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Abstract 

This thesis focus on the change in goal within the revised curriculum where 

digital techniques are included and the preschool teachers’ perception of ped-

agogical work with aesthetic learning processes. The study has a phenomeno-

graphic approach. Semi-structured interviews were conducted to collect data. 

The analysis points out differences and similarities in the preschool teacher’s 

perceptions of image creation. The result of the study show that the preschool 

teachers’ perceptions show similarities and differences in children´s free image 

creation and the controlled image creation initiated by the adults. The pre-

school teacher’s perceptions of the controlled image creation show that it is 

often used as an aesthetic learning process to learn another subject or to process 

an experience while the perceptions of free image creation are that it happens 

more often spontaneously. It is used in the different theme areas of the pre-

school, because they perceive themselves lacking in knowledge and/-or inter-

est. The preschool teacher’s perceptions of digital tools in relation to the pre-

school’s revised curriculum are that it is seen as a complement to analogue 

tools, but that the environment believes that the digital will replace analogue 

tools. The preschool teachers perceive that they lack knowledge about digital 

tools and that makes it difficult to implement it in teaching so that it will be-

come a natural part of the teaching. The conclusion is that the preschool teach-

ers are perceived to have a basic knowledge in the field of image creation and 

the digital tools. In order for the image creation and the preschool’s revised 

curriculum to be implemented, preschool teachers need more knowledge. 

Through knowledge is interest born and with more interest and knowledge, 

more aesthetic learning processes are created.  

Keywords: Aesthetic learning process, Digital tools, Fantasy, Proximal devel-

opment zone, Social practice 
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Sammanfattning 

Med utgångspunkt i hur förskollärare uppfattar hur förskolans reviderade läro-

plan med digitala tekniker och förändrad målbeskrivning så är syftet för stu-

dien att fördjupa förståelsen kring hur förskollärare uppfattar det pedagogiska 

arbetet med estetiska lärprocesser med fokus på bildskapande. Undersök-

ningen genomfördes med en fenomenografisk metodansats och halvstrukture-

rade intervjuer. Analysen genomfördes för att synliggöra skillnader och lik-

heter i förskollärarnas uppfattningar om bildskapandet. Resultatet visar att för-

skollärarnas uppfattningar om det fria bildskapandet är barninitierat och sker 

spontant. Detta ses som det” riktiga” bildskapandet och barnen skapar tillsam-

mans med kompisar. Förskollärarnas uppfattningar om det styrda bildskapan-

det visar att det ofta används som estetisk lärprocess till att lära ett annat ämne 

eller för att bearbeta en upplevelse. Det används inom förskolans olika tema-

områden, detta för att de uppfattar sig själva sakna kunskap och/- eller intresse. 

Förskollärarnas uppfattningar om digitala verktyg i relation till förskolans re-

viderade läroplan är att det ses som ett komplement till analoga verktyg, men 

att omgivningen tror att det digitala ska ersätta analoga verktyg. Förskollärarna 

uppfattar att de saknar kunskaper kring digitala verktyg och det gör det svårt 

att implementera det i undervisningen så att det ska bli en naturlig del i under-

visningen. Slutsatsen är att förskollärarna uppfattas ha en grundkunskap inom 

bildskapandet samt de digitala verktygen. För att bildskapandet och förskolans 

reviderade läroplan ska kunna genomföras så behöver förskollärarna få mer 

kunskap. Genom kunskap föds intresse och med mer intresse och kunskap 

skapas fler estetiska lärprocesser. 

Nyckelord: Digitala verktyg, Estetisk lärprocess, Fantasi, Proximal utveckl-

ingszon, Social praktik 
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1 INLEDNING  

Undersökningen grundar sig i nyfikenhet om hur förskollärare arbetar pedago-

giskt med bildskapande lärprocesser. Samt hur och om förskolans reviderade 

läroplan som träder i kraft 1 juli 2019 kan komma att påverka arbetet i försko-

lan gällande bildskapande, både gällande beskrivningen av mål samt digitala 

tekniker som ska innefattas i arbetet med estetiska processer. 

Under min gymnasietid studerade jag till barnskötare, det var där mina 

estetiska intressen väcktes och jag tog extrakurser inom bildskapande. I varje 

kurs gick vi igenom olika tekniker och olika material, som det nämns i 

förskolans läroplan att förskolan ska erbjuda barnen (Skolverket, 2016).  

Jag har olika erfarenheter kring förskolans verksamhet som VFU, vikarie samt 

förälder till barn i förskolan. Genom dessa erfarenheter har jag lagt märke till 

att det ofta finns tillgängligt papper med färdigtryckta motiv för barnen att fylla 

i med färg, vilket jag har upplevt att det används flitigt av barnen. Det må vara 

enklare att erbjuda barnen dessa färdigtryckta motiv som bara är att fylla i med 

färg, men mina upplevelser säger att det också finns en risk att det kan bli 

massproduktion av enbart sådana bilder utan något direkt pedagogiskt syfte. 

Jag får vidare uppfattningen om att det blir otillräckligt för att kallas för 

bildskapande. Då väcktes mitt intresse om hur förskollärare uppfattar arbetet 

kring bildskapande utifrån läroplansmålen. Samtidigt blev jag nyfiken på hur 

möjligheterna ser ut för förskollärarna att erbjuda andra tekniker och material 

samt andra estetiska lärprocesser inom bildskapande.  

Min undersökning är grundad i att få reda på hur förskollärare arbetar med 

bildskapande, samt deras uppfattningar om kommande arbete. Sedan huruvida 

de ser på bildskapande som en estetisk process i alla dess olika betydelser är 

också centralt i undersökningen. Att undersöka förskollärarnas uppfattningar 

om bildskapande, grundar sig i mina uppfattningar om att förskollärarnas 

intresse och engagemang lägger grunden för bildskapande. Deras tidigare 

kunskaper och erfarenheter inom bildämnet är också en viktig del för att 

lärprocesser inom bildskapande ska ske. Det finns en intressant utveckling som 

innefattar de digitala teknikerna som kommer nämnas i förskolans reviderade 

läroplan. Utvecklingen av digitala tekniker gör det intressant att undersöka 

förskollärarnas uppfattningar kring digitala tekniker inom bildskapandet. 

Denna studie görs med förhoppningen att bli relevant för 

förskollärarprofessionen eftersom den syftar till att synliggöra och bidra med 

forskning som handlar om bildskapande i olika estetiska lärprocesser. Studien 

kan därför bidra med kunskap för framtida utveckling inom bildämnet för 

förskolan. 
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1.1 Bakgrund 

Under den här rubriken kommer bakgrunden till undersökningen att presente-

ras. Detta sker genom att visa på förändringarna som kommer med revide-

ringen av förskolans läroplan 2018 samt bidrag till förståelse för begreppet 

estetisk lärprocess. En bakgrund till varför digitala verktyg är intressant för 

undersökningen kommer även att beskrivas nedan. Detta är relevant att presen-

tera för att skapa sig en förförståelse till varför undersökningen är viktig för 

förskollärarprofessionen.  

Förändringarna som sker i och med förskolans reviderade läroplan 2018 ger 

estetiska lärprocesser en större och mer betydande del. Fantasi och föreställ-

ningsförmåga benämns som en förutsättning samt att kreativiteten och digitala 

medier numera finns beskrivet. En stor skillnad mellan dessa två är att läropla-

nen från 2016 uppger alla mål som strävansmål. Att förskolan ska sträva efter 

att varje barn får den utvecklingen de behöver, medan förskolans reviderade 

läroplan, 2018 menar att förskolan ska ge alla barn förutsättningar till att ut-

vecklas. 

Förskolans nuvarande läroplan beskriver att: 

förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust 

samt förmåga att leka och lära 

(Skolverket, 2016, s.9) 

förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett intresse för bilder, texter 

och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om 

dessa 

(Skolverket, 2016, s. 10) 

Medan förskolans reviderade läroplan beskriver på det här sättet:  

förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet 

och lust att leka och lära 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställ-

ningsförmåga 

(Skolverket, 2018, s. 13) 
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förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, 

bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att 

använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa  

(Skolverket, 2018, s. 14) 

1.1.1 Estetiska lärprocesser 

För att undersöka förskollärares uppfattningar om hur bildskapande i förskolan 

sker i relation till förskolans reviderade läroplan, så kommer ett centralt be-

grepp att vara estetiska lärprocesser. Det bedrivs en del forskning och 

utbildning om estetiska lärprocesser menar Burman (2014). Teorierna 

används av lärarna för att de ska kunna använda de estetiska uttrycksformerna 

i sin pedagogiska undervisning. Estetiska lärprocesser handlar dels om att 

använda de estetiska uttrycksformerna som medel för andra lärandemål, som 

att lära sig andra ämnen, t.ex. språk och matematik, dels om att det estetiska 

handlar om lärande när man själv skapar eller erfar. Lärprocesser kan beskrivas 

som olika processer där ny kunskap uppstår eller där kunskaper kan fördjupas. 

Burman menar alltså att det finns en estetisk dimension i allt vi gör, och i och 

med det så finns det även i allt lärande. Burman trycker visserligen på att det 

finns olika sätt att förstå begreppet estetiska lärprocesser.  

Även Boberg och Högberg (2014) förklarar begreppet det estetiska, vilket 

innebär förnimmelsekunskap, för att nå en djupare kunskap om begreppet 

estetiska lärprocesser. Förnimmelsekunskap innebär sinnenas varseblivning 

och de översätter detta till att vi använder alla våra sinnen till att nå kunskap. 

Estetiska lärprocesser sker genom att vi lär med alla sinnen. Vidare beskriver 

de hur vi kan arbeta med estetiska lärprocesser. De menar att estetiken eller det 

estetiska kan sätta in ämneskunskaper i ett nytt, oftast oväntat perspektiv. 

Barnen får nya insikter om ett ämne genom att uppleva det på olika sätt, 

exempelvis genom att gestalta nya kunskaper i bild eller i dans. Genom att 

barnet får visa upp sina nya tillägnade kunskaper för andra på ett annorlunda 

sätt så kan de nya kunskaperna synliggöras för både barnet och omvärlden.  

Boberg och Högberg (2014) belyser att en lärprocess kan starta i varje enskild 

persons för-förståelse för ett lärandeobjekt. Presenterar vi den nya kunskapen 

genom olika uttrycksformer så kan det lägga grunden till att kunskapen 

utvecklas från för-förståelse till en djupare förståelse kring lärandeobjektet. 

Eftersom individens erfarenheter (för-förförståelsen) får spela in, samt att 

kropp och sinne får ta del av lärprocessen så gör varje individ den nya 

kunskapen till deras egen. 

Lundberg Bouquelon (2014) beskriver att det estetiska lärandet handlar om att 

bli berörd och vad den känslan leder oss till, detta ser hon som något avgörande 
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för om undervisningen eller förmedlandet av kunskap ska lyckas eller inte. 

Vidare menar hon att kunskapen om det estetiska är något som ska vara 

självklart för alla som arbetar med lärande. En central fråga för lärare är vilka 

verktyg man ska använda sig av för att det estetiska ska kunna ta plats i lärandet 

så det bildar en estetisk lärprocess. Gestaltning är ett centralt begrepp i alla 

skapandesituationer och kan innebära konkreta saker som att skapa en skulptur, 

ett musikstycke eller en dans och hon menar att gestaltning i estetiska 

lärprocesser används som ett verktyg. Nordlöw (2014) menar även hon att det 

estetiska kan användas för att lära sig nya saker inom olika områden och med 

hjälp av estetiska uttryck kan det leda till mer leklust och arbetslust till alla 

deltagare. Det kan i sin tur leda till ökad motivation samt glädje hos barnen.  

Även Tarja Häikiö Karlsson (2007) skriver om estetiska lärprocesser och 

kopplar det till Loris Malaguzzis tankar om barns lärande. Där barn har en 

mångfald av uttrycksmöjligheter som bör tas tillvara på i lärandet. Genom 

dessa tankar från Malaguzzi om barns lärande så leder estetiska lärprocesser 

till möjligheten för barn att uttrycka sig på många olika sätt. Karlsson Häikiö 

(2007) beskriver även att Malaguzzi menade att olika kreativa element är be-

tydelsefulla i utvecklingen av olika förmågor. Vilket skapar en stor betydelse 

för hur estetiska lärprocesser kommer till uttryck i förskolan och leder till en 

intressant undersökning. 

