stärkt studiens 

trovärdighet.  

Kvale och Brinkmann (2014, s. 297–298) skriver om validering, vilket berör studiens giltighet. 

Kilström (2007, s. 231) förmedlar att studiens giltighet påverkas huruvida studiens 

undersökningsområde granskats och besvarar det syftet vi ämnat undersöka. Vårt syfte ämnas 

besvara hur förskollärare använder bildskapande aktiviteter i sin undervisning för att stödja och 

stimulera barns utveckling och lärande. Därför valde vi informanter som arbetade på förskolor 

utan särskild inriktning. Då förskollärarna bär huvudansvaret för undervisningen begränsades 

vårt urval till att intervjua endast förskollärare. Intervjufrågorna utformades för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar.  

 

6.6 Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet (2017, s.12–13, 40) anger forskningsetiska kodexar, vilka vi beaktat för att 

upprätthålla en korrekt forskningsed i genomförandet av vår studie. Dessa är till för att skydda 

individerna som deltar. Kodexarna anger vad som behöver tas i beaktande under hela 

forskningsprocessen och är en samling av etiska föreskrifter vilka utgår från följande begrepp; 

sekretess, tystnadsplikt, anonymitet samt konfidentialitet.  

 

Dessa kodexar har tidigare beskrivits av Vetenskapsrådet (2002, s.7–14) som fyra etiska krav 

och vi har valt att beskriva hur vi gått tillväga i genomförandet av vår studie utifrån dessa fyra 

etiska krav: Informationskravet, vi skickade i god tid ut ett informationsbrev (se bilaga 1) till 

de medverkande informanterna där vi klargjorde vårt syfte med studien, att deltagandet var 
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frivilligt samt att det insamlade materialet skulle förvaras och behandlas så att inga av 

informanternas identiteter skulle kunna avslöjas. Samtyckeskravet, alla som intervjuades 

informerades muntligt om att deras deltagande var frivilligt. Informanterna kunde när som helst 

avbryta sin medverkan eller välja att inte svara på vissa frågor utan att bli ifrågasatta och 

samtliga informanternas samtycke har spelats in i början av intervjun. Konfidentialitetskravet 

har beaktats genom att vi har förvarat det empiriska materialet på lösenordsskyddade datorer. 

Endast vi har tillgång till uppgifterna och inga personuppgifter uppges på ett sätt som kan 

avslöja deltagarnas identitet. Det insamlade materialet har bearbetats och hanterats av oss för 

att sedan raderats. Slutligen har vi beaktat nyttjandekravet genom att det empiriska materialet 

endast brukats för sitt syfte, vilket är att ligga till grund för denna studie.  
 
7. Resultat  
I detta kapitel kommer vi presentera det material som framkommit under intervjuerna. 

Nedanstående rubriker är utformade utifrån studiens tre frågeställningar, som besvaras i tur och 

ordning. Vi använder frågeställningarna för att tydligt presentera vårt resultat och för att besvara 

vårt syfte med studien. Varje frågeställning avslutas med en analys utifrån det sociokulturella 

perspektivet. Följande begrepp har varit relevanta i analysen: proximala utvecklingszonen, 

scaffolding, artefakter, mediering och appropriering. 

 
7.1 Vilken uppfattning och erfarenhet har förskollärare om sitt uppdrag 
att bedriva bildskapande aktiviteter i förskolan?  
Förskollärarens uppdrag har fått en ny roll sedan förskolans läroplan reviderades och skapande 

aktiviteter har lyfts fram mera tydligt än förut. Några av förskollärarna uttrycker att de inte 

tänker annorlunda om sitt uppdrag att bedriva bildskapande aktiviteter sedan revideringen 

trädde i kraft, en förskollärare uttryckte:  
 

Det är ju ändå det man gjorde innan också tycker jag, man stöttar och utmanar, barnen 

liksom (Camilla) 

 

Fåtalet av förskollärarna förmedlar andra tankar angående sitt uppdrag utifrån förskolans 

läroplan, varav en av förskollärarna beskriver mer konkret hur de arbetar med det i förskolans 

praktik:  

 
Jag ska ju undervisa barnen i det, i bildskapande, det står ju i läroplanen. Då måste ju 

jag erbjuda barnen allting som finns inom bildskapande, 3D, lera, färger, det kan vara 

att måla med vatten. Det kan vara vad som helst, ska jag erbjuda och undervisa ska ju 

jag lägga fram så att barnen får intresse för det. Även barn som inte tycker om 
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bildskapande, hur ska vi få de barnen att vilja delta i våra bildskapande aktiviteter? 

(Elin) 

 

Jag tror det skapar en större medvetenhet hos oss och inspiration (Maja) 
 

I förskollärarens uppdrag ingår det att skapa rätt förutsättningar för varje barns utveckling och 

lärande i bildskapande aktiviteter. Några av förskollärarna förklarade hur viktigt ett gemensamt 

förhållningssätt till bildskapande aktiviteter inom arbetslaget är, detta för att de själva ska kunna 

utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Det framkommer hur det påverkar barnen 

huruvida det finns en gemensam syn på skapande eller inte. Stina uttryckte sin glädje över detta: 
 

Det har varit så skönt, när man synkar med varandra i arbetslaget. Då flyter det på 

(Stina)  

 

Elin berättar om sin vilja, att alla barn ska ha tillgång till bildskapande aktiviteter. Hon beskriver 

även att alla i arbetslaget behöver utforma ett gemensamt förhållningssätt:  

 
Jag tror att alla vill att barnen ska få tillgång till bildskapande men vi måste ta steget 

tillsammans och ta oss tiden till att stötta varandra, strunt i om det blir kladdigt, nu 

kör vi på det här. Alla måste vara med på det (Elin)  

 

Stina nämner även hur hon och kollegorna kompletterar varandra och att deras kommunikation 

bidrar till att underlätta i arbetet med skapande. Det råder även en samstämmighet i alla 

förskollärarnas intervjuberättelser om att använda ordet skapa som ett begrepp. Stina berättar 

hur hon och sina kollegor talar om begreppet skapa tillsammans med barnen på förskolan, där 

även barnen numera säger att de skapar. Hon tillägger att några barn till och med har 

tillrättavisat en annan kollega som frågade om de pysslade. Hon lyfter fram: 

 
                      Det är just det att vi använder ordet skapa, man liksom inte säger nu ska vi leka, ska 

vi skapa lite hus. Skapande är ett stort ord som vi pratat om tillsammans i 

barngruppen (Stina) 

 
Samtliga förskollärare beskriver varierat hur deras uppdrag att bedriva bildskapande aktiviteter 

i förskolans utbildning ska ske. Stina uttrycker att begreppen utbildning och undervisning är 

svåra att greppa medan Camilla uttryckte istället att ”det är väl ett bra sätt att beskriva det på”, 

hon berättar om synen av sitt uppdrag:   
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Det jag tänker är att jag vill erbjuda mycket material och olika, jag tänker också att 

jag vill jobba mer som vi inte har gjort, med att blanda färg och färgcirkel. Man ska 

ju stötta barnen där de är, de små bekantar sig mycket med kritor bara och klottrar 

såhär […] De äldre brukar jag tänka att när de ritat någon bild att man ska vara där 

och prata om deras bild och utveckla dem vidare och utmana dem, göra lite mer, eller 

såhär fingrar, eller kanske om du har ritat nån gubbe, jag ställer frågor om vad de har 

gjort (Camilla) 

 

Gemensamt för samtliga förskollärare är att de kopplar uppfattningarna angående sitt uppdrag 

till konkreta händelser och erfarenheter. Förskollärarna återkommer till tekniker och material 

och relaterar dessa till sitt uppdrag. 
 
7.1.1 Analys  
Samtliga förskollärare beskriver att det ingår i deras uppdrag att stötta och utmana barnen vidare 

så att de utvecklas så långt som möjligt. Några förskollärare uttrycker att de inte tänker 

annorlunda om sitt uppdrag sedan läroplanen reviderats, utan anser att de gör samma saker nu 

som de även gjorde innan revideringen. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan förskollärarnas 

uttalanden tolkas som att stötta och utmana barnen är något som de alla anser hör till 

förskollärarens roll och därmed ingår i deras uppdrag. Begreppen scaffolding och proximal 

utvecklingszon blir härmed aktuella. Förskollärarna återkommer ofta till hur viktigt det är att 

stötta och utmana barnen i deras utforskande av bildskapande aktiviteter för att främja barnens 

utveckling och lärande (Askland & Sataøen, 2014, s.200-201, 208).  