Det alla nämnda skribenter har gemensamt om begreppet estetiska 

lärprocesser, är deras upplevelser om det estetiska i pedagogiken. Det estetiska 

ska inte bara ses som ett eget ämne, tillsammans med andra ämnen kan det leda 

till fler kunskaper, ökad motivation och ett lustfyllt lärande. Genom att ta in 

estetiska lärprocesser och betrakta det som ett verktyg i förskolan kan det även 

leda till det som står i förskolans reviderade läroplan:  

Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och 

lust att lära. Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och 

sätt att tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt 

att tänka och förstå sin omvärld. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn 

förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. De ska uppmuntra bar-

nens nyfikenhet, kreativitet och intresse 

(Skolverket, 2018, s. 7)  

1.1.2 Digitala verktyg  

Strandberg (2006) beskriver hur IKT är ett lärverktyg och har en given plats i 

den verktygslåda som han menar att alla har med sig. Samtidigt menar han att 

IKT är en så pass stor artefakt att den inte får plats i verktygslådan, vi kan se 

den som en enskild artefakt, en hel verktygslåda. IKT är så pass stort att vi kan 
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se den som ett rum eller en hel värld och en del nya verktyg placerar sig inte 

bara tillsammans med de andra verktygen i verktygslådan utan de konstruerar 

om hela verktygslådan till något nytt. Ett exempel är när motorsågen ersatte 

fogsvansen så omstrukturerades hela skogsavverkningsverksamheter. Vidare 

menar Strandberg (2006) att kommunikation och teckenanvändning inte bara 

är ett stöd till lärande, lärande är kommunikation och lärande är teckenanvänd-

ning. IKT har under en kort tid omstrukturerat samhällets sätt att kommunicera 

på och digital information finns idag integrerat i kulturen. Det finns tillgänglig 

för barn och precis som andra artefakter ska det digitala användas vid lärande. 

Författaren beskriver att IKT har en utformning som gör det till ”barnens ma-

skin” och detta på grund av att barnens IKT-aktivitet kan i hög utsträckning 

kringgå textbaserade koder och istället utnyttja ikoner vilket leder till att de 

”gör innan de vet”, detta är lärmetoder som små barn är duktiga på att använda. 

Strandberg (2006) menar att det digitala skapar lärmiljöer som på många sätt 

kan likna lärmiljöer med ett specifikt tema, lärmiljön blir mångsidig, utma-

nande, konkret, rik på verktyg, rik på assisterande ledtrådar samt spännande 

och tålmodig. Vuxna uttrycker en oro över att barn kan kringgå traditionella 

vägar till lärande och arbetar med ”genvägar”, där varken läsfärdighet eller 

vuxenkontroll spelar roll. Författaren menar att det är självklart att sådan tek-

nologi som finns nu utmanar våra föreställningar och våra lärmetoder. De som 

anser att kompetens är en inre mental egenskap bör bli förvånad när de ser att 

små barn kan navigera sig i den virtuella världen utan ett inledande undervis-

ningsmoment. De kan inte heller läsa, kanske inte kan något språk och ändå 

löser de problem som enligt vuxna krävs någon sorts textavkodning och möj-

ligtvis någon kunskap om engelska. De små barnen borde inte kunna röra sig 

framåt, men ändå rör de sig. Den som tänker likt Vygotskijs tankar menar att 

individens kompetens finns inbäddad i subjekt-objekt-verktyg där deltagande 

aktivitet blir nyckeln till utveckling, blir möjligtvis också förvånad men känner 

ändå igen lärandet. Det som sker inom det digitala är barnens förmåga att agera 

huvudet högre än vad det är, inom ramen för proximala utvecklingszonerna. 

De digitala verktygen blir som en kompis som tålmodigt låna ur sin kompetens 

(materialiserade) till den som vill vara med. 
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1.2 Begreppsdefinition 

Här nedan kommer en förklaring till olika centrala begrepp som återfinns i 

undersökningen att presenteras. 

Ackommodation – Innebär att individen anpassar sig efter omgivningen (Mar-

ton & Booth, 2000). 

Analoga (yttre) verktyg – Bendroth Karlsson (1998) nämner inom 

bildskapande kan vi se de tekniska redskapen (analoga verktyg) utgöras av 

bland annat olika material som pennor, färg, penslar, lera osv. De analoga 

verktygen kan även ses som olika tekniker som teckning, frottage, collage, 

målning av olika slag osv.  

Inre verktyg – Det finns inre verktyg som även benämns som de mentala 

redskapen om vi tittar på Vygotskijs teori (Partanen, 2007) och inom 

bildskapande utgörs dessa av ord, begrepp, olika sätt att samtala om bilder och 

nya sätt att se (Bendroth Karlsson, 1998). 

Assimilation – Innebär att omgivningen justeras för att passa individen, ack-

ommodation och assimilation är två begrepp som Piaget använde sig av (Mar-

ton & Booth, 2000).  

Digitala verktyg – Digitala verktyg blir motsatsen till analoga verktyg och be-

greppet kommer innefatta sådant som brukar finnas i förskolans verksamhet, 

så som iPad, projektor, green screen, blue bot samt digitalkamera. 

Estetiska lärprocesser – Det finns många olika definitioner på vad en estetisk 

lärprocess innebär och estetiska lärprocesser sker genom alla olika uttrycksfor-

mer. Enligt Burman (2014) finns det en estetisk dimension i allt vi gör och på 

så sätt finns det i allt lärande, genom detta kan vi hitta estetiska lärprocesser i 

alla ämnen. I det pedagogiska arbetet kan estetik användas som metod för att 

lära barnen andra ämnen, det kan även användas som egen uttrycksform. Ge-

nom det estetiska lär vi med alla våra sinnen.  

Medierade artefakter – Medierade innebär att vi använder artefakter som 

hjälpmedel i olika aktiviteter. Människan möter inte världen direkt, utan 

mellan människor och världen finns det medierade artefakter. Det är olika 

verktyg som hjälper människan att lösa problem och hjälper till när vi minns 

och tänker (Strandberg, 2006). Vygotskij (refererad till i Davidsson, 1999) 

menade även att leken är ett kulturellt uttryck där de vuxna får en central roll i 

leken genom att delta och agera i en dialog tillsammans med barnen, lärarna 

ses då som mediatorer.  

Proximala utvecklingszonen – Det barnet kan göra med lite hjälp idag, klarar 

barnet själv imorgon. Den proximala utvecklingszonen innebär att med stöd av 



Det känns som att barnen kan mer än vad vi kan ibland  Melanie Hasselgren 

7 

 

kamrater eller vuxna så kan barnet nå en högre svårighetsgrad i utvecklingen 

än vad barnet hade klarat av på egen hand (Partanen, 2007). 

Uppfattningar – Uppfattningar innebär inom fenomenografin att det är 

människors uppfattnigar av olika företeelser och inte människors uppfattningar 

om olika företeelser som det är när vi använder ordet uppfattningar i 

vardagsspråk. När vi uppfattar menar Uljens (1989) är att skapa mening och är 

ett sätt som människor gestaltar olika företeelser i omvärlden. 
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1.3 Syfte 

Med utgångspunkt i hur förskollärare uppfattar hur förskolans reviderade läro-

plan med digitala tekniker och förändrad målbeskrivning så är syftet för stu-

dien att fördjupa förståelsen kring hur förskollärare uppfattar det pedagogiska 

arbetet med estetiska lärprocesser med fokus på bildskapande.  

1.4 Frågeställning/ar 

1. Hur uppfattar förskollärarna arbetet med bildskapande i förskolan? 

2. Hur uppfattar förskollärarna sina erfarenheter av digitala tekniker inom 

bildskapande?  

3. Hur uppfattar förskollärarna att förskolans reviderade läroplan kommer 

att påverka användningen av digitala tekniker inom estetiska lärproces-

ser med fokus på bildskapande?  
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

I följande kapitel kommer forskning och litteratur som betraktas som relevant 

för att förklara undersökningen och dess resultat att presenteras. Det handlar 

om uppfattningar om bildskapande som en estetisk lärprocess eller som en lust-

fylld lek, digitala lärmiljöer och digitala verktyg samt dess betydelse för för-

skolan. Till sist presenteras hur förskollärarna samt artefakter påverkar barns 

bildskapande.  

2.1 Bildskapande, en lustfylld lek eller en prestigefylld ak-

tivitet? 

Eva Änggård (2005) har skrivit en avhandling om barnens bildskapande och 

belyser att det är en del av barnens kamratkulturer. Syftet är att ur ett aktörs-

perspektiv få analysera och diskutera barns meningsskapande samt agerande i 

bildaktiviteter. Intresset låg i både barnens bildskapande och de sociala pro-

cesser som uppstår vid bildskapande situationer. Slutsatserna med studien blev 

att barnens agerande och meningsskapande rymmer både motsägelser och am-

bivalens. Exempelvis handlar en motsägelse om kravlöshet och kravfylldhet, 

hon beskriver att bildskapande kan vara en lustfylld lek där man glömmer tid 

och rum men det kan även vara en prestigefylld aktivitet som barnen möjligtvis 

undviker för att inte framstå som inkompetenta.  

En avhandling skriven av Tarja Häikiö Karlsson (2007) belyser barns estetiska 

lärprocesser i bildskapande. Hon belyser och problematiserar den skapande 

verksamhetens roll och dess betydelse för den pedagogiska praktiken samtidigt 

vill hon analysera ett bildpedagogiskt arbetssätt där de estetiska uttrycksfor-

merna används som metoder i alternativt lärande. Syftet är att uppnå ett mer 

barncentrerat arbetssätt för att öka barns inflytande över deras egen lärprocess. 

Karlsson Häikiö (2007) beskriver diskussioner som har pågått under en längre 

tid gällande de konstnärliga ämnena. Diskussionen har berört frågan om de ska 

undervisas separat, i förhållande till varandra eller tillsammans med andra äm-

nen. I dagens samhälle finns en fascination över lekfullhet och kravfrihet, att 

barn ska få vara barn. Änggårds (2005) studie visar även att vuxenstyrda bild-

aktiviteter fyller viktiga funktioner, det kan ge barnen tillgång till olika genrer 

och tekniker som de troligtvis inte skulle upptäcka på egen hand och vissa barn 

kanske rent av inte skulle rita alls om de inte blev påverkade av vuxna. Studien 

menar också att det finns risker för att vuxna styr barnens bildskapande och 

med detta menar hon som exempel att om förskollärarna börjar se rationellt på 

lek och utnyttja leken till pedagogiska syften så kan den ändra karaktär och blir 
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inte längre en lek. Fördelar med att barnen ska få ha bildkultur utan vuxenstyr-

ning handlar då om kamratkulturerna och om att ta avstånd från de vuxna och 

få skapa en egen grupp. 

2.2 Digitala lärmiljöer och digitala verktyg 

En artikel som fångande mitt intresse handlar om digitala lärmiljöer och är 

skriven av Page, Hepburn, Lehtonen och Thorsteinsson (2007). Författarna i 

den här artikeln diskuterar olika teoretiska utgångspunkter i syfte att synliggöra 

de emotionella och estetiska aspekterna av digitala lärmiljöer för att stödja 

barns lärande, de menar att det skapas en annan sorts lärandemiljö. Författarna 

menar att de digitala teknikerna ska ses som ett bra verktyg för emotionella 

och sociala lärandesituationer. De menar att de digitala lärandemiljöerna kan 

bli en upplevelse där barnen kan bygga sociala band med varandra, känna när-

varo och få uppleva lärandet med olika sinnen. Page m.fl. nämner olika digitala 

medier som tv, bio samt böcker. Idag innefattar digitala medier mycket mer. I 

förskolans verksamhet är det inte ovanligt att finna projektor, iPad, digitalka-

mera samt green screen. Allt eftersom de digitala teknikerna har utvecklats så 

har det skapats en förändrad syn på olika verktyg. Klerfeldt (2007) problema-

tiserar i sin avhandling att vuxna ofta har tillgång till digitala verktyg och att 

det sällan ifrågasätts av omgivningen. Medan för barn är det ingen självklarhet 

att få ha rättigheten att använda sig av de digitala verktygen. Detta beskriver 

hon som ett mål som inte alltid realiseras och innebär att vi inte låter barnen få 

tillgång till sin tids verktyg. Lärande handlar om att få tillgång till och lära sig 

använda olika verktyg. För att sätta digitala verktyg i relation till förskolans 

läroplan så trycker Klerfeldt (2007) på att det behövs förändringar i den peda-

gogiska praktiken gällande inställningen till vem som får tillgång till samt får 

använda verktygen. Vidare menar hon att barn har rätt att delta och utöva in-

flytande i ett visualiserat massmedialt samhälle och låta barnen använda sam-

tida medierade verktyg på ett nyanserat sätt. Page m.fl. (2007) menar att digi-

tala verktyg kan erbjuda den estetiska verksamheten stora möjligheter till ut-

veckling. Detta beror på om digitala verktyg ses som en begränsning eller ett 

hjälpmedel i olika pedagogiska lärandetillfällen. Hur synen på digitala verktyg 

är menar författarna beror på hur den digitala lärandemiljön är utformad.  

 

Page m.fl. (2007) trycker på att digitala tekniker stimulerar enbart några sinnen 

men att barnets fantasi fyller igen luckorna av de emotionella aspekterna till-

sammans med de estetiska och sociala dimensionerna. Vidare trycker de sam-

tidigt på att emotionella och estetiska studier finns det för lite av, speciellt om 

vi ser till området av digitala tekniker för lärande och hur de används i peda-

gogiken. Den forskning som finns idag kring dessa miljöer behöver undersökas 
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mer för att göra de mer lämpade för undervisning och lärande. Författarna me-

nar att för att kunna skapa digitala lärandemiljöer finns det emotionella, este-

tiska och socioemotionella faktorer som spelar in. Genom att förskollärarna är 

medskapande och närvarande i aktiviteterna leder till fördjupning i dessa fak-

torer men kan även leda till mer engagerade lärandeaktiviteter.  

Digitala verktyg är något som nämns i förskolans reviderade läroplan och det 

nämns inom de estetiska ämnena, vilket gör det relevant för den här undersök-

ningen. Digitala verktyg och digitala lärmiljöer med hjälp av en förändrad syn 

kan bli en integrerad del i förskolans verksamhet som gynnar lärandet och om 

synen på digitala verktyg ses som en begränsning eller ett hjälpmedel kommer 

att påverka utvecklingen med digitala lärmiljön.  

2.3 Betydelsen av förskollärarnas kunskap samt artefak-

ters påverkan 

Bilir-Seyhan och Ocak-Karabay (2018) har publicerat en artikel som handlar 

om förskollärarnas syn på bildundervisning och estetik. Syftet med undersök-

ningen som artikeln grundar sig i är att man som förskollärare går en universi-

tetsutbildning men får begränsad utbildning inom konst och estetik. Undersök-

ningen skulle leda till jämförelse av tankar, förväntningar och erfarenheter om 

bildskapande som process. Författarna menar att förskollärare bör vara utrus-

tade med mer bildkonstutbildning och estetik så att de kan styra estetiska akti-

viteter. Om förskollärarna får möjlighet att kompetensutveckla hur estetik kan 

tillämpas i förskolan så bidrar det till att höja förskollärarnas kunskap samt ger 

dem en förberedelse för att kunna leda barnen i bildaktiviteter.  

Deltagarna hade delats in i två grupper, den första gruppen hade tagit extra 

kurser inom bild, konst och estetik och enligt resultaten så hade den gruppen 

djupare svar än grupp två som hade mycket begränsad erfarenhet av ämnet. 

Detta visade då att om förskollärare får djupare kunskaper kring ämnet så ökar 

det även medvetenheten om hur de ska gå tillväga i arbetet med bildskapande 

aktiviteter. 

Artikeln beskriver att barn som är omgivna av olika artefakter samt ofta befin-

ner sig i miljöer med en rik visuell kvalitet, kan lära sig att använda sin fantasi 

samt utveckla kreativiteten. Genom att barnen får uttrycka sig genom olika 

estetiska uttrycksformer, kan detta bidra till att barnens estetiska förmågor ut-

vecklas. Vygotskij (refererad till i Strandberg, 2006) använde begrepp som ar-

tefakter och medierade, för att förklara att människan alltid använder sig av 

olika hjälpmedel i våra aktiviteter. Vi möter inte världen direkt utan mellan 

människan och världen finns det olika medierade artefakter. Dessa medierade 

artefakter är olika verktyg och tecken som kan hjälpa till att lösa problem, 

hjälpa oss när vi minns och när vi tänker. 
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Yttre aktivitet med hjälp av verktyg föregår inre tankearbete. Utan fingerräk-

ning, ingen huvudräkning 

(Strandberg, 2006, s. 11)  

Vygotskij (refererad till i Davidsson, 1999) talar även om de vuxna som medi-

atorer när de i en dialog med barnen deltar och agerar i lek. Vygotskij menade 

då att detta leder till en mångfald och rikedom i lek och lärande eftersom ge-

nom dialogen utmanas barnets tänkande, då deras språk och ord inte har samma 

innebörd. Davidsson (1999) beskriver undervisning och lärande ur ett socio-

kulturellt perspektiv som något som sker genom deltagande i en social praktik. 

Hon menar att materiella och sociala villkor måste uppmärksammas i under-

visningen för att kunna förstå lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Om de 

villkoren blir en del av lärandesituationen så kan ett genuint lärande möjliggö-

ras. Davidsson (1999) samt Bilir-Seyhan och Ocak-Karabay (2018) syftar till 

att den vuxne besitter en stor deltagande roll i barnens lärande. Genom att lä-

rarna är utbildade och delaktiga i den sociala praktiken som även barnen ingår 

i så möjliggör det ett lärande. De materiella villkoren menar Davidsson (1999) 

är användandet av verktyg i undervisningen, vilket ska möjliggöra för barnen 

att överskrida gränser i sitt eget lärande.  
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3 TEORI 

I följande kapitel presenteras varför ett val av en teori är viktig samt vad soci-

okulturellt perspektiv och vad Fenomenografi bidrar till den här undersök-

ningen. Dessa perspektiv ska hjälpa till att bidra med kunskap om undersök-

ningens resultat samt bidra till att skapa en förståelse.  

3.1 Val av teori 

Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver ett teoretiskt perspektiv som 

ett sätt att undersöka ett specifikt fenomen ur ett visst betraktelsesätt. Vilket 

innebär att fenomenet som studeras kommer att synliggöras på olika sätt bero-

ende på vilket teoretiskt perspektiv betraktaren intar.  De fysiska objekten är 

konstanta medan de subjektiva uppfattningarna av objektet blir annorlunda. De 

fysiska objekten i undersökningen blir relevanta på grund av förskollärarnas 

uppfattningar av objekten som används i deras arbete. Beroende på vilket per-

spektiv betraktaren väljer att använda så synliggörs enbart vissa delar. Ett teo-

retiskt perspektiv är ett verktyg för att kunna värdera och ifrågasätta resultaten 

och materialet på ett sätt som frångår det egna tyckandet (Bjereld, Demker & 

Hinnfors, 2018). 

3.2 Fenomenografi 

Fenomenografin ses inte som en metod, även om den är förknippad med me-

todiska element. Det är inte en teori om erfarande, även om vi kan urskilja 

teoretiska element från den. Fenomenografi är en forskningsansats för att 

kunna identifiera, formulera och att hantera en viss typ av forskningsfrågor. 

Forskningsfrågor som specialiserar sig på frågor som är relevanta för lärande 

och förståelse i en pedagogisk miljö (Marton & Booth, 2000). 

Fenomenografin är utvecklad ur pedagogiken och handlar om en färdighet för 

att erfara olika fenomen på olika sätt. En färdighet som kan återspegla 

förändringar i relationer mellan människan och omvärlden, som har utvecklats 

som ett resultat av erfarande. Syftet med att genomföra en fenomenografisk 

studie är att avslöja kvalitativt skilda sätt som vi kan erfara ett fenomen på. Då 

menar Marton och Booth (2000) att det finns två frågor som ska lösas, den 

första är vilka dessa olika sätt är och den andra är om de skilda sätten 

framträder eller inte vid ett speciellt tillfälle. Vid en fenomenografisk forskning 

så intresserar sig forskaren för variationen och i förändringar av förmågan att 

erfara specifika fenomen på ett visst sätt. Skillnader i uppfattningar om 

fenomenet är pedagogiskt kritiska skillnader och dem anses som den viktigaste 

formen av lärande (Marton & Booth, 2000). Kunskapsintresset i en 
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fenomenografisk studie består av att fånga, beskriva, analysera och tolka olika 

sätt som olika människor tolkar ett och samma fenomen i sin omvärld på. 

Något som är viktigt att tänka på inom den fenomenografiska studien menar 

Uljens (1989) är att man gör skillnad mellan vad något är och vad det uppfattas 

att vara. 

Uljens (1989) beskriver fenomenografi som en kvalitativt inriktad empirisk 

forskningsansats och med kvalitativ menar han att syftet är att gestalta eller 

beskriva ett meningsinnehåll. Detta meningsinnehåll innefattar människors 

uppfattningar av olika aspekter på omvärlden.  

Vidare menar Uljens (1989) att begreppet uppfattningar är det mest centrala 

begreppet inom fenomenografin. I vardagsspråk innebär uppfattningar oftast 

åsikter, vilket innebär att begreppen uppfattningar och åsikter är utbytbara när 

vi pratar med varandra. Men inom fenomenografin så betyder uppfattningar 

något helt annat. Skillnaden blir att analysera människors uppfattningar av 

olika företeelser (fenomenografi) och inte människors uppfattningar om olika 

företeelser (vardagsspråk). Fortsatt menar Uljens att med uppfattningar av 

något så avser man människans grundläggande förståelse av ett fenomen. 

Medan vid uppfattningar om något så avser man att människor gör något till 

ett föremål för en medveten reflektion och tillger en värdering till denna 

reflektion. När vi uppfattar innebär det att skapa mening och vidare innebär det 

att uppfattningsbegreppet är nära relaterat till kunskapsbegreppet. När 

människan skapar mening mellan sig själv och omvärlden så bildas även en 

ram och inom denna ramen bestäms vilken kunskap som skapas. Att uppfatta 

är ett sätt som en människa gestaltar en företeelse i sin omvärld. Uppfattningar 

ses som den oreflekterade grund som människan utgår från i sitt handlande 

samt i sina resonemang vilket innebär att uppfattningar bildar den för givet 

tagna verkligheten. Skillnaden mellan uppfattningen och dess innehåll menar 

Uljens (1989) görs inte i psykologisk mening, så att tänkandets struktur och 

tänkandets innehåll särskiljs, utan tvärtom ses innehåll och struktur som något 

oskiljbart. Inom fenomenografin talas det inte om uppfattningar utan innehåll, 

det är alltid något som uppfattas. Det uppfattade är alltid på ett specifikt sätt 

eller som ett specifikt fenomen. 

3.3 Sociokulturellt perspektiv 

Lev Semjonovitj Vygotskij (1896 – 1934) var en forskare, filosof och psykolog 

i forna Sovjet, numera Ryssland. Han forskade inom den pedagogiska psyko-

login och hans forskning förbjöds efter hans död. I mitten på 1950 – talet bör-

jade hans verk komma tillbaka och under 1960, -70 och -80 talet började delar 

av hans verk att översättas i västvärlden. I grundskolans läroplan, Lpo94 kan 



Det känns som att barnen kan mer än vad vi kan ibland  Melanie Hasselgren 

15 

 

man se en pedagogisk grundsyn som är starkt influerad av Vygotskijs socio-

kulturella perspektiv (Partanen, 2007). Förskolans läroplan är influerad av 

Vygotskijs sociokulturella teori när det gäller lärande och utveckling, av den 

anledningen är det sociokulturella perspektivet relevant för min undersökning. 