 

Några av förskollärarna betonar hur betydelsefullt arbetslagets gemensamma förhållningssätt 

och syn på bildskapande aktiviteter är. De menar att det är viktigt för att kunna bedriva sitt 

uppdrag och på så sätt skapa bra förutsättningar för utveckling och lärande i undervisningen av 

bildskapande aktiviteter. Ur ett sociokulturellt perspektiv får begreppet scaffolding här en annan 

betydelse. Förskollärarna berättar hur de kan stötta varandra i att utforma ett gemensamt 

förhållningssätt angående bildskapande aktiviteter för att således främja barnens utveckling och 

lärande (Askland & Sataøen, 2014, s. 208).  

 

Samtliga förskollärare använder skapande som ett begrepp när de pratar om bildskapande 

aktiviteter. En förskollärare exemplifierar hur de pratat i barngruppen om skapande som ett 

begrepp och att det är ett stort ord. Förskollärarna ger intrycket till barnen att skapande är något 

som är viktigt och det påvisar en medvetenhet om att använda skapande som ett begrepp. 

Exempelvis uttryckte en förskollärare ”nu ska vi skapa lite hus”. Ur ett sociokulturellt 
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perspektiv synliggörs hur förskollärarna kommunicerar skapande som begrepp, de medierar 

alltså att bildskapande är något mer än att bara vara tidsfördriv. Hur förskollärarna 

kommunicerar om bildskapande aktiviteter synliggör förskollärarnas förhållningssätt till bild. 

Människans allra viktigaste redskap för att kommunicera är språket vilket därmed anses vara 

vår viktigaste medierande resurs (Säljö, 2000, s. 82, 226).   

 

7.2 Hur planerar förskollärare sin undervisning av bildskapande 
aktiviteter i mötet mellan förskollärare, barn och material?  
Gemensamt för förskollärarna är att de uttrycker att all planering och undervisning ska ske 

utifrån barnens intresse samt att en glädje och nyfikenhet ska genomsyra de bildskapande 

aktiviteterna. Både i den planerade såväl som i den spontana. En förskollärare uttryckte: 

 
Hur planerar jag, utifrån barnens intresse eller det fokuset vi har just nu, både och, jag 

tror det behövs båda delarna […] spontant skapande utifrån barnens behov där jag inte 

är med och planerar (Maja) 

 

Astrid och Stina beskriver hur de aktivt planerar för bildskapande aktiviteter. De övriga 

beskriver hur de ibland planerar för just bildskapande aktiviteter, men däremot använder de ofta 

bild som en metod. Camilla uttrycker hur de ofta har med bildskapande i sin planering för att 

konkretisera lärande och möjliggöra för barnet att förstå sin egen omvärld:  
 

Ja, men det känns som att vi jo, inför varje aktivitet så har vi ofta något bildskapande 

till det vi gör. Det blir så för att det känns som att de bearbetar det de gjort. Det är lite 

olika ibland lite mer styrt, ibland mera fritt. Det blir lite mer lättbegripligt och att de 

få lättare uttrycka va de tänker å de vi har pratat om. Det känns som ett bra medel för 

att lära sig att bearbeta och förstå saker (Camilla) 

 

Även Maja belyser hur andra ämnen vävs in i bildskapandet: 
 

Skapandet är som ett språk, som vi kan använda i alla de här ämnena, för att utforska 

saker i skapandet de här ämnena […] Alla ämnena kan vi använda bilden som 

redskap för att tillsammans lite klokare (Maja) 

 

Det råder en samstämmighet hos förskollärarna om att bildskapande används som ett redskap 

för lärande i undervisningen. Stina talar om hur hon planerar för samt arbetar med bildskapande 

som ett ämne, via skapandet kommer de då in på andra ämnen som förskolans läroplan anger. 

Hon förklarar hur planeringen för bildskapande aktiviteter utgår från de didaktiska frågorna och 
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nämner att de just nu arbetar med skapande som tema denna termin. Likaså berättar Astrid om 

hur det kan gå till när hon undervisar i bildskapande: 
 

Vi brukar ha ett block med de äldre barnen där vi pratar om bakgrund och hur man 

målar förgrund och himmel, vi kanske målar efter en annan bild, lära ut lite fler 

tekniker, färgblandning är bra om man nosar på, vi försöker väva in det i det vi arbetar 

med. Men vi har inte lektion (Astrid)  

 

Att barnen ska få prova på så många olika tekniker och material som möjligt i den planerade 

undervisningen är något som samtliga förskollärare ofta återkommer till, vilket några uttrycker 

på följande sätt:   

 
Prova på olika tekniker hur man kan göra, hur det blir och lite så. De ska få prova på 

så mycket olika bildskapande som möjligt. För då kan man ju också se vart barnen 

ligger (Elin)  

 

Jag älskar att prova olika material […] olika material är alltid bra så de får se, känna, 

upptäcka […] vi har blandat in lite olika saker som snörmålning och andra olika 

tekniker (Stina) 

 

Olika material, det är brett, det kan vara 2D, 3D, svartvitt, färgglatt, kladdigt, torrt, 

skapande är så stort och spännande (Maja) 

 

Vi vill få in att prova på mycket olika material (Camilla) 

 

I samband med att Stina pratar om material och tekniker nämner hon även digitala verktyg, men 

hon uttrycker svårigheter att använda dessa i sin undervisning: 

 
Jag tänker just med digitaliseringen, vi har en stor projektor och ett ägg men känner 

mig lite dåligt på att använda dessa […] Det finns mycket man kan använda sig av 

och vill göra så mycket. Barnen tycker det är så roligt. Vi har använt oss av 

ljusbordet och lagt ris på att se vad som händer när vi flyttar på det här (Stina) 

 

Flertalet av förskollärarna nämner även att många andra viktiga delar ur läroplanen vävs in i 

skapandet, som exempelvis turtagning, samarbete, kommunikation samt social interaktion. 

Camilla uttryckte att skapandet kan användas av barnen som sätt att bearbeta och förstå sin 

omvärld, något även Maja och Elin nämnde. Stina berättar om när barnen under ett 

undervisningstillfälle fick en uppgift som de skulle göra tillsammans och att barnen först hade 
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svårigheter att samarbeta och kommunicera med varandra. Hon förklarar att hon och hennes 

kollega då fick stötta barnen ganska mycket i början innan de förstod hur de skulle göra, men 

att detta också var ett viktigt lärande för barnen, något hon beskrev på följande sätt:  

 
En del barn kommunicerar inte med varandra, då fick vi stötta till kommunikation, 

hur arbetar man tillsammans? Vi berättade att ni måste prata med varandra (Stina) 

 

Förskollärarna är eniga i hur skapande kan användas för kommunikation och som uttrycksmedel 

i undervisningen. De nämner alla hur skapandet är en stor del i det sociala på förskolan och hur 

barnen inspirerar och interagerar med varandra genom bildskapandet. Astrid berättar hur 

skapande är ett naturligt uttrycksmedel för barn och att hon brukar använda sig av gemensamt 

skapande för att öva på socialisering. Även Stina upplever att bildskapandet har positiva 

effekter på barnen överlag men att det framförallt har märkts på ett barn i gruppen:   
 

Men vi har upplevt att ett särskilt barn har utvecklats mycket genom 

skapandegruppen, även hemma har det märkts att barnet blivit mer aktiv, lekt mer. 