Löfstedt (1999) menar att ur ett sociokulturellt perspektiv på barnens 

bildskapande, så lär sig barnen genom att interagera med vuxna i bildkulturen. 

Barnen bildar sig en förståelse för att bilder representerar något ur verkligheten 

samtidigt som de lär sig genom andra att använda papper och penna. Detta 

kommer så småningom bli linjer och andra markeringar på pappret vilket blir 

betydelsebärande element. I det här perspektivet kan inte barns utveckling 

inom bildskapande behandlas som en generell företeelse, utan ska ses i sitt 

konkreta sammanhang, som den sociala praktik som det är en del av. 

Löftstedt (1999) beskriver att när bildskapande används inom lekens ramar så 

betraktas det som lek. En lek där barnen testar, undersöker och gestaltar 

omvärlden med hjälp av fantasin. När bildskapande används i lärarstyrda 

aktiviteter ses det oftast som ett redskap som ska hjälpa till att gestalta och 

bearbeta exempelvis ett temaområde. Ett exempel ur den barninitierade leken 

är att barnen bygger upp en gemensam grafik repertoar genom att härma 

varandra, där de äldre barnen med större erfarenhet av bildskapande hjälper de 

yngre med mindre erfarenhet. Barnen engagerar sig mycket på gestaltandet i 

bildskapandet, det blir mer fokus på innehåll än vad det blir på material eller 

teknik. Ett exempel på en lärarstyrd bildaktivitet kan vara att förskollärarnas 

fokus blir att ge barnen kunskapen att bemästra en teknik som att klippa. 

Förskollärarens fokus blir då på en speciell teknik och inte gestaltandet av 

något, som det ofta är fokus på i en barninitierad bildlek.  

Vygotskijs teorier belyser exempelvis den kreativa förmågan. Han beskrev 

barns lärande och betydelsen av det kreativa lärandet som en kombinatorisk 

förmåga, vilket innebär att fantasin och minneskunskaperna kompletterar 

varandra i processen (refererad till i Karlsson Häikiö, 2007). Ytterligare menas 

det att fantasin och verkligheten hör ihop eftersom fantasin bygger på våra 

upplevelser ur verkligheten. Av den anledningen blir barns fantasi fattigare än 

vuxnas, ska vi kunna påverka barnens fantasi så behöver vi vidga deras erfa-

renheter (refererad till i Lindqvist, 1999). Genom fantasin menade Vygotskij 

(refererad till i Karlsson Häikiö, 2007) att förmågan att kunna föreställa sig 

olika framtida scenarion uppstår, vilket leder till förmågan att lösa problem. 

Fantasin är grunden för alla kreativa handlingar och Vygotskij kallade den 

kreativa förmågan för fantasi. Han menade att kreativiteten är en förutsättning 

för människans existens för att den ingår i den dialektiska kunskapsprocessen, 

det är alltså inte bara ett konstnärligt skapande. Fantasin beskrivs ofta som en 

erfarenhet som är motsatsen till verkligheten, men egentligen så grundas fan-

tasin helt och hållet på våra erfarenheter (refererad till i Lindqvist, 1999).  
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Vygotskij (refererad till i Strandberg, 2006) menar att människan och kulturen 

inte går att skiljas åt som två separata ting, utan menar att människan är kultur, 

kultur är människan samt att människan skapar kultur, samtidigt som männi-

skan tar till sig kultur. Han beskriver även att det finns något som är utmär-

kande för relationen människa – kultur är att den är ömsesidig och i ständig 

förändring. 

Det menas att barnets förhållande till miljön ständigt utvecklas och förändras. 

Förhållandet till miljön förändras på grund av relationen till vilken aktivitet 

som utförs i det rummet. Lindqvist (1999) beskriver att när en konstnär skapar, 

så omvandlar hen material från verkligheten till en estetisk form. Betraktaren 

av den estetiska formen kan bli berörd och tolkar med hjälp av fantasin, för 

enligt Vygotskij (refererad till i Lindqvist, 1999) så skapar känslor fantasi och 

tvärtom. Genom fantasin tolkar vi erfarenheter och känslor och på så sätt så 

menade Vygotskij att människan blir delaktig i kulturen eftersom den estetiska 

känslan är både individuell och social.  

Det centrala i det sociokulturella perspektivet är människans förmåga att skapa 

intellektuella och fysiska redskap. De intellektuella redskapen innefattar bland 

annat begrepp och språk och förs vidare till andra genom kommunikation. De 

fysiska redskapen kallas för artefakter och en artefakt är dels ett dött ting dels 

ett redskap att tänka med. En artefakt kan beskrivas som något som människan 

har skapat så som hammare och pensel (Säljö, Schoultz & Wyndhamn, 1999). 

Artefakter kopplat till mitt syfte och frågeställningar tar stor plats då både in-

tellektuella verktyg samt fysiska verktyg återfinns i de estetiska lärproces-

serna.  

Genom att förskollärare och barnen använder sig av olika verktyg i deras bild-

skapande aktiviteter, så blir det intressant att undersöka eftersom förskolans 

reviderade läroplan tar upp både analoga och digitala verktyg som teknik. Di-

gitala verktyg är ett redskap som mött många motsättningar, detta tar Klerfeldt 

(2007) upp och menar att barnen inte får tillgång till sin tids verktyg på grund 

av motsättningar. Detta gör undersökningen relevant och intressant. Löfstedt 

(1999) menar att vid användandet av olika redskap så innebär det en pågående 

förändring i förståelsen av både omvärlden och redskapen, att lära sig använda 

olika redskap innebär mer än vad som kan uttryckas i enkla regler, begrepp 

eller exempel. Frågan om hur, när och var redskap används och kunskapen 

kring detta växer fram genom kulturen, det menas att genom olika aktörer an-

vänds redskapen med deras tidigare erfarenheter och synsätt. 

3.4 Piaget och Vygotskij 

Vygotskijs idéer och forskning har sin grund från en annan stor utvecklings-

psykolog, nämligen Jean Piaget. Jean Piaget forskade om barns och ungdomars 
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kognitiva utveckling. Vygotskij uttryckte viss kritik mot delar av Piagets ut-

vecklingspsykologiska tolkningar av barns lärande och utveckling. Trots kriti-

ken så synliggörs det en samhörighet mellan Vygotskij och Piaget i en kon-

struktivistisk tradition, där en grundidé är att människan konstruerar sin egen 

kunskap. Av alla olika händelser och yttre företeelser skapar människan sig en 

egen inre bild, förståelse och struktur. Det ses som en förförståelseprocess där 

vi själva är aktiva som meningsskapande individer eller subjekt. Piaget beto-

nade den individuella aspekten av konstruerandet – hur varje individ konstru-

erar sin egen förståelse. Medan Vygotskij betonade hur samspelet mellan indi-

viden och omgivningen – den sociala kontexten – påverkar utvecklingen hos 

varje individ. I en pedagogisk situation innebär detta att vi undersöker och för-

söker förstå hur ett barn utvecklar sina egna tankeprocesser i lärandet, men 

även hur det sociala sammanhanget och samspelet påverkar utvecklingen hos 

barnet (Partanen, 2007).   

Piaget ansåg inte att han själv i första hand studerade lärande, eftersom hans 

främsta intresse var utvecklingen av människans kunskap, kallade han sitt fält 

för genetisk epistemologi. Piaget var konstruktivist. Han ansåg inte att kun-

skapen bara existerar någonstans formad och klar och att kunskapen inhämtas 

via omgivningen som empiriker hävdade. Vidare ansåg han inte heller att kun-

skapen är medfödd. Piaget menade att varje individ konstruerar kunskap ge-

nom handlingar, genom samspel med omgivningen, med hjälp av ackommo-

dation och assimilation. I den här processen utvecklas djupare kunskapsnivåer 

gradvis (Marton & Booth, 2000). 

Skillnaden mellan Vygotskij och Piagets tankar om barnets lärande och ut-

veckling är att Piaget har en stark dragning åt ett mognadstänkande. Många 

pedagoger och psykologer är bekanta med Piagets berömda trappstegsmodell 

för barns kognitiva utveckling, genom den betonade Piaget att barnets utveckl-

ing sker i steg. Trappstegsmodellen var viktig för att möta barnet där barnet 

just då befann sig i utvecklingen. Allt eftersom barnet mognade bidrog det till 

att barnet höjde den kognitiva förmågan och pedagogens roll blev att låta pe-

dagogiska utmaningar följa barnets inre mognadsprocess. Detta innebär att ut-

maningarna skulle befinna sig på den nivå där barnet var i sin kognitiva för-

måga. Detta riktade Vygotskij stark kritik mot eftersom han menade på att det 

kan innebära en fara i att vuxna blir passiv inför barnets utveckling om vi vän-

tar in barnets mognad och då enbart riktar det pedagogiska arbetet mot barnets 

nuvarande utvecklingsnivå. Vygotskij menade att i stället ska pedagogen rikta 

arbetet ovanför barnets nuvarande utvecklingsnivå, i det område som han kal-

lade för den proximala utvecklingszonen (Partanen, 2007).  

Partanen (2007) skriver om den proximala utvecklingszonen, vilket är ett be-

grepp som Vygotskij grundade. När barnet utför en aktivitet så har de en för-
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måga att lösa uppgifter av en viss svårighetsgrad själva, det kallas för den själv-

ständiga kompetensen. Det Vygotskij upptäckte var att vid stöd av en kamrat 

eller en vuxen i aktiviteterna så har barnet möjlighet att nå en högre svårighets-

grad och tillslut så klarar barnet av det på egen hand. 

Partanen (2007) beskriver den proximala utvecklingszonen som klossar som 

byggs på varandra, första klossen utgör basen, det är det som kallas för den 

självständiga kompetensen, den nivån som barnet behärskar på egen hand. 

Nästa kloss blir den proximala utvecklingszonen som barnet kan lära sig att 

behärska med stöd i samspelet med andra. När barnet sedan har övat in den 

nya förmågan som låg inom den proximala utvecklingszonen så läggs ytterli-

gare en kloss på som nu utgör den proximala utvecklingszonen. För varje för-

måga barnet bemästrar så höjs nivån för vart den proximala utvecklingszonen 

för det individuella barnet ligger. Om barnet inte får stöd i att komma vidare i 

den proximala utvecklingszonen, utan enbart får arbeta inom den självständiga 

kompetensen så kommer inte samma utveckling att ske. Barnet kan redan be-

mästra den förmågan inom den självständiga kompetensen vilket leder till att 

det finns ingen utmaning att hämta där. Vi kan se det som repetition för barnet 

och det kommer att bli tråkigt i längden. Barnet ska inte heller behöva arbeta 

ovanför sin självständiga kompetens eller ovanför sitt utvecklingsområde, 

detta kan leda till överkrav och det i sin tur kan leda till att barnet tappar sin 

drivkraft till att fortsätta. För att veta när barnet befinner sig i utvecklingsom-

rådet så syns ett engagemang och ett intresse hos barnet, de upplever ofta lä-

randet som meningsfullt. 
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4. METOD 

Undersökningen har genomförts med fenomenografi som metodansats och 

med hjälp av det har analysen av förskollärarnas uppfattningar om 

bildskapande som estetisk lärprocess skett, samt hur de ser på deras kommande 

arbete med revideringen av förskolans läroplan som ska innefatta digitala 

verktyg. Dahlgren och Johansson (2015) anser att fenomenografi är en väl 

lämpad metodansats för att beskriva och analysera människors tankar om olika 

fenomen. 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer som enligt 

Christoffersen och Johannessen (2015) är den metoden som används mest för 

att samla in data. Det är en flexibel metod som ger deltagarna möjligheter till 

att ge fylliga och detaljerade svar. Fenomenografiska intervjuer är 

halvstrukturerade och tematiska och med det menas att intervjuguiden 

innehåller ett fåtal frågor. Dahlgren och Johansson (2015) menar att i en 

fenomenografisk intervju är det viktigt att få så fylliga svar som möjligt och 

nämner därför att genom probing kan intervjuaren ställa följdfrågor som ”Hur 

menar du då?” samt genom icke-verbal probing kan man få informanten att 

utveckla sitt svar, detta sker ofta genom att nicka eller ”humma” för att visa att 

intervjuaren vill veta mer. Christoffersen och Johanessen (2015) belyser att 

genom halvstrukturerade intervjuer så kan det skapa större trygghet hos 

informanten och förutsättningarna för mer detaljerade svar ökar.  