Det har varit kul att se barn med svårigheter använder skapandet som ett 

uttrycksmedel (Stina) 

 

Likaså berättar Camilla hur betydelsefullt skapandet är som uttrycksmedel för barn: 
 

De kan uttrycka saker som de kanske inte kan säga i ord eller visa på andra sätt, de är 

ju perfekt. Vissa är väldigt bra på att förmedla i bild. Det är väldigt intressant, det blir 

som en annan dimension, det kan komma ut saker där som inte kommer ut annars…det 

är viktigt, viktiga grejer (Camilla) 

 

I intervjumaterialet framkommer det tydligt att förskollärarna betonar vikten av bildskapandet 

som upplevelse och process, samt att resultatet inte är i fokus. De berättar alla hur bildskapande 

ska vara en positiv upplevelse för barnen och att det viktigaste är att barnen får prova, känna, 

upptäcka, uppleva med sina sinnen samt att det finns en glädje och kamratskap i skapandet. 

En av förskollärarna uttryckte detta: 
 

Det tänker jag på när jag ska arbeta med barnen, det ska vara positivt, lockande och 

roligt, det ska inte vara sådan himla fokus på produkt utan mera på upplevelse och 

process (Astrid) 
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En av förskollärarna reflekterar om att hon ibland i sitt engagemang att bistå barnen i 

skapandet av en artefakt till sin lek kan bli lite produktinriktad: 

 
Jag är själv medveten om detta att jag för barnen försöker hålla mig ifrån att det ska 

vara istället fokus på process och inte produkt när vi skapar till gruppen (Maja) 

  

Att skapandeprocessen är viktig för barnen är något som samtliga förskollärare är rörande 

överens om och alla nämner hur skapandet kan bidra till ett lärande hos barnen. De intervjuade 

förskollärarna skildrar bildskapandet som så mycket mer än att bara måla på ett papper och 

menar att barnen upplever och utmanas genom bildskapande aktiviteter, vilket förskollärarna 

lyfte fram på följande sätt: 
 

Det är ett lärande i sig som sker naturligt när barnen håller på (Astrid) 

 

För en del kan det vara utmanande när man håller på med bildskapande också. Ja men 

man ser liksom att de utmanas i det de gör (Veronika)  
 

Majoriteten av förskollärarna berättar att det finns barn som inte tycker om att delta i 

bildskapande aktiviteter. Astrid beskriver att de förra året hade en barngrupp där nästan ingen 

tyckte skapande var roligt till skillnad från årets barngrupp. Hon förklarar hur de på olika sätt 

försökte hitta ett intresse hos barnen och locka de till att skapa. Vidare beskrev Astrid att det 

var otroligt svårt och sade ”alla inte kan älska bild”. I samtliga intervjuberättelser synliggörs en 

medvetenhet om att det är förskollärarnas ansvar att skapa bra möjligheter för att få dessa 

ointresserade barn intresserade. Förskollärarna uttryckte följande: 

 
Även de barn som inte tycker om bildskapande, hur ska vi få de barnen att vilja delta 

i våra bildskapande aktiviteter […] Vårt ansvar att få barnet intresserat av 

bildskapande, de är lite sådana problem man möter när det är i läroplanen (Elin) 

 

Ibland kan man tänka att det här barnet inte tycker om att måla eller rita, men jag tror 

att kanske vi får syna oss själva: vad har jag som pedagog skapat för förutsättningar 

för detta barn som väljer bort den aktiviteten på det sättet liksom, har vi förmedlat 

någon tvungenhet eller att det ska vara snyggt eller då har vi missat att utgå ifrån 

glädje. […] ett barn är intresserad av fiskar, skapade en bläckfisk av play- doh med 

åtta armar. Utforskare ämnen tillsammans, det är hans intresse, vi uppmuntrar det 

intresset till att skapa, att använda intresset i skapandet (Maja) 
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Stina lyfter hur hon och kollegorna tycker att detta med skapande är roligt och att deras glädje 

även sprider sig till barngruppen, hon belyser också vikten av att vara närvarande som 

förskollärare. Hon förklarar även att de inte upplevt något motstånd till bildskapande aktiviteter 

hos barnen.:  
 

Pedagogens inställning till aktiviteten avspeglas på barngruppen, känner vi glädje får 

vi med oss barnen också, positivt är viktigt (Stina) 

 

Även Maja betonar vikten av att tillföra glädje i skapande: 

 
Om vi ändå lyckas förmedla glädjen i att skapa, den glädjen tror jag finns hos många 

barn (Maja) 

 

Det råder en samstämmighet hos förskollärarna om att barnens glädje och nyfikenhet ska 

genomsyra de skapande aktiviteterna, men även förskollärarnas egen glädje är av betydelse 

samt hur den förmedlas i undervisningen.  

 

7.2.1 Analys 

Samtliga förskollärare förmedlar vikten av att använda bildskapande aktiviteter i 

undervisningen för lärande, bearbetning och för att förstå sin omvärld. Gemensamt för alla 

förskollärare är att de använder bildskapande för att uppnå flera andra läroplansmål. 

Förskollärarna beskriver hur barnen genom de bildskapande aktiviteterna naturligt får möta 

olika ämnen som vävs in i undervisningen. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan förskollärarnas 

användning av bildskapande tolkas som att de använder bildskapande som ett verktyg. Barnen 

får tillgång till ett kulturellt redskap för att ta till sig och bearbeta kunskap (appropriera) för att 

tillsammans bilda sig en förståelse för sin omvärld. (Säljö, 2005, s. 119). 

Förskollärarna beskriver hur bildskapande aktiviteter kan användas som ett språk, ett sätt för 

barnen att kunna kommunicera och uttrycka sig. För barn är kommunikation en viktig del i 

vardagen och barnen kan kommunicera via många informationsvägar. Gemensamt för alla 

förskollärare är att de beskriver hur barnen övar på socialt samspel som exempelvis samarbete, 

kommunikation och turtagning genom de bildskapande aktiviteterna. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv kan skapandet kopplas till att vara en artefakt för just kommunikation, vilket kan ses 

som ett sätt där barnet kan använda bildskapandet som ett uttrycksmedel att kommunicera i den 

sociala praktiken (Säljö, 2000, s.81). Några förskollärare beskriver också hur de i sin 
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undervisning ser att barnen behöver stöttas i just att kommunicera med varandra. Förskollärarna 

beskriver hur de kan se att barnen hade svårt att förstå hur de skulle göra tillsammans under en 

bildskapande aktivitet.  Förskolläraren fick då stötta barnen genom att förklara att de behöver 

prata med varandra om hur de ska göra. Ur ett sociokulturellt perspektiv synliggörs hur 

förskollärarna använder scaffolding i sin undervisning av bildskapande för att få barnen att öva 

på att kommunicera med varandra (Askland & Sataøen, 2014, s.208). Förskollärarna använder 

bildskapande som artefakt för att få barnen att öva på samspel och kommunikation (Säljö, 2000, 

s. 81). 

Några av förskollärarna beskriver hur de planerar för och undervisar i bildskapande som ett 

ämne. Däremot uttrycker samtliga av förskollärarna att de stöttar barnen att utvecklas i sitt 

bildskapande för att barnen ska kunna använda sina kunskaper på egen hand. Förskollärarna i 

studien är eniga att barnen ska få prova på många olika tekniker och utforska material inom 

bildskapande aktiviteter. I samband med att barnen får prova på olika tekniker och material kan 

förskolläraren också observera hur barnen tar sig an och bemästrar olika material och tekniker. 

Förskolläraren uttrycker att det är ett sätt att kunna bedöma vart barnen ligger i sin utveckling. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv synliggörs hur förskolläraren använder bildskapande i 

undervisning för att kunna se vart barnet befinner sig i sig utveckling. Bildskapande används 

som en artefakt för förskolläraren för att kunna få syn på barnets utveckling och lärande (Säljö 

2000, s. 81). Utifrån den information och bedömning utifrån bildundervisningen kan 

förskolläraren stötta eller utmana barnet vidare. Barnet behöver kanske sitta tillsammans med 

andra barn som använt ett material och behärskar det. Förskolläraren behöver kanske stötta 

barnet vid nästa tillfälle för att så småningom bli självständig med materialet eller behärska 

tekniken själv, vilket kan kopplas till den proximala utveckling zonen (Askland & Sataøen, 

2014, s.200–208). 