Dahlgren och Johansson (2015) belyser även vikten av att spela in 

fenomenografiska intervjuer och detta för att de sedan ska transkriberas och 

skrivas ut i sin helhet för att analysarbetet ska kunna göras på ett tillförlitligt 

samt grundligt sätt.  

4.2 Urval och Deltagare 

Grundtanken kring urvalet var att få minst fem förskollärare från olika områ-

den i en mindre svensk stad för att få en demografisk spridning. För att få en 

högre reliabilitet kan det ske genom fler informanter och av den anledningen 

var tanken att få i minst fem förskollärare som ville delta. På grund av tidsbrist 

hos förskollärarna så var det svårt att hitta någon som ville delta. En e-post 

gick ut till förskolecheferna i kommunen för att få ett godkännande om inter-

vjuer av förskollärare kunde ske under arbetstid, samt en fråga skickades ut till 

cheferna om de visste någon som aktivt brukar vilja delta i liknande situationer 

och kunde tänkas ställa upp, men det blev ingen respons där.  
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Jag fick därför aktivt gå ut och besöka förskolor och presentera mig och mitt 

arbete för att hitta relevanta informanter, vilket inte heller gav någon respons. 

Genom telefonsamtal bokades tre förskollärare in för intervju och två förskol-

lärare via e-post. De som deltog i intervjuerna var tre kvinnliga förskollärare 

samt två manliga förskollärare. Det fanns en bredd i erfarenheten mellan 4 må-

nader till 23 år. Informanterna var 5 personer, vilka från tre olika kommuner, 

tre av dem kom från samma kommun. Det var ett aktivt val att endast fokusera 

på förskollärare eftersom det är de som kan berätta om sina erfarenheter och 

uppfattningar utifrån förskollärarprofessionen. Eftersom grundtanken var att få 

informanter från samma stad och med svårigheterna att få tag i förskollärare 

bidrog det till en större demografisk spridning.  

Genom att det blev annorlunda mot grundtanken så kan det ha påverkat genom 

att förskollärarna möjligtvis arbetar på olika sätt i olika kommuner och får till-

gång till olika utbildningar inom estetiken. Detta upplevdes i undersökningen 

som positivt då det visades på skillnader i att förskollärarna får olika utbild-

ningar och att kommunerna fokuserar på olika delar i förskolans verksamhet. 

Samt att förskollärarnas uppfattningar om bildskapande visade både likheter 

och skillnader oavsett hur länge de har varit verksamma. Spridningen på infor-

manterna visade snarare på skillnader och likheter inom kommunen och inte 

inom erfarenheten vilket hade varit intressant att ta reda på. Inom samma kom-

mun finns samma förutsättningar och kan då leda till att förskollärarnas erfa-

renheter synliggörs på ett annat sätt i deras uppfattningar.  

4.3 Genomförande 

Det var totalt fem intervjuer som genomfördes, tre skedde öga mot öga medan 

två skedde via e-post. Det var individuella intervjuer med halvstrukturerade 

öppna frågor. Det gavs tid och rum till att använda följdfrågor för att få så 

mycket information som möjligt. Alla fick samma informationsbrev (se bilaga 

1) samt samtyckesbrev (se bilaga 2) så att alla de som deltog gick in i under-

sökningen med samma information. Intervjuerna skedde med en förskollärare 

i taget och från fem olika förskolor, från tre olika kommuner. Intervjuerna tog 

olika lång tid, de som skedde öga mot öga var från 15 min till nästan 25 min, 

dessa skedde även på förskolan de arbetade på. Vid intervjutillfället så var det 

antingen lunch, vila eller utevistelse för barnen så det fanns ingenting som 

kunde störa processen med intervjuerna. 

Intervjuerna via e-post tog lite längre tid eftersom svarstiderna blev längre, 

men uppskattningsvis hade alla svaren via mejl kommit in under en dag. Samt 

att eftersom intervjuerna genomfördes med öppna frågor så fanns möjligheten 

att ställa följdfrågor vilket förlängde svarstiden ytterligare vid e-post intervju-

erna. Alla intervjuer skedde med hjälp av samma intervjuguide (se bilaga 3) 
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och de ombads att svara så detaljerad och utförligt som de bara kunde. Efter 

genomförandet av intervjuerna så transkriberades dessa, ord för ord, och skrevs 

sedan ut i sin helhet. 

4.4 Databearbetning/Analysmetod 

För att bearbeta och analysera data som samlats in via intervjuerna användes 

en fenomenografisk analys och då används en modell i sju olika steg inom en 

fenomenografisk analys så som Dahlgren och Johansson (2015) beskriver dem 

och jag genomförde dem: 

Steg 1 innebär att bekanta sig med materialet, det sker genom inläsning av 

materialet samt föra anteckningar i de utskrivna intervjuerna. Steg 2 

kondensation innebär att skilja ut de mest betydelsefulla uttalandena genom att 

klippa ut stycken till remsor ur intervjuerna, dessa användes sedan som grund 

för jämförelserna. Steg 3 jämförelse innebär att hitta likheter och skillnader i 

det insamlade materialet, det viktiga här är att försöka se igenom mer ytliga 

skillnader för att hitta likheterna, detta kan ske genom att jämföra de utklippta 

remsorna med varandra. Steg 4 gruppering, genom att samla remsorna i olika 

högar och sedan relatera dem till varandra så grupperas likheter och skillnader. 

Steg 5 artikulera kategorierna innebär att likheterna nu står i fokus. Här ska 

kärnan av likheter i kategorierna hittas och det ska dras en gräns mellan de 

olika uppfattningarna innan en ny kategori behöver bildas. Steg 6 namnge 

kategorierna innebär att genom namnskapandet så framträder det mest 

specifika i materialet, vilket synliggör uppfattningarna och dess skillnader. 

Steg 7 kontrastiv fas innebär en granskning av alla utklippta remsor i de olika 

kategorieran för att se om de kunde få plats i fler än en kategori. Genom att 

sammanföra det mest kärnfulla i uppfattningarna till ett mindre antal kategorier 

såg av det ett utfallsrum, som kan klassas som resultatet av analysen (Dahlgren 

& Johansson, 2015). 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Validitet kan beskrivas med i vilken utsträckning vi undersöker det vi har för 

avsikt att undersöka. Begreppsvaliditet handlar om relationen mellan det feno-

men som avses att undersökas och den konkreta data som kommer ur under-

sökningen kan definieras med hjälp av det valda begreppet (Bjereld, Demker 

& Hinnfors, 2018). Är insamlad data tillräckligt bra för att kunna förklara det 

undersökta fenomenet? I den här undersökningen handlar det bland annat om 

intervjuguiden som är utformad för att kunna leda till så relevanta svar på 

undersökningen som möjligt, det leder insamlade data till god validitet. Mät-

ningen blir valid om vi lyckas fånga det vi vill. För att få en god validitet inom 

kvalitativt inriktad forskning hamnar fokus på relationen mellan datamaterialet 
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och tolkningen dels som process, dels som resultat. Intresset ligger i om det 

slutliga resultatet kan grundas i materialet och i den här undersökningens re-

sultat används citat taget ur den insamlade data för att skapa en god validitet. 

Sedan kan resultatens reliabilitet diskuteras, eftersom intresset även ligger i hur 

noggrant resultaten återspeglar innehållet i materialet (Uljens, 1989). 

I all forskning vill man veta hur tillförlitlig empirin är och då används begrep-

pet reliabilitet. Det handlar om vad för data som använts, hur den har samlats 

in och hur den bearbetas (Christoffersen & Johannessen, 2015). Validiteten ser 

till vad det är som mäts medan reliabiliteten ser till hur det mäts. Om mätning-

arna inte är gjorda på ett skickligt sätt, så spelar det ingen roll om måtten är 

valida eller inte, det kommer ändå bli fel (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2018). 

Undersökningens intervjuer genomfördes med ljudinspelningar vilket bidrog 

till att forskaren kunde gå tillbaka och lyssna på intervjun flera gånger, vilket 

i sin tur bidrog till att viktiga aspekter inte gick förlorat och det ger en ökad 

reliabilitet i undersökningen. 

4.6 Etiska överväganden 

Innan undersökningen gjorde jag en GDPR anmälan och det innebär bland an-

nat att personuppgifter enbart får samlas in för vissa berättigade ändamål samt 

att jag inte får behandla fler uppgifter än vad som är nödvändigt för undersök-

ningen. Uppgifterna ska raderas när de inte längre behövs och då görs en avan-

mälan om behandling av personuppgifter (Martinsson, 2019). Personerna som 

intervjuas ger ett informerat samtycke till mig. Detta är både ett informations-

brev och en samtyckesblankett som deltagarna ska skriva under. Där står det 

beskrivet syftet med studien, att deltagarna har rätt att bestämma över sin egen 

medverkan samt att uppgifterna som lämnas ut under intervjun kommer att 

förvaras på ett säkert sätt så obehöriga inte har tillgång till dessa. 

Alla uppgifter förstörs efter avslutat arbete (Christoffersen & Johannessen, 

2015). Samtyckesbrevet behåller jag med deras underskrift och informations-

brevet får informanterna behålla. Löfdahl (2014) beskriver att ett examensar-

bete inte ses som forskning enligt lag, men de etiska principerna och regelver-

ken kring forskning ska ändå följas. 

Det är viktigt att tänka på att personuppgifter behöver avidentifieras för att det 

inte ska gå att spåra till specifika personer om någon mot förmodan skulle 

komma åt den insamlade datan. Datainsamlingen ska förvaras på ett sådant sätt 

att inga obehöriga kan komma åt det och efter avslutat och godkänt arbete så 

ska all datainsamling raderas. Personuppgifter innefattar inte enbart namn på 

förskollärare, namn på förskolor osv. utan det innefattar allt som kan leda till 

att en uppgift kan spåras till en specifik förskola, om de exempelvis har en viss 

pedagogisk profil. Känsliga personuppgifter får studenten inte behandla alls, 
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och detta innefattar bland annat etniskt ursprung, religiösa tillhörigheter, hälsa 

m.m. (Löfdahl, 2014).  

Individskyddskravet är viktigt att ha med sig under undersökningens gång, det 

innebär att individen ska skyddas mot skada och kränkning (Vetenskapsrådet, 

2011) och då är det viktigt att tänka på att formulera intervjufrågorna på ett 

sådant sätt att det inte kränker individen, här kan det vara till fördel att använda 

sig av öppna frågor.  
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5. RESULTAT 

Resultatet av den fenomenografiska analysen presenteras med hjälp av tre 

olika kategorier utifrån förskollärarnas olika uppfattningar. För att belysa va-

riationen i uppfattningar så kommer jag att ge exempel från intervjuerna med 

hjälp av citat. För att behandla allt material konfidentiellt så benämns de olika 

förskollärarna med Förskollärare 1–5.  