Förskollärarna i studien beskriver att de utgår utifrån barnens intresse i undervisningen av 

bildskapande aktiviteter. Förskollärarna beskriver även hur de arbetar tillsammans för att stötta 

de barnen som inte är intresserade av bildskapande aktiviteter. Glädje för bildskapande 

aktiviteter bör genomsyra undervisningen uttrycker flera förskollärare och att deras egen glädje 

smittar av sig till barnen. Förskollärarna beskriver hur de kan motivera barnen genom att 

använda barnens intresse och förena detta intresse med skapande aktiviteter för att stötta barnen 

till att utforska olika material och tekniker. Ett exempel på detta är hur ett barns intresse för 

fiskar användes för att motivera barnet att skapa en bläckfisk i play-doh. Förskolläraren 
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använder bläckfisken som en artefakt för att uppmuntra till att skapa. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv synliggörs här hur förskolläraren använder barnets intresse för fiskar som mediering 

för att skapa i lera (Säljö, 2005, s.226). 

 
7.3 Hur arbetar förskollärare för att stötta och ge barnen inflytande i de 
bildskapande aktiviteterna? 
Samtliga förskollärare beskriver samstämmigt att det är barnens intresse som är utgångspunkt 

i arbetet angående barns delaktighet och inflytande i bildskapande aktiviteter. Barnens eget 

intresse och inflytande synliggörs i intervjuberättelserna såväl i det spontana som i det 

planerade bildskapandet. Något som en av förskollärarna beskriver:  

 
Det är väl att de mesta är att de som kommer och säger och vill göra något, känner 

jag, det är ju barnens inflytande mer än att jag kanske tar med det i undervisningen 

(Veronika) 

 

Flertalet av förskollärarna menar att deras roll är viktig för att stötta barnens eget inflytande 

genom att stimulera barnens miljö samt berika kreativitet och fantasi. De beskriver hur barnen 

ges inflytande i bildskapandet genom att få utrymme till egna idéer och förslag inom ramen av 

den planerade aktiviteten. Camilla gav ett exempel på hur barnen inspirerades utifrån bilder hon 

satt upp i byggrummet för att stötta bygg - och konstruktionslek, vilket ledde till att barnen 

istället började rita byggnaderna. Hon beskrev hur barnen kunde följa sin egen lust att rita av 

byggnaderna:  

 
Jag har satt upp bilder på olika torn som finns i världen, det var lite kul, Eiffeltornet, 

Pisa och en kyrka, för att det jag försökte att hur skulle man kunna bygga det här med 

det roliga va att de ville rita de där på papper, några barn de höll på en hel eftermiddag. 

Så nu sitter det många sådana bilder det är, Turning Torso Tower, det var succé 

(Camilla) 

 

Likaså berättar Veronika hur hon stöttat ett barns bildskapande genom att vara så tillåtande som 

möjligt och flexibel i sin planering, trots att aktiviteten var avslutad fanns ändå möjlighet att 

fortsätta att måla. Hon beskriver en aktivitet där hon följt barnets intresse och gett barnet 

inflytande att fortsätta måla: 
 

Vi skulle måla glaslyktor, då var det ett barn som tyckte att det var jättekul och var 

liksom jätte fokuserad och då fick barnet ett papper också och fortsatte måla så barnet 
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satt säkert en halvtimme eller nåt och höll på med det där. Ja man ser ju om de har 

intresse eller inte, vissa gör klart det de ska och sen går de därifrån. Medans andra då 

vill fortsätta liksom och göra mer. Det tycker jag inte vi sätter stopp för så, inte jag i 

alla fall och jag tror inte mina kollegor heller gör det (Veronica) 

 

Barn utvecklas och lär sig genom det sociokulturella, merparten av förskollärarna skildrar hur 

barnen har inflytande på varandra och deras skapande. De härmar varandra och tittar hur 

kompisen skapar. Flertalet av förskollärarna förklarar hur de stöttar barnen att hjälpa varandra. 

Astrid reflekterar huruvida det alltid behöver vara ett lärande i vissa skapande situationer och 

nämner att skapandet är ju även en upplevelse i sig: 

Vissa skapande situationer vill vi göra fler gånger då barnen tycker det är så roligt så 

detta skapar vi varje generation. Vi bjuder på det ändå, exempelvis om ett äldre syskon 

skapat en grej vill de yngre göra likadant. Man kan ju fundera vad det ger för lärande 

också med det är ju en upplevelse i sig […] Barnen lär varandra, med prinsesskronor, 

inspireras, det smittar av sig, de har inflytande av varandra. Vilken bra idé, det vill jag 

också göra (Astrid) 

 

Maja talar om skapandet som en lek, hur de leker tillsammans i det fria skapandet. Särskilt hur 

bygg -och konstruktions lekar, där barnen tillsammans kan bygga något som de sedan kan leka 

med. Hon uttrycker också att lek och skapande har liknande egenskaper men däremot beskriver 

hon hur skapandets lek kan begränsas av olika anledningar till skillnad från leken som ofta kan 

vara mer fri. Hon lyfter en önskan att barnen bör även ha tillgång till fritt skapande:  
 

Jag tycker skapande ska ha den funktionen också se på skapande som en lek, här är 

jag fri, men den är inte alltid fri, platsen som leken att det ska vara fri, den ska vara fri 

under ansvar, skapandet är fritt, som leken […] Vi ser också att när barnen bygger 

tillsammans i det fria skapandet, de konstruerar, de inspirerar då blir det också som 

ett tillfälle att leka med det som de har byggt, i det fria skapandet, det kan bli vad som 

helst. Det är som leken, ett sätt där du kan välja själv med hjälp av materialen (Maja) 
 

Förskollärarna arbetar för att stötta barnen men de beskriver också hur de möter begränsningar 

och hinder för att göra det. Däremot genomsyras förskollärarnas åsikter om deras vilja att 

barnen ska ha möjlighet att få mer inflytande i de bildskapande aktiviteterna. Det är då ofta 

materialet som upplevs som kostsamt och därmed bidrar till att det begränsas i barnens 

utbildning. Maja framhåller att de påminner barnen om att materialet ska räcka till alla barn på 

förskolan:  
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Då håller vi hårt i materialet, det har ju sina förklarliga skäl, vi kan inte använda en 

tiondel av vårt material på en dag (Maja) 

 

I samtliga intervjuberättelser framkommer det att förskolornas flaskfärger står otillgängligt för 

barnen och endast erbjuds med hjälp av personalen. Däremot genomsyrar flertalet av 

förskollärarnas uttalanden en strävan om att förändra detta så att barnen ska kunna skapa 

självständigt.  

 
Ja alltså ska jag vara helt ärlig så står våra färger högt upp, målarrummet används inte 

speciellt mycket, vi har inte möjlighet att erbjuda barnen så mycket i den fria leken 

som jag skulle vilja […] Om vi lägger ner tid att få in målarfärger som ett naturligt 

moment i verksamheten kanske det blir kaos i en månad med sen fungerar detta […] 

Alltså det är ju inte barnen utan hur vi uppfattar hur det är, vi tycker det är jobbigt. 

Men varför är det så? Våra femåringar är ju väldigt duktiga, så de ska få mera 

inflytande att kunna måla själva och städa efter sig (Elin)  

 

Astrid nämner att barnen kan bli självständiga även med flaskfärgerna och att de tänkt på detta 

vid inköp av nya flaskfärger, då de köpt in mindre flaskor som är mer greppvänliga för barnen. 

Förskollärarna beskriver vidare hur det krävs en introduktion och rutiner för hur flaskfärgerna 

ska användas, samt att barnen ska bli trygga i nyttjandet av dessa.   