5.1 Uppfattningar om det fria bildskapandet 

Förskollärare 3 uttrycker att det är det fria skapandet hos barnen som är det 

”riktiga” bildskapandet. Hens uppfattningar om bildskapande är när förskollä-

rarna inte blandar sig i barnens estetiska processer för mycket, det är då bild-

skapandet sker på riktigt. Alla de intervjuade förskollärarna pratar om att bar-

nen får tillgång till olika sorters material, så som stafflier, både inomhus och 

utomhus, samt att i den fria leken hos barnen så förekommer mycket bildskap-

ande genom olika redskap. Exempel på barns bildskapande är att färglägga en 

färdig teckning eller lägga olika mönster på en pärlplatta. Det fria skapandet är 

något som alla förskollärarna berättar om och hur barnen i det fria skapandet 

lär tillsammans genom att de samtalar och utbyter idéer med varandra. En för-

skollärare har ett exempel på fritt skapande initierat av barnen: 

Sen så kan de berätta för varandra genom bilder och den kommer på lekar och 

dom kommer på hur de ska liksom, bygga ihop en rymdraket, hur ska de göra 

då […] 

(Förskollärare 3)  

Och ytterligare ett exempel från en annan förskollärare: 

[…] det var nog förra våren, det var någon som skulle göra en drake, en pap-

persdrake som en ville göra inne […] 

[…] och där det plötsligt blev där fler ville göra och dom drog igång och skulle ut 

och testade sina drakar och det blev en jätteb… jättehärligt, någonting som en-

gagerade barnen och knöt samman dom […] 

(Förskollärare 2) 

Förskollärare 2 berättar utifrån ovanstående citat att det från början bara var ett 

barn som satt i ateljén och ritade, när de andra barnen blev intresserade och 

ville vara med och det ledde till ett skapande tillsammans. Förskollärare 2 och 

3 tar upp att bildskapande kan ske på många olika sätt i barnens fria lek genom 

exempelvis att det kan ske i sandlådan. 



Det känns som att barnen kan mer än vad vi kan ibland  Melanie Hasselgren 

25 

 

En förskollärare tar upp ett exempel:  

Sen så har vi ett visst bildskapande som sker ute i sandlådan, där man kommer 

och visar att ”Titta fröken! Jag har skrivit min bokstav” eller ”jag har skrivit mitt 

namn” eller man målar andra grejer, man dekorerar en tårta till exempel, det 

är ju också en form av bildskapande.  

(Förskollärare 2) 

Samtliga förskollärare i undersökningen uttrycker på ett eller annat sätt vikten 

av att barnen skapar tillsammans och använder sin fantasi och kreativitet till-

sammans i ett socialt samspel. En förskollärare uttrycker sig så här: 

Vi har en ateljé med massa saker som de får ta utan att fråga oss först. Om de 

saknar något så säger de till och vi försöker i största mån fixa fram det. Den får 

barnen också gå in i när som.  

(Förskollärare 5) 

5.2 Uppfattningar om det styrda bildskapandet 

Flertalet av de intervjuade förskollärarna nämner att bildskapande sker i för-

skolan under förutsättningen att det finns tillgängligt material, miljö samt att 

det finns medskapande och tillåtande pedagoger. Många av förskollärarna i 

undersökningen nämner att de ofta använder bildskapande som en estetisk lär-

process till att lära barnen något annat än bildskapande. En förskollärare ut-

trycker sig om bildskapande: 

[…] ett sätt att bearbeta det vi har varit med om, om vi till exempel har varit på 

teater så bearbetar man den händelsen. 

(Förskollärare 1) 

Vidare betonar förskolläraren vikten av att ha styrda aktiviteter: 

[…] fylla ryggsäcken med erfarenheter och upptäckter och ge dem de verktygen 

som behövs för att kunna skapa och sen, eh hur de tar till sig och sådär är väldigt 

individuellt. 

(Förskollärare 1) 

Några av förskollärarna berättar också om att bildskapande finns på fler ställen 

än bara genom det estetiska skapandet. De belyser att bildskapande finns även 

genom så kallade aktivitetskort eller aktivitetstavla.  
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Två citat från två olika förskollärare följer nedan: 

Vi har även bilder med förslag på aktiviteter uppsatta som vi också ändrar re-

gelbundet. 

(Förskollärare 4)  

Samt: 

Vi jobbar också lite grann med om man säger, med bilder som visar vad som 

finns på olika ställen. I köket finns lite mer bilder så även om inte pennorna står 

framme så kan barnen se på bilderna vad de vill ha och visa.  

(Förskollärare 1) 

Förskollärarnas uppfattningar är att bildskapande innefattar fler delar än det 

estetiska skapandet och kan ses ur olika aspekter. Deras förståelse för 

bildskapande visar på att det går att finna i olika saker inom förskolans 

verksamhet där estetiska lärprocesser eller själva skapandet möjligtvis inte 

alltid sker.  

Vid intervjun ställdes en fråga om huruvida förskollärarna ser bildskapandet 

som något eget eller om de ser det som ett komplement till att lära något annat. 

Fyra av fem förskollärare svarade att de ser det som ett komplement till att lära 

något annat. De använder medvetet bildskapande som ett sorts hjälpmedel i 

andra ämnen för att stärka lärandet inom exempelvis matematik eller för att 

förtydliga ett lärande. Förskollärare 1 betonar att vid styrda aktiviteter fokuse-

rar de mer på att använda bildskapande till att lära något annat eller att bearbeta 

händelser. Och vid barnens fria skapande blir det mer fokus på själva bildskap-

andet.  

Förskollärare 1 menar även att skapandet ska bygga på ren vilja och glädje från 

barnen, ingen ska behöva känna sig tvingad men alla barn ska få möjligheten 

och det är här förskollärarna kommer in. Hen menar att förskollärarna ska fin-

nas där för att kunna ge barnen redskapen till olika tekniker och material som 

krävs för att skapa. Rollen för förskolläraren blir då som medskapare, som er-

bjuder och lockar utifrån hur barnet är som person, det finns många olika tek-

niker som passar olika barn, det bidrar till att alla barn kan skapa utifrån deras 

egna förutsättningar. 
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5.3 Uppfattningar om digitala verktyg i relation till försko-

lans reviderade läroplan 

Hur förskollärarna uppfattar att arbetet med bildskapande kan påverkas i relat-

ion till förskolans reviderade läroplan berättar en förskollärare om:   

Det kommer vara en spännande och rolig utmaning, att kombinera skapande 

digitalt och praktiskt. Samt använda de digitala verktygen i bildskapande. 

(Förskollärare 4) 

Några förskollärare uttryckte att det blir en utmaning med förskolans revide-

rade läroplan, men även att de upplever att möjligheterna för att skapa bildsi-

tuationer kommer att öka. Detta på grund av att de anser att den är enklare att 

tolka och förstå. De intervjuade förskollärarna ansåg att bildskapande behöver 

ta mer plats i verksamheten men att de själva saknade kunskapen och/-eller 

intresset. Några av förskollärarna i undersökningen uttrycker en osäkerhet 

kring bildskapande eftersom de varken har intresset eller någon speciell 

utbildning inom det. Förskollärare 3 menar att eftersom osäkerheten finns så 

planerar de ofta in aktiviteter med bildskapande och de startar ingenting 

spontant med barnen. Det spontana bildskapandet sker enbart i barnens fria 

lek. 

I och med att revideringen av förskolans läroplan snart träder i kraft så ut-

trycker de flesta av förskollärarna i undersökningen att de saknar kunskaper 

om de digitala verktygen. Medan en förskollärare även uttrycker omgivningens 

osäkerhet, samtidigt som hen uttrycker digitala verktyg som ett komplement 

och att det inte ska ta över de analoga verktygen: 

[…] sen vet jag att många runt omkring är lite rädda att ”ah ni kommer bara sitta 

med paddor nu” och det är ju inte så man ser det, utan det är att fortsätta på 

samma sätt som man har gjort men man tar in paddan som ett komplement […] 

[…] så det är ju att fortsätta som vi gör, men att vi behöver ha mer kunskap först 

innan vi tar in det […] 

(Förskollärare 3)  

Förskollärare 3 berättar att förskolan som hen jobbar på just nu går en utbild-

ning via skolverket för att öka deras kompetens kring digitala verktyg i verk-

samheten. Detta för att digitala verktyg ska få en naturlig plats i verksamheten. 

Förskollärare 2 menar att på förskolan hen jobbar på är dem inte allt för aktiva 

med att ta in digitala verktyg inom bildskapandet, utan möjligtvis använder det 

för att hämta inspirationsbilder från internet till barnen. Men genom revide-

ringen av förskolans läroplan upplever hen att med fortbildning av personal så 
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kommer digitala verktyg kunna implementeras och bli en naturlig del i verk-

samheten. Men förskollärare 2 belyser att det tar sin tid, det är ingenting som 

händer över en natt.  

Förskollärare 5 föreslår ett bildskapandelyft då hen saknar fortbildning inom 

både bildskapande och digitala verktyg. Vidare belyser förskollärare 5 att de 

kommer att arbeta med bildskapande och digitala verktyg genom att bland an-

nat projicera bilder som barnen får avbilda.  

Tre av förskollärarna berättar om att de arbetar med bildskapande och det di-

gitala genom att barnen dokumenterar mycket utifrån deras perspektiv. Då syn-

liggörs det hur barnen upplever samt vad barnen anser är viktigt vid olika ak-

tiviteter via bilder. Förskollärare 1 berättar att i deras växthus använder barnen 

iPad för att skapa en film. Detta genom att de odlar olika växter och tar sedan 

flera kort varje dag som de klipper ihop till en film i slutändan. Ett annat ex-

empel från förskollärare 1 om hur arbetet kan se ut med digitala verktyg: 

[…] vi har en digitalkamera som är barnens egen som barnen dokumenterar 

våra utflykter, så har barnen en dag i veckan per barn som de fotograferar, och 

när vi kommer hit så sållar vi lite bland de bilderna som de har tagit och så får 

barnen berätta hur de tänkte när de tog bilden, och varför de vill att den ska 

sparas och så skriver ner en liten text och sätter upp. 

(Förskollärare 1)  

Citatet ovan belyser en förståelse och medvetenhet hos förskolläraren kring 

digitala verktyg och hur arbetet med digitala verktyg inom bildskapande ska 

fortlöpa. 

Förskollärare 3 belyser att på hens förskola har de provat att måla olika bilder 

och sedan använda iPaden för att ta många kort, så att det blir som små 

sekvenser och till slut blir till en film.  Genom att de använder sig av digitala 

verktyg inom de estetiska ämnena så skapas det nya estetiska lärprocesser. 

Ett citat från en förskollärare som svar på hur bildskapande kommer utvecklas 

i relation till förskolans reviderade läroplan: 

Bildskapandet kommer få en större betydelse och viktigare roll i verksamheten 

på förskolan och vara ett viktigt komplement i alla ämnen på förskolan. 

(Förskollärare 4) 

Detta citat anser jag knyter ihop resultatet och belyser förskollärarnas uppfatt-

ningar av arbetet i förskolan med bildskapande. I den fria leken uppfattar för-

skollärarna det ”riktiga” bildskapandet, som sker helt spontant från barnen. 
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Medan i de styrda aktiviteterna uppfattar förskollärarna att det oftare används 

som en estetisk lärprocess till att lära andra ämnen.  

Vidare beskriver förskollärarna vad de har för erfarenheter inom digitala tek-

niker och bildskapande, samt hur deras fortsatta arbete med bildskapande kan 

komma att se ut. De belyser att de själva saknar kunskapen om de digitala 

verktygen och speciellt inom de estetiska uttrycksformerna. Medan de upple-

ver att när förskolans reviderade läroplan träder i kraft och i samband med 

kompetensutbildningar så kommer det att bli tydligare att arbeta med digitala 

verktyg inom bildskapande, samt att de ser det som en utmaning i stället för ett 

hinder. 

Förskollärarna verkar vara eniga om att bildskapande är en stor och betydande 

del i verksamheten som bidrar på många olika sätt till barnens utveckling. De 

beskriver både hur förskolorna bidrar till tillåtande miljöer och tillgängligt 

material för att möjliggöra skapandesituationer som är barninitierade. Vidare 

beskriver förskollärarna i undersökningen hur de arbetar med estetiska lärpro-

cesser utifrån olika teman samt där de får in viss digital teknik i bildskapandet. 

Men att här finns möjligheten att utvecklas genom förmågan att kombinera det 

digitala med bildskapande ännu mer och då krävs mer kunskap. 