 
Man kan inte bara ställa ner flaskfärgerna utan det krävs en introduktion samt att lära 

ut ett förhållningssätt till barnen, tvätta, hänga upp förkläden, vart teckningen ska 

hänga och torka av borden (Astrid)  

 

Förskollärarna är rörande överens om att de försöker att stötta barns inflytande till bildskapande 

aktiviteter genom att vara så tillåtande som möjligt. Samtliga sex förskollärare återkommer ofta 

till att diskutera materialets utbud och tillgänglighet som en faktor till barns självständighet och 

möjligheter till eget inflytande över bildskapande aktiviteter. Materialet som finns tillgängligt 

ska kunna användas av barnen självständigt och när det själva finner lust för detta. Astrid 

beskriver hur de försöker plocka fram sådant som barnen kan vara självständiga med, så inte de 

behöver säga ”nej, nej, nej” till barnen hela tiden. Elin uttryckte att det ofta finns en vilja hos 

barnen att få måla, men att tiden ofta är en faktor som begränsar barnens möjligheter och 

inflytande över skapandet. 
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7.3.1 Analys 
Flertalet av förskollärarna beskriver hur betydelsefull deras roll är för att stötta barnens 

inflytande i bildskapande aktiviteter. De stöttar barnen bland annat genom att ha ett tillåtande 

förhållningssätt till bildskapande. Förskollärarna är lyhörda för barnens intresse och möjlighet 

finns för barnen att följa sina egna idéer i de bildskapande aktiviteterna. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv upptäcker vi hur förskollärarna använder scaffolding för att barnen ska bli 

självständiga och därmed kan ha mer inflytande över sin bildskapande vardag (Askland & 

Sataøen, 2014, s. 208). Gemensamt för samtliga förskollärare är att de vill att barnen ska ha 

eget inflytande över allt material. Förskollärarna försöker stötta barnen genom att introducera 

ett förhållningssätt till materialen så att de kan bli självständiga. Ur ett sociokulturellt perspektiv 

blir den proximala utvecklingszonen applicerbar då förskollärarna talar om att introducera ett 

förhållningssätt till material. Barnen kan då få mer eget inflytande i bildskapande aktiviteter 

och utöva dessa på egen hand (Askland & Sataøen, 2014, s.200–201).  

 

I resultatet synliggörs hur förskollärarna utmanar barnen att hjälpa och stötta varandra. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv tolkas hur förskollärarna stöttar barnen till självständighet men också 

då förskollärarna uppmuntrar barnen att hjälpa varandra. Vägledning kan ske av både vuxna 

och barn, i samspel med andra kan barnen vägledas för att klara av uppgiften på egen hand. 

Förskollärarna stöttar de barn som behärskar en situation till att då hjälpa andra barn att utmanas 

vidare. Proximala utvecklingszonen blir relevant för förskollärarnas sätt att stötta barnen att bli 

självgående utifrån sin egen förmåga (Askland & Sataøen, 2014, s.200–201, 208). 

 

Alla förskollärare uttrycker att de upplever begränsningar gällande tillgången till material. 

Exempelvis beskriver förskollärarna hur de håller hårt i material som är kostsamma, de nämner 

flaskfärger som en av dessa begränsningar och att de används enbart med hjälp av en vuxen. 

Barnen begränsas i sitt utforskande då flaskfärger är otillgängliga för barnen. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv är materialet en artefakt, ett kulturellt redskap som barnen endast kan 

använda tillsammans med en vuxen. Beroende på den tillgång barnen har att använda kulturella 

redskap skapas så möjligheter, men även begränsningar för barnens utveckling och lärande i 

relation till bildskapande (Säljö, 2000, s. 81).   
 

En av förskollärarna nämner hur hon berikar barnens skapande genom att bidra med egna 

erfarenheter och inspirerande lärmiljöer. Genom att sätta upp bilder på olika byggnader 

stimuleras barnens miljö. Bilderna används som artefakter för att berika barnens miljö och 
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inspirera till att bygga nya konstruktioner och 3D skapande. Förskollärarens förhållningssätt 

och arbetssätt att berika miljön kopplas till Vygotskijs teorier om fantasi och kreativitet 

förmedlas att utan erfarenheter finns det inget att bygga vidare fantasierna på. Den 

sociokulturella miljön bidrar till att människan kan få utbyte av varandras erfarenheter, vilket 

ger näring åt fantasin (Fast, 2011, s. 74–75).  

 

7.4 Sammanfattning 
Syftet med vår studie var att synliggöra hur några förskollärare använder bildskapande 

aktiviteter i sin undervisning för att stödja och stimulera barns utveckling och lärande. Utifrån 

vad vårt resultat visar drar vi slutsatsen att samtliga förskollärare använder bildskapande i sin 

undervisning som metod för att konkretisera lärandet i andra läroplansmål. Däremot uppfattar 

vi i resultatet att undervisningen av bild som ämne är något som endast utövas av ett fåtal av de 

intervjuade förskollärna. Sammanfattningsvis synliggör vårt resultat att alla förskollärarna i 

studien har ett genuint intresse av att använda bildskapande aktiviteter i sin undervisning. 

Samtliga förskollärare är samstämmiga gällande förskolans uppdrag och betydelsen av 

bildskapande aktiviteter för att stötta, stimulera samt utmana barnen i deras utveckling och 

lärande. 

 

Samtliga förskollärare är överens om att i sin undervisning planera utifrån barnens intresse.  

Förskollärarna belyser vikten av skapande som ett kommunikationsmedel, uttrycksmedel och 

som en social gemenskap. En utmaning som identifierats i vårt resultat är att förskollärarna inte 

använder digitala verktyg kopplade till skapande aktiviteter i den utsträckning som förskolans 

läroplan anger. Då de talar om olika material och tekniker som de använder i sin undervisning 

nämner de oftast analoga möjligheter. Sammantaget uppfattar vi att en av anledningarna kan 

vara som vi tidigare nämnt, att det endast gått ett halvår sedan implementeringen av den 

reviderade läroplanen och att den fortfarande är under process.  

 

Vårt resultat pekar på förskollärarnas goda intentioner, medvetenhet och kunskap för att ge 

barnen reellt inflytande över bildskapande aktiviteter. Men trots förskollärarnas medvetenhet 

och kunskap av att använda bildskapande i förskolans utbildning, så uttrycker flera av 

förskollärarna en frustration att både de spontana och planerade aktiviteterna begränsas av olika 

faktorer som exempelvis material och organisatoriska strukturer. Flertalet av förskollärarna 

uttrycker en vilja att utforma ett förhållningssätt hos barnen, vilket möjliggör att de kan använda 

materialet självständigt och därmed utöva eget inflytande i bildskapande aktiviteter.   
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En viktig slutsats i vår studie är att förskollärna är stöttande, engagerade, flexibla och lyhörda. 

Med bättre förutsättningar skulle de kunna möjliggöra för arbetslaget att tillsammans använda 

bildskapande på det sätt som de själva eftersträvar.  

 
 
8. Diskussion  
I detta kapitel diskuteras studiens resultat utifrån tidigare forskning, styrdokument och litteratur 

som tidigare presenterats i bakgrunden. Syftet med studien var att synliggöra hur några 

förskollärare använder bildskapande aktiviteter i sin undervisning för att stödja och stimulera 

barnens utveckling och lärande. Studiens frågeställningar används som underrubriker, vilka 

besvarar studiens syfte. Varje frågeställning kommer diskuteras i tur och ordning. Slutligen 

presenteras våra slutsatser, metoddiskussion samt förslag på framtida forskning. 

 

8.1 Vilken uppfattning och erfarenhet har förskollärare om sitt uppdrag 
att bedriva bildskapande aktiviteter i förskolan?  
Läroplanen för förskolan har reviderats och beskriver förskollärarens uppdrag och det 

pedagogiska ansvaret att bedriva undervisning i förskolans utbildning. Även skapande har fått 

en tydligare framtoning i läroplanen, att det ska finnas utrymme och tid i barnens utbildning att 

skapa.  Skapandet har skrivits in som en grundläggande del i barnens utbildning, en komponent 

till den helhet som utgör förskolans uppdrag (Lpfö18, 2018, s. 8–9). Likaså lyfter Eidevald och 

Engdahl, (2018, s. 86) att utbildningen i förskolan ska genomsyras av de fyra komponenterna 

omsorg, lek, demokratifostran och skapande. 

 

Det framgår i vår studie att några av de intervjuade förskollärarna inte tänker annorlunda 

angående uppdraget att undervisa i bildskapande aktiviteter sedan revideringen trädde i kraft. 

En förskollärare uttryckte ”det är ändå det vi gjorde tidigare”. Att undervisningen tillkommit 

som begrepp i förskolans läroplan beror på att det efter skolinspektionens granskning 

framkommit en otydlighet angående begreppet undervisning, trots att det varit angivet i 

skollagen sedan 2010 (Eidevald och Engdahl, 2018, s. 87). En förskollärare beskriver hur 

begreppen utbildning och undervisning skapar en större medvetenhet medan en annan uttryckte 

att begreppen känns svåra att ta till sig. Det har endast gått ett halvår sedan revideringen trädde 

i kraft då denna studie genomfördes, vilket vi anser att kan ha bidragit till förskollärarnas 

varierande uppfattningar och svar gällande begreppen utbildning, undervisning och skapande. 

Då vi antar att implementeringen på förskolorna skett på olika sätt, skapar detta också olika 
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förutsättningar och möjligheter för personalen att förankra dessa begrepp i praktiken. Men det 

beror också på hur förskollärarna tar sig an dem. Socialstyrelsen (2012, s. 5–6) skriver att 

implementering är en komplex process som tar tid att förankra i en verksamhet, det kan ta flera 

år.  

 

Gemensamt för förskollärna när de beskriver sitt uppdrag att undervisa i bildskapande 

aktiviteter utifrån förskolans läroplan är att de ofta kopplar sina erfarenheter till förskolans 

praktiska verksamhet. De beskriver ofta sina undervisningstillfällen istället för att hänvisa till 

förskolans läroplan. Andersson (2014, s. 203) framhåller att det i hennes studie framkom skilda 

åsikter mellan förskollärarna om begreppet estetiska lärprocesser. Hon menar även att det finns 

en medvetenhet bland förskollärarna om fördelarna med användandet av estetiska lärprocesser 

i utbildningen för att förstärka lärandet i övriga ämnen. Alla förskollärare vi intervjuat i denna 

studie använder skapande som begrepp när de talar om bildskapande aktiviteter och uttrycker 

sin strävan efter att använda mycket skapande i utbildningen. Med stöd av Anderssons 

resonemang som vi nämnt i ovanstående text, gällande skilda meningar bland förskollärare om 

begreppet estetiska lärprocesser. Utifrån tidigare forskning anser vi att förskollärarna har ett 

förhållningssätt som förespråkar vikten av bildskapande aktiviteter i förskolans utbildning, samt 

betydelsen av att också använda det i undervisningen. Förskollärarna i vår studie är eniga hur 

de använder skapande som ett begrepp när de talar om bildskapande aktiviteter. Att 

bildskapande som aktivitet är en ingångskälla för lärande klargör även Änggård (2007, s.206). 

Förskollärarna är samstämmiga gällande förskolans uppdrag och betydelsen av bildskapande 

aktiviteter för att stötta, stimulera samt utmana barnen i deras utveckling och lärande. Även 

flera forskare betonar vikten av en stöttande förskollärare som är lyhörd för barnens 

meningsskapande i sin undervisning (Andersson, 2014; Häikiö, 2007; Änggård, 2005).  

 

Att stötta barnen är något som samtliga förskollärare är rörande överens om, men endast en del 

talar om vikten av att stötta varandra i att utforma ett gemensamt förhållningssätt hur deras 

uppdrag ska bedrivas i bildskapande aktiviteter. Andersson (2014, s.203) menar att 

förskollärarna behöver utveckla ett gemensamt förhållningssätt angående estetiska lärprocesser 

samt användandet av detta i undervisningen.  

 
8.2 Hur planerar förskollärare sin undervisning av bildskapande 
aktiviteter i mötet mellan förskollärare, barn och material?  
I studiens resultat framkom att samtliga förskollärare ser barnens bildskapande som ett verktyg 

att använda för att undervisa i andra läroplansmål. Samtliga av förskollärarna beskriver att de 
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utgår från barnens intresse såväl som utifrån förskolans läroplan i planeringen, en glädje och 

nyfikenhet ska genomsyra de bildskapande aktiviteterna. Även Häikiö (2007, s.270) belyser 

vikten av att utgå utifrån barnens intresse och intentioner för att ge en möjlighet att skapa 

mening i undervisningen.  

 

Läroplanen för förskolan lyfter skapande som ett innehåll i sig likväl som ett verktyg för att 

främja barnens utveckling och lärande (Lpfö18, 2018, s. 9). I linje med förskolans läroplan 

betonar även Braxell (2010 s. 27) att skapandet inte enbart ska användas som en metod för att 

undervisa i olika läroplansmål, utan bildskapandet som ett ämne uppfyller en viktig funktion 

hos barnet. Däremot visar vårt resultat i studien att merparten av förskollärarna inte undervisar 

i bild som ämne trots att förskolans läroplan anger detta. Förskollärarna betonar dock fördelarna 

med att använda bildskapande aktiviteter som en metod för att tillsammans utforska världen. 

Men endast fåtalet av förskollärarna talar om hur de undervisar i bild som ämne, däremot 

belyser samtliga förskollärare att barnen ska få prova på mängder av olika material och tekniker. 

Vi uppfattar att det är förskollärarnas syn på bildskapande som ett ämne vi får ta del av, de 

beskriver sitt uppdrag att undervisa i bild genom användandet av olika material och tekniker. 

 

Olika material och tekniker samt skapande via digitala verktyg ska erbjudas barnen, som en 

möjlighet att reflektera och utforska om sin egen samt andras omvärld anger Lpfö18 (2018 s. 

9). Samtliga av förskollärarna nämner både hur de använder och vill arbeta med en mängd av 

olika material och tekniker. I resultatet framkommer det att endast en av förskollärarna nämner 

digitala verktyg som en del av de tekniker och material som barnens ska erbjudas i samband 

med bildskapande aktiviteter. Samtidigt resonerar hon om problematiken av användandet av de 

digitala verktygen i sin undervisning. Samtliga förskollärare berättar att de vill använda flera 

olika tekniker och material för skapande, men de nämner då endast analoga metoder. Enligt 

förskollärarnas utsagor visar vårt resultat att användandet av digitalt skapande saknas både i 

den planerade undervisningen samt den spontana trots att förskolans läroplan anger att 

möjligheter för digitala verktyg i bildskapande aktiviteter ska erbjudas barnen. Vi förmodar att 

det är en utmaning för förskollärarna att inkludera digitala verktyg i undervisningen av de 

bildskapande aktiviteterna, att förena digitalt arbete med bildskapande.  Däremot anser vi att 

detta är av största relevans då vårt nuvarande samhälle är beroende av teknik och utvecklingen 

av dessa går snabbt framåt. Eidevald och Engdahl (2018, s. 80) förankrar vikten av att således 

förena skapande och teknik redan i begynnelsen av förskolans utbildning.  
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Häikiö (2007, s.256) framhåller att materialet har betydelse för barnets utveckling och lärande. 

Precis som Häikiö skriver förmedlar även Eidevald och Engdahl (2018, s. 79) att material och 

olika tekniker berikar barnens utveckling och lärande. Bildskapande aktiviteter stimulerar inte 

bara kropp och sinne, utan även den motoriska och kognitiva utvecklingen. Häikiö, (2007, s. 

269) uttrycker att det finns ett ”släktskap mellan de kreativa och kognitiva processerna.” 

(Häikiö, 2007, s. 269). Vårt resultat visade även att merparten av förskollärna talar om de 

kognitiva fördelarna med bildskapande aktiviteter och hur barnen kan använda sig av 

bildskapande för att bearbeta och förstå sin omvärld. Även Wallin (2003 s. 35) har en liknande 

utgångspunkt gällande materialet, då hon påtalar att bara utforskandet av materialet kan vara 

lärorikt för barnen. Det kan vara både spännande och lustfyllt för barnen och kan även motivera 

till fortsatt utforskande.  

 

Skapande som en lustfylld aktivitet är något som Eidevald och Engdahl (2018, s. 79) nämner. 