5.4 Analys av resultat 

En del av de intervjuade förskollärarna känner en osäkerhet kring bild som 

ämne på grund av avsaknad av kunskap eller intresse. Medan undersökningen 

visar på att förskollärarna verkar vara relativt säkra gällande bildskapande som 

estetisk lärprocess. Estetisk lärprocess används oftast i styrda aktiviteter för 

att lära något annat och då pekar resultaten på att förskollärarna verkar ha kun-

skapen. Det kan handla om att förskollärarna har en annan estetisk uttrycks-

form som de är mer bekväma med. Det kan även handla om att de har en större 

ämneskunskap inom ett annat ämne som blir lättare att sätta i relation till bild-

skapande. I relation till Vygotskijs (refererad till i Strandberg, 2006) tankar om 

att barnens fantasi bygger på deras erfarenheter och det är de vuxna som behö-

ver ge barnen möjlighet att bygga erfarenheter för att få en rikare fantasi. Om 

förskollärarna upptäcker möjligheterna kring att använda bildskapande som en 

estetisk lärprocess så kan det bidra till ökat intresse och engagemang hos bar-

nen. Detta eftersom barnen etablerar mer erfarenheter. Om vikten av delaktiga 

vuxna synliggörs för förskollärarna så skulle de möjligtvis upptäcka att en del 

barn kanske aldrig skulle skapa om de inte får de vuxnas stöd, här kommer 

vikten av det sociokulturella perspektivet in med den proximala utvecklings-

zonen. Genom de sociokulturella glasögonen så ger man alla barnen möjlighet 

att få skapa (Partanen, 2007). Förskollärarnas uppfattningar om det styrda bild-

skapandet är att de använder det som ett hjälpmedel till att stärka lärandet inom 
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andra ämnen, eller för att förtydliga ett lärande, exempelvis inom ett temaar-

bete. Deras uppfattningar är även att det måste finnas medskapande, tillåtande 

vuxna för att ett styrt bildskapande ska ske. Vilket även det sociokulturella 

perspektivet talar om på precis samma sätt som med det fria bildskapandet, den 

sociala praktiken och den proximala utvecklingszonen. Inom det styrda bild-

skapandet belyser de att bildskapande finns överallt och inte bara i ateljén. 

Även så kallade aktivitetskort ses som bildskapande som de vuxna har skapat 

för att vägleda och stötta barnen.  

Det som förskollärarna i undersökningen uttrycker med fria och styrda bild-

skapande aktiviteter belyser även Löfstedt (1999), nämligen att styrda bildakti-

viteter oftast ses som ett verktyg som ska hjälpa till att gestalta och bearbeta 

ett temaområde. Vidare lyfter hon att i en barninitierad lek, eller en så kallad 

fri lek så bygger barnen upp en gemensam lek genom att härma varandra. De 

äldre barnen som har större erfarenheter hjälper de yngre barnen med mindre 

erfarenhet. Barn i den fria leken inom bildskapande fokuserar mer på gestal-

tandet än vad de tänker på material och teknik, som det ofta är fokus på i en 

lärarstyrd aktivitet. Förskollärarnas uppfattningar om det fria bildskapandet är 

att barnen lär genom samspel med varandra, i en social praktik. De använder 

varandra till att utbyta idéer och samtala under skapandet för att kunna nå den 

proximala utvecklingszonen. Om barnets självständiga kompetens ligger inom 

ramen för att fylla i färdigtryckta motiv med färg på papper och pärla pärlplat-

tor som oftast har en förbestämd form osv. så kan barnet med hjälp av den 

sociala praktiken i förskolan nå den proximala utvecklingszonen och ett lä-

rande kan ske. Inom det fria bildskapandet är förskollärarnas uppfattningar om 

vikten av olika artefakter och betydelsen av tillgängliga miljöer centralt.  

Undervisning och lärande ur ett sociokulturellt perspektiv beskriver Davidsson 

(1999) som något som sker i sociala praktiker. Hon menar att de materiella 

och sociala villkoren måste synliggöras i undervisningen. Detta belyser vikten 

av både den proximala utvecklingszonen och betydelsen av artefakter inom 

lärandet. För att det ska gynna lärandet så behöver förskollärarna kunskap om 

vad det innebär och kunskap om ämnet som ska undervisas. Davidsson (1999) 

menar att barnen kan uppnå högre utvecklingsnivåer om vi tillåter dem att an-

vända olika verktyg i deras lärande. Vidare menar Löfstedt (1999) att barn lär 

sig genom att integrera med vuxna i bildkulturen. Barnen bildar sig en förstå-

else för att bilder representerar något ur verkligheten samtidigt som de lär sig 

det motoriska med bildskapande. Barnens utveckling ska inte behandlas som 

en generell företeelse utan ska ses i den sociala praktik som det är en del av. 

Det sociala samspelet eller den sociala praktik som barnen är en del av disku-

terade förskollärarna när det gäller den fria leken, och att barnen lär av 

varandra. Medan i styrda situationer är deras uppfattningar om en social prak-

tik att det är de vuxna som samspelar med barnen och detta uttrycker de som 
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medskapande och tillåtande vuxna i bildaktiviteter. Boberg och Högberg 

(2014) lyfter estetiska lärprocesser som ett lärande som sker genom alla sin-

nen. Genom intervjuerna i undersökningen belyste förskollärarna ateljéns be-

tydelse kring artefakternas tillgänglighet. När barnen får använda olika sorters 

artefakter, så bidrar det till att både kamrater och förskollärarna kan stödja bar-

net i att lära med alla sinnen genom olika estetiska lärprocesser. 

Löfstedt (1999) lyfter också att i barnens fria lek så testar, undersöker och ge-

staltar de omvärlden med hjälp av deras fantasi. Men för att kunna göra det 

behöver förskollärarna berika dem med olika erfarenheter för att kunna bidra 

till deras fantasi. På så sätt kan gestaltningen användas som ett verktyg i skap-

andesituationer och på så sätt föra barnen och undervisningen framåt i utveckl-

ingen. 

Förskollärarna i undersökningen uttrycker både en osäkerhet kring bildskap-

ande samt de digitala verktygen, och med hjälp av den proximala utvecklings-

zonen kan förskollärarna se till att barnen kan utveckla nya erfarenheter med 

stöd av både kompisar och vuxna. Vilket leder enligt Vygotskij (refererad till 

i Lindqvist, 1999) till en rikare fantasi. För att kunna stödja barnen i bildskap-

ande som innefattar såväl analoga verktyg som digitala verktyg, så krävs det 

att förskollärarna har en viss förförståelse och kunskap för att kunna förmedla 

vidare kunskapen. Som Vygotskij (refererad till i Strandberg, 2006) menade så 

möter vi inte världen direkt, utan mellan oss och omvärlden finns det olika 

medierade artefakter som hjälper till att lösa problem, eller mediatorer som de 

vuxna kan fungera som. De medierade artefakterna är i dag både analoga och 

digitala och undersökningen pekar på att även om det är bristande kunskap 

och/- eller intresse hos förskollärarna när det gäller bildskapande, så är de ana-

loga verktygen mer tillgängliga och används mer i både de fria och de styrda 

skapandesituationerna.  

Vygotskij (refererad till i Strandberg, 2006) beskriver att barnets relation till 

miljön ständigt utvecklas och förändras. Detta beror på vilken aktivitet som 

utförs i det rummet. Beroende på hur miljön är utformad, använder vi olika 

verktyg på olika sätt och beroende på vilken aktivitet vi utför använder vi mil-

jön på olika sätt. Detta innebär att i grund och botten behöver det vara en tillå-

tande och tillgänglig miljö för barnen. Förskollärarna som deltog i undersök-

ningen talar om att barnen får tillgång till olika sorters material och att de har 

en tillgänglig ateljé. Ateljén är utformad för att barnen ska kunna skapa fritt, 

en del material berättar förskollärarna är otillgängligt för barnen på grund av 

säkerhetsrisk för de allra minsta barnen. De större barnen kan hjälpa de yngre 

barnen med det material som finns otillgängligt, vilket kan kopplas till det so-

ciokulturella perspektivet med social praktik och proximal utvecklingszon. 
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Förskollärarna i undersökningen diskuterar både de yttre verktygen som i den 

här undersökningen presenteras som analoga verktyg. De diskuterar att 

material så som pennor, viss färg, papper osv alltid finns tillgängligt i ateljén 

(Bendroth Karlsson, 1998), medan de digitala verktygen inte finns framme 

hela tiden. Detta gör att digitala verktyg inte verkar finnas lika naturligt i 

vardagen som analoga verktyg. Piagets begrepp ackommodation kopplat till 

digitala verktyg för barnen, verkar få en naturlig plats. Att barnen anpassar sig 

efter omgivningen kring det digitala, de vet vad som förväntas av dem när det 

kommer fram. I förskolan kan vi även använda begreppet assimilation, som 

innebär att omgivnignen justeras för att passa individen. Det är det som handlar 

om lärmiljöer i förskolans verksamhet och det är något som både förskollärare 

i undersökningen tar upp, både via exempel hur det fortsatta arbetet med 

digitala verktyg kan se ut, men även hur de utformar miljön till att bli tillåtande 

och inbjudande till lek. Förskollärarnas uppfattningar om digitala verktyg är 

att det kommer bli en utmaning i och med förskolans reviderade läroplan men 

att bildsituationer kommer att öka. Deras uppfattningar är att bildskapande 

behöver ta större plats i verksamheten men att de saknar kunskap eller intresse 

och av den anledningen känner de en osäkerhet kring bildskapande och digitala 

verktyg.  
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6. DISKUSSION 

Här redovisas diskussionen gällande det resultat som framkom i undersök-

ningen. Undersökningens valda metod kommer att kritiskt diskuteras samt re-

dovisas slutsatserna av undersökningen. Slutligen kommer några idéer kring 

fortsatt forskning att presenteras som kan vara relevant utifrån den gjorda 

undersökningen.  

6.1 Resultatdiskussion 

De intervjuade förskollärarna belyser vikten av det fria skapandet varav en ut-

tryckte att det är det ”riktiga” bildskapandet. Genom Änggårds (2005) avhand-

ling kopplar jag detta till att bildskapande ska vara kravfritt och lekfullt, att 

barn ska få vara barn och det är i den fria leken, eller det fria skapandet som 

det lustfyllda sker. Medan Änggård (2005) även menar att bildskapande kan 

vara en prestigefylld aktivitet som kan leda till att barnen tar avstånd för att 

inte framstå som inkompetenta, detta kan vara det som förskolläraren menar 

med att det fria skapandet är det riktiga skapandet. Att inte förskollärarna ska 

sätta några krav på barnen att skapa, utan att det ska vara frivilligt och glädje-

fyllt. Änggårds (2005) undersökning visar på att även styrda bildaktiviteter 

fyller viktiga funktioner, det ger barnen tillgång till olika tekniker och olika 

artefakter som de troligtvis inte hade upptäckt på egen hand. Även Bilir-Sey-

han och Ocak-Karabays (2018) artikel menar att fördjupande kurser inom 

konst och estetik kan höja förskollärarnas medvetenhet och ge dem en förbe-

redelse att leda barnen i bildaktiviteter. Vidare så belyser de att när barn får 

uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer så kan det bidra till att bar-

nens estetiska förmågor utvecklas. Detta pekar på att estetiska lärprocesser 

genom olika estetiska uttrycksformer som är vuxeninitierade är nödvändiga. I 

inledningen lyftes upplevelser av färdigtryckta motiv som bara är att fylla i 

med färg för barnen och genom det fria skapandet är det möjligtvis där barnet 

ligger i deras självständiga kompetens. Utifrån det sociokulturella perspektivet 

behöver de vuxna gå in och erbjuda nya tekniker och nytt material, stötta upp 

för att barnet ska nå sin proximala utvecklingszon och då krävs det att barnet 

får delta I sociala praktiker för att nå en högre nivå.  

Undersökningen visar på att förskollärarna anser att det fria skapandet är det 

”riktiga” skapandet, samtidigt som de pratar om bildskapande som estetisk lär-

process där de själva deltar. Klassar de inte det som bildskapande? Förskollä-

rarna pratar om bildskapande som enbart estetiska lärprocesser med syftet att 

lära något annat i styrda aktiviteter medan i det fria skapandet blir det mer 

fokus på innehåll och mål inom bildskapande. Resultatet pekar på att förskol-

lärarna har en bred syn kring bildskapandet och att de har en förförståelse för 
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hur bildskapande sker på deras förskolor. Anledningen till att de uttrycker en 

osäkerhet kan vara att de inte är medvetna om sina egna kunskaper inom ämnet 

på grund av bristande intresse eller liknande. Förskollärarna lyfter vikten av 

det fria bildskapandet men genom att de diskuterar att de oftast använder bild-

skapande till att lära något annat i en estetisk lärprocess, visar de på att de har 

förståelse för att det styrda bildskapandet också fyller en viktig funktion. 