Det framkommer dock i vårt resultat att merparten av förskollärarna beskriver hur det kan 

uppstå problem att motivera barn till bildskapande aktiviteter, då inte alla barn upplever 

skapande som lustfyllt. Förskollärarna förmedlar alla en medvetenhet att skapa bra 

förutsättningar när de planerar bildskapande aktiviteter och att de har ett ansvar att bedriva 

bildskapande aktiviteter utifrån förskolans läroplan. Vidare förklarar de vikten av att således 

planera sin undervisning utifrån barnens intresse, för att använda intresset som motivation till 

deltagandet i de bildskapande aktiviteterna. Vårt resultat överensstämmer med det Änggård 

(2007, s. 205) betonar, att bildskapande inte alltid är en lustfylld aktivitet för alla barn. Både 

litteraturen och forskningen (Eidevald & Engdal, 2018, s.82; Häikiö, 2007, s.270; Änggård, 

2007, s.198) markerar att skapande kan vara lustfyllt men att det även kan uppfattas som 

kravfyllt. De redogör vidare vikten av att det är skapandeprocessen som ska vara i fokus, då det 

är själva processen i sig som fyller en betydelsefull funktion. Här går vårt resultat hand i hand 

tillsammans med litteratur och forskning. Samtliga av förskollärare talar om bildskapande som 

att det ska vara en positiv upplevelse för barnen, där fokus ligger på upplevelse och process, 

inte på slutprodukten. 

 
Förskollärarna beskriver att bildskapande aktiviteter är ett användbart verktyg i undervisningen, 

en socialiseringsdel och likaså en metod för att konkretisera lärandet i barnens undervisning. 

Samstämmighet råder även bland förskollärarna att bildskapande kan användas för 

kommunikation och som uttrycksmedel, de förklarar att det används naturligt av barnen i deras 

vardag för att utrycka tankar om sin omvärld. Förskollärarnas reflektioner om detta 
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överensstämmer med Braxells (2010, s.27) resonemang om att barnets inre erfarenheter och 

upplevelser förmedlas genom skapande, som fungerar som barnets språk. Istället för att använda 

ord kan barnet genom skapande förmedla sina tankar, känslor och erfarenheter. Likaså hävdar 

Lind (2010, s.355–356, 361) att genom bildskapande aktiviteter händer något med oss, vi möts, 

vi lär oss och vi umgås. Ett likande resonemang har även Änggård (2005, s. 199) och beskriver 

vidare att bildskapande stärker barnens kamratkulturer samt bidrar till interaktion mellan 

varandra. Återigen förenas vår studies resultat med forskning och litteratur då samtliga 

förskollärare exemplifierar hur barnen genom de bildskapande aktiviteterna övar på socialt 

samspel, samarbete, turtagning och kommunikation.  

 

8.3 Hur arbetar förskollärare för att stötta och ge barnen inflytande i de 
bildskapande aktiviteterna? 
Förskolan ska skapa förutsättningar för barns rätt till delaktighet och inflytande i sin utbildning. 

Förskollärarnas förhållningssätt ska genomsyras av hur barnen ges möjlighet att utöva 

inflytande i sin vardag på förskolan. Läroplanen för förskolan anger att barnens behov och 

intresse ”ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen” samt 

att ”förskollärare ska ansvara för att varje barn får ett reellt inflytande över arbetssätt och 

innehåll” (Lpfö18, 2018, s. 16). I merparten av förskollärarnas utsagor redogörs betydelsen av 

deras roll för att stötta och ge utrymme för barnens eget inflytande, samt berika förskolans miljö 

för att främja fantasi och kreativitet.  

 

Det framgår i intervjuberättelserna hur förskollärarna är lyhörda och flexibla för barnens eget 

inflytande i bildskapande aktiviteter. De beskriver hur de planerar för spontant och styrt 

bildskapande, men att de också kan frångå sin egen tanke och ge utrymme för barnens egen 

fantasi och kreativitet. Att planering och undervisningen ska utgå från barnens intresse är något 

som samtliga förskollärare talar om. Engdal och Eidevald (2018, s. 95) menar att förskollärarens 

undervisning ska utgå från barnens erfarenheter och främjar därmed barns rätt till delaktighet 

och inflytande. Även forskningen (Änggård, 2007, s.206; Häikiö, 2007, s.269) framhåller hur 

förskollärare med sina egna erfarenheter kan berika barnens eget bildaktiviteter genom att skapa 

inspirerande miljöer. Förskollärare kan stimulera barnens eget bildskapande samt deras fantasi 

och kreativitet genom att erbjuda olika sorters metoder och material. Likheter med detta kan vi 

identifiera i vårt resultat, att det finns möjligheter för barnens eget inflytande i sin utbildning. 

Samtliga förskollärare är rörande överens om och beskriver hur de stöttar och är positiva till 
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barnens eget inflytande i bildskapande aktiviteter. Men de lyfter också att det finns 

begränsningar för inflytandet.  

 

I intervjusvaren återkommer förskollärarna ofta till att det finns faktorer som begränsar barnens 

inflytande, de faktorer som nämns är material och tid. Resultatet visade en frustration hos en 

del av förskollärarna angående detta då de beskriver materialet till viss del som otillgängligt 

och dyrt. Även tiden beskrivs som en faktor då förskollärarna anser att den inte alltid räcker till 

på grund av organisatoriska strukturer, vilket i sin tur påverkar barnens eget inflytande till fritt 

bildskapande. Däremot betonar förskolans läroplan att ”barn ska ges tid rum och ro till eget 

skapande” (Lpfö18, 2018, s. 9). Barnen ska ges möjligheter till eget skapande, men vårt resultat 

visar att det finns organisatoriska strukturer som kan begränsa barnens eget inflytande till 

bildskapande. Samtliga förskollärare förmedlar sin vilja att förändra detta genom att ge barnen 

möjligheter och verktyg för hur de ska förhålla sig till olika sorters material, så att de exempelvis 

kan bli självständiga även med material som annars är otillgängliga för barnen. Om barnen får 

rätt förutsättningar att vara självständiga anser vi precis som förskollärarna att det kan bidra till 

att barnen kan utöva reellt inflytande och därmed ges större utrymme att utöva sitt eget 

inflytande i bildskapande aktiviteter. Även Häikiö (2007, s.20) förmedlar att barnen ska kunna 

utöva inflytande över sin egen lärprocess.  

 

Förskollärarna är samstämmiga om hur barnen stöttar och inspirerar varandra, flertalet av 

förskollärarna berättade också hur de arbetar för att stötta barnen i att hjälpa varandra. Ett 

arbetssätt som beskriver en stöttande förskollärare exemplifierar även Änggård (2007, s.206). 

Hon menar vidare att bildskapande är en stor ingångskälla för lärande, framförallt om den utförs 

med stöd av förskollärare samt att bildaktiviteter i sig främjar barns kamratkulturer. I likhet 

med Änggård betonar Eidevald och Engdahl, (2018, s. 79) att bildskapande bidrar till en social 

gemenskap i mötet mellan förskollärare - barn och barn – barn.  

 

I vårt resultat ser vi att barnen har till viss del inverkan över sin egen utveckling och lärande 

gällande bildskapande aktiviteter. Några av förskollärarna drar paralleller mellan skapande och 

den fria leken och förklarar att det ska finnas tillgång till fritt skapande likväl som tillgången 

till fri lek erbjuds i förskolans utbildning. Att jämföra lekens möjligheter med skapandets är i 

likhet med det som Änggård (2007, s.198) anser. Hon skildrar bildskapande som en social 

aktivitet och en del av barnens lekvärld. Det som ryms inom bildskapandet återfinns även i 

barnens olika fantasier och lekar. Bildskapande och fantasilekar berikar varandra, exempelvis 
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med idéer, rekvisita och den meningsfulla sociala gemenskapen. I resultatet framgår hur några 

av förskollärarna använder skapandet för att tillverka material för att berika barnens lek. Vidare 

beskriver de hur fantasin flödar i barnens konstruktionskapande lekar, det kan bli ”vad som 

helst” nämner en av förskollärarna. Vygotskij beskriver att fantasin härstammar från 

människans erfarenheter, utan erfarenheter finns det inget att bygga vidare fantasierna på.  Den 

sociokulturella miljön är betydelsefull eftersom barnen kan få utbyte av varandras erfarenheter, 

vilket i sin tur berikar deras fantasi (Fast, 2011, s.74–75). I förskollärarnas beskrivningar av 

praktiken uppfattar vi att de stöttar barnen samt använder sin bank av erfarenheter för att berika 

och stimulera barnens utveckling och lärande i bildskapande aktiviteter.  

 

8.4 Slutsatser 
Det mest centrala som framkommer i vårt resultat är att samtliga förskollärare använder 

bildskapande aktiviteter som en metod i sin undervisning för att konkretisera lärandet i andra 

läroplansmål. Här går vårt resultat hand i hand med den tidigare forskningen som presenterats, 

som betonar bildskapande aktiviteter som en stor ingångskälla för lärande hos barnen. 

Förskollärarna i vår studie beskriver hur de använder bildskapande som ett kommunicerande 

verktyg, vilket även bidrar till en social gemenskap bland barnen. Även här dras slutsatsen att 

vårt resultat överensstämmer med den tidigare forskningen, då forskningen påvisar hur 

betydelsefulla bildskapande aktiviteter är som kommunikation -och uttrycksmedel samt som en 

social gemenskap. Slutligen visar vårt resultat att förskollärarna är stöttande i sin roll och att de 

anser att bildskapande aktiviteter är en viktig del i barnens utbildning. Här förenas vårt resultat 

med den tidigare forskningen som presenterats, som även den belyser förskollärarens roll och 

vikten av att vara stöttande och lyhörd för barnens meningsskapande.  

 
8.5 Metoddiskussion 
Innan intervjuerna genomfördes övervägde vi om frågorna skulle skickas ut i förväg för att 

informanterna skulle få möjlighet att bekanta sig med frågorna för att kunna ge mer utförliga 

svar. Vi valde att avstå från det då det kunde medverkat till att svaren förskönats. Vi har varit 

medvetna om att informanterna fick formulera svaren i realtid. Skulle de fått mer betänketid 

hade svaren kunnat vara mera utförliga, vilket hade kunnat tillfört en ytterligare fördjupning till 

vår studie. Även citat från förskolans läroplan hade kunnat varit till stöd då den nyligen 

reviderats, med hjälp av citaten hade frågorna kunnat preciserats utförligare. I inledningen av 

intervjun använde vi oss av ett ”digitalt ordmoln” (se bilaga 3) där förskollärarna fick belysa 

hur de tänker om begreppet ”bildskapande” med endast ett fåtal begrepp och var således en 

möjlighet att ge oss ytterligare information för att besvara vårt syfte. Vi anser att detta var ett 



 

36 
 

lekfullt och kreativt sätt leda in informanten på vårt ämne. Ordmolnet har även berikat vårt 

empiriska material då förskollärarna fritt reflekterat runt begreppet ”bildskapande”. Vi anser att 

det speglar deras egna reflektioner och inte bidrar till någon prestation att svara ”rätt” på 

frågorna. 

 

Vi är medvetna om att det finns en maktsymmetri mellan intervjuare och informant (Kvale och 

Brinkmann, 2014, s. 51–52). Vi valde trots detta att medverka båda två genom hela processen, 

från intervjuer till transkribering och analysering av datamaterialet, för att öka trovärdigheten 

på vår studie (Kihlström, 2007, s.232). Vårt bekvämlighetsval av informanterna skulle kunnat 

påverkat det som framkom under intervjuerna då vi inte är helt okända för varandra. Men vi 

anser att det kan ha varit till fördel då informanterna kunnat känt sig trygga med oss och därmed 

gett ärliga svar. I analysen har vi diskuterat de tolkningar vi gjort utifrån informantens svar för 

att göra den rättvis vilket vi anser är viktigt för att bidra till studiens kvalité. Att vi valt att 

medverka båda två genom hela processen medför att vi har bidragit med ett gemensamt 

perspektiv och tolkning av den insamlade data, vilket vi anser stärker vår studies trovärdighet.  

 

 

8.6 Framtida forskning 
Vår studie har synliggjort hur några förskollärarnas uppfattar uppdraget att bedriva 

bildskapande aktiviteter i förskolans utbildning. Det har endast gått ett halvår sedan den 

reviderade läroplanen för förskolan trädde i kraft. Det vore därför intressant att göra en 

uppföljande studie för att utröna om förskollärarnas svar är detsamma eller om de har förändrats 

allteftersom implementeringen av den reviderade läroplanen förankrats i utbildningen.  

 

Samtliga förskollärare uttryckte en vilja att förbättra tillgången till bildskapande aktiviteter för 

barnen. Ytterligare forskning skulle kunna vara att intervjua samtliga förskollärare om något år 

igen för att undersöka om tillgången till bildskapande aktiviteter förändrats. Vår studie visar 

även att förskollärarna inte använder digitala verktyg kopplat till bildskapande aktiviteter i den 

utsträckning som förskolans läroplan anger. Hur förskollärare arbetar med digitala verktyg i 

relation till med bildskapande aktiviteter skulle kunna vara ett intressant forskningsområde.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 
 

 
Information om kommande intervju gällande bildskapande aktiviteter i förskolans 
utbildning. 
Ni tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
Hej! 
Vi är två studenter som kommer skriva examensarbete där vi undersöker hur pedagoger i 
förskolans utbildning använder bildskapande aktiviteter i sin undervisning för att stödja och 
stimulera barnens utveckling och lärande. 
Vi kommer att använda oss av enskilda intervjuer. Vi beräknar att varje intervju tar ca 45–60 
minuter. Vårt urval är förskolor i Mellansverige samt utan särskild inriktning.  
Vetenskapsrådet anger forskningsetiska kodexar som vi kommer att beakta för att bedriva en 
korrekt forsknings ed i genomförandet av denna studie. Dessa är till för att skydda individerna 
som deltar. Vi kommer båda att närvara under intervjuerna, vi kommer att dokumentera 
intervjuerna med diktafon samt anteckningar via dator. Ni som deltar i intervjun kan när som 
helst avbryta er medverkan eller välja att inte svara på frågor. Vi kommer att förvara det 
empiriska materialet på lösenordskyddade datorer så endast vi har tillgång till uppgifterna. Inga 
personuppgifter uppges på ett sätt som kan avslöja deltagarnas identitet. Det insamlade 
materialet kommer att bearbetas och hanteras av oss samt raderas när uppsatsen är godkänd och 
publicerad. Den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgängligt på DIVA för den som vill ta 
del av den. 
Intervjuerna planeras att äga rum v. 46–48. Vänligen meddela oss dag och tid som passar så 
fort som möjligt. Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
 
 

Vänliga hälsningar______________________&_________________________ 
                                   Maria Blanck & Madeleine Granqvist 

Falun, 2019-11-05 
Ort/datum 
Studenters kontaktuppgifter:     
XXXX  
Handledares kontaktuppgifter: 
XXXX  
 
Underskrift Handledare: ___________________________  
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Bilaga 2. Intervjufrågor 
 
Samtycke till intervju, inspelas muntligt innan intervjun påbörjas 

Denna intervju är frivillig och du kan när som helt avbryta din medverkan utan att uppge varför. Du 

kan likaså välja att inte svara på frågor om du så vill. Samtycker du här och nu till denna intervju?  

Intervjufrågor 
1. Vilken utbildning har du och när tog du din examen? 

 
2. Vad fick du för bildkunskaper i din utbildning? 

 
3. Vilka åldrar arbetar du mest med?  

 

4. Ordmoln, beskriv bildskapande med ett fåtal ord- hur du tänker om detta?  

 

5. Hur planerar du dina bildskapande aktiviteter? I mötet mellan förskollärare, barn och 

material? 

 

6.  I senaste reviderad läroplan för förskolan skrivs begreppet ”utbildning” fram mer än 

tidigare. Hur tar du hänsyn till det när du planerar din undervisning? Hur tänker du om ditt 

uppdrag i bild nu när läroplanen är reviderad?  

 

7. Vilken tillgång till bildskapande aktiviteter har barnen? Vad erbjuds?  

 
 

8. Vilket inflytande ges barnen i bildskapande aktiviteter? I mötet mellan förskollärare, barn 

och material? 

 

9. Finns det något du vill tillägga eller förtydliga? Får vi återkomma om vi stöter på oklarheter 

när vi analyserar materialet?Dp 
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Bilaga 3. Digitalt ordmoln 
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