Samtliga intervjuade förskollärarna beskriver att de har en ateljé med tillgäng-

ligt material och tillåtande miljöer för skapande. Bilir-Seyhan och Ocak-

Karaby (2018) belyser att en miljö med rik visuell kvalitet och tillgängliga ar-

tefakter kan bidra till utvecklingen av fantasin och kreativiteten. Genom att 

barnen tillåts att använda ateljén när lusten faller in, kan det leda till att de kan 

använda bildskapandet i den fria leken. På så sätt kan barnen tillsammans med 

varandra uppnå högre utvecklingsnivåer. 

Page, Hepburn, Lehtonen och Thorsteinsson (2007) menar att digitala verktyg 

kan erbjuda de estetiska uttrycksformerna stora utvecklingsmöjligheter för 

barnen. Detta beror på om förskollärarna ser digitala verktyg som en 

begränsning eller ett hjälpmedel i olika pedagogiska lärandetillfällen. Den 

digitala lärandemiljön spelar stor roll kring huruvida vi ser digitala verktyg 

som ett hjälpmedel eller en begränsning. Undersökningen visar på att 

förskollärarna har tillgängliga verktyg på sina förskolor, men att de digitala 

verktygen inte används lika väl som de analoga. Kan detta bero på att de ana-

loga verktygen har funnits längre än vad de digitala verktygen har? Eftersom 

det finns en osäkerhet både kring bildskapandet i sig och i bildskapande med 

digitala verktyg så verkar det vara en intressefråga. Finns inte intresset så finns 

inte kunskapen? En annan fundering är varför vi skapar begränsningar i den 

digitala tillgängligheten? Kan det vara på grund av okunskap, ointresse? En 

förskollärare uttryckte att omgivningen tror att barnen ska sitta med iPads hela 

dagarna. Det finns en möjlighet att det är omgivningens syn på det digitala som 

påverkar varför det inte har en mer naturlig plats i undervisningen än vad den 

har.  

Kopplat till vad Page, m.fl. (2007) tänker om lärandemiljön så är en möjlighet 

att prova att ha de digitala verktygen lika tillgängliga som de analoga 

verktygen. På så sätt kan barnen testa sig fram med fler verktyg än det som nu 

finns tillgängligt. Vilket i sin tur kan leda till en större nyfikenhet hos 

förskollärarna att använda sig av digitala tekniker om vi har en digital 

lärandemiljö som tillåts att användas. En intervjuad förskollärare belyser att 

fortsatt arbete med digitala verktyg kan exempel vara att måla genom projektor 

eller att sätta ett papper och projektera en bild som barnen sedan får måla, detta 

kan kopplas till hur ovanstående författare menar att en digital lärandemiljö 

kan bli en upplevelse. 
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Vidare belyser Page, m.fl. (2007) att digitala tekniker enbart stimulerar vissa 

sinnen men att barnets egen fantasi fyller igen luckorna av de emotionella 

aspekterna tillsammans med det estetiska och sociala. Digitala lärandemiljöer 

kan bli en upplevelse där barnen bygger sociala band, får känna närvaro samt 

få uppleva lärande med alla sina sinnen. Lundberg Bouquelon (2014) lyfter 

begreppet gestaltning som sker i alla skapandesituationer och i estetiska lär-

processer används det som ett verktyg. 

Flera förskollärare diskuterade utbildningen som ges via skolverket kring di-

gitala verktyg, samt att flertalet förskollärare uttrycker brist på kunskap kring 

digitala verktyg. Kan vi då ana att det digitala är svårt att implementera i för-

skolans verksamhet och att få det naturligt i barnens vardag? Eller kan vi ana 

att det är svårt för de vuxna att ta till sig de digitala verktygen eftersom det är 

bristande kunskap? Kommer då dessa utbildningar att räcka till för att skapa 

den kunskapen hos personalen? Eller kommer det att krävas mer insatser? Frå-

gan kring digitala verktyg är även något som Klerfeldt (2007) problematiserar, 

att vuxna oftare har tillgång till digitala verktyg, vilket mer sällan ifrågasätts 

än vad det gör när barn har tillgång till digitala verktyg. Det är barnens tids 

verktyg och hon menar att lärande handlar om att få tillgång till och att lära sig 

hantera verktygen. Vidare menar hon att det behöver ske förändringar i den 

pedagogiska verksamheten för att kunna implementera digitala verktyg från 

förskolans läroplan till undervisningen. De förändringar som behöver ske är 

inställningen kring vem och hur vi använder de digitala verktygen. Davidsson 

(1999) menar att användning av verktyg i undervisning ska möjliggöra för bar-

nen att kunna överskrida gränser i sitt eget lärande och det ska då innefatta 

både analoga och digitala verktyg. 

En av förskollärarna i undersökningen uttrycker: 

[…] det känns som att barnen kan mer än vad vi kan ibland […] 

(Förskollärare 3) 

Detta citat är möjligtvis inte så konstigt om vi tänker på att barnen i dagens 

samhälle föds in i en digitaliserad värld. 

En intervjuad förskollärare menar att digitala verktyg inte på något sätt kom-

mer att ta över eller ersätta analoga verktyg, utan kommer att ses och användas 

som ett komplement till de analoga verktygen. Meningen är att möjligheterna 

till att använda digitala verktyg ska finnas även genom de estetiska lärproces-

serna och detta genom alla olika estetiska uttrycksformer, för att förstärka 

olika lärande. Så vart ligger då de förändringarna i inställningarna som Kler-

feldt (2007) menar behöver ske i den pedagogiska verksamheten? Förskollä-
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rarna verkar uttrycka en positivitet till digitala verktyg och ser det som ett kom-

plement till övrig undervisning, de anser bara sig sakna utbildning och kunskap 

kring det.  

Karlsson Häikiö (2007) lyfter att barn ska ha inflytande över sin egen lärpro-

cess och berör även diskussioner hur de estetiska ämnena ska undervisas. En-

ligt den här undersökningen samt det sociokulturella perspektivet borde det 

bästa vara att undervisa de estetiska ämnena separat, i förhållande till varandra 

och tillsammans med andra ämnen, inte enbart ett av sätten. På det sättet kan 

vi öka barnens inflytande över deras egen lärprocess samt ökar deras erfaren-

heter så att barnen tillsammans med tillåtande, medskapare till vuxna i verk-

samheten kan uppnå nästa utvecklingsnivå, den proximala utvecklingszonen. 

Förskollärarnas arbete med bildskapande är att de själva uppfattar bildskap-

ande som något svårt och möjligtvis tråkigt eftersom intresset saknas hos 

många av dem. Samt att de själva uttrycker sin okunskap kring digitala verk-

tyg. Genom att förskollärarna skaffar sig kunskaper, leder detta till att bidra 

med fler erfarenheter till barnen, vilket även kan leda till ökad fantasi hos bar-

nen och detta skapar mer betydelsefulla lekar inom bildskapande i den fria le-

ken. Det kan då skapas rika, fantasifulla lekar där vi uppnår det lekfulla och 

kravfria skapandet som lyfts tidigare i diskussionen från Änggårds (2005) av-

handling. 

För att kunna låta barn vara barn i ett kravfritt och lekfullt samhälle, krävs 

också medforskande och tillåtande vuxna, som finns där och stöttar i barnens 

proximala utvecklingszon. För att nå dit behöver förskolan erbjuda tillåtande 

miljöer med tillgängliga artefakter, både analoga och digitala verktyg för att 

kunna följa förskolans reviderade läroplan. Karlsson Häikiö (2007) belyser att 

om de estetiska uttrycksformerna används som metoder i alternativt lärande 

med ett syfte att uppnå ett mer barncentrerat arbetssätt så ökar vi barnens in-

flytande över deras egen lärprocess. Men det kräver också att det finns vuxna 

som hjälper till och styr för att barnen ska kunna få inflytande. Detta lyfter 

även Boberg och Högberg (2014) att om vi presenterar en ny kunskap genom 

olika inlärningssätt så kan det bli grunden till att kunskapen går från för-för-

ståelse till djupare förståelse för lärande objektet.  

6.2 Metoddiskussion 

Genom att använda mig av kvalitativa intervjuer så skapade det stor osäkerhet 

hos förskollärarna som jag kontaktade, många av dem uttryckte att de inte var 

bekväma med intervju samt att de saknade kunskaper inom det aktuella ämnet. 

Sedan var det även svårt att genomföra intervjuer på grund av tidsbrist hos 

förskollärarna, dels på grund av att de tar emot VFU studenter samt håller i 

utvecklingssamtal vilket ledde till begränsningar i mitt urval. Men intervju som 
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metodform är en användbar form som ger fylliga och informationsrika erfaren-

heter och kunskaper. Med inspelade intervjuer bidrog det till ett tydligare ana-

lysinnehåll som tillät mig att gå tillbaka fler gånger i materialet för att lyssna 

till olika tonfall och för att få ordagrant vad som sades. Min upplevelse av 

intervjuer är att det är en tidskrävande metod och som möjligen kan skapa osä-

kerhet hos de tillfrågade vilket leder till ett minskat urval. Däremot när en kva-

litativ intervju genomförs med ljudupptagning så ger bidrar det till innehålls-

rikt material som är lätt att arbeta med på grund av de fylliga svaren. 

6.3 Slutsatser 

Mina uppfattningar om undersökningen är att förskollärarna ändå verkar ha bra 

utgångslägen för att kunna skapa bildskapande situationer, både med analoga 

och digitala verktyg, trots deras uttryck om osäkerhet kring det. Visserligen 

kan det behövas mer kunskap och utbildning, men genom att de belyser bild-

skapande som ett viktigt ämne i barnens fria lek så har de en viss kunskap. De 

belyser vikten av bildskapande både i den proximala utvecklingszonen samt att 

de belyser vikten av att skapa estetiska lärprocesser med bildskapande som 

grund. Detta tyder på att det finns en grundkunskap som går att bygga vidare 

på än om de inte hade haft någon kunskap innan alls. Jag kan dra slutsatsen att 

förskollärarna uttrycker en önskan om kompetensutveckling både inom bild-

skapande och digitala verktyg. För att förskollärarna ska känna att de har verk-

tygen till att fullfölja förskolans reviderade läroplan behöver de få möjlighet 

till fortbildning, om det är det som krävs för att undervisningen i förskolan ska 

bli så bra som möjligt.  

Jag kan även dra den slutsatsen att undersökningen visar på hur viktig miljön 

och olika artefakter är för barns bildskapande och att här ska vi se digitala 

verktyg som ytterligare en artefakt, inte något som ska ersätta eller ta över ett 

annat verktyg inom bildskapandet. Det berikar undervisningen och genom att 

vi lär med alla våra sinnen som estetisk lärprocess så ökar det erfarenheterna 

hos både barn och pedagoger vilket kan leda till ett fortsatt kvalitativt arbete. 

Ytterligare en slutsats är att förskollärarna uttrycker det fria, spontana bild-

skapandet hos barnen som det riktiga bildskapandet. Medan tidigare forskning, 

sociokulturella perspektivet och den här undersökningen visar på att barnen lär 

genom sociala samspel. Genom deltagande vuxna skapas de sociala samspelen 

och leder till att barnen kan skapa sociala samspel med varandra och detta leder 

till den fria leken. Finns det inte medskapande vuxna så kommer inte det soci-

ala samspelet av sig själv, kunskapen och erfarenheterna föds ur andras kun-

skaper och erfarenheter. 

Med den presenterade forskningen och genom resultat visar slutsatserna på att 

förskollärarna behöver ha mer kunskap både inom de estetiska ämnena samt 
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inom de digitala verktygen. Eftersom många av dem saknade kunskaper och/- 

eller intresse inom bildskapande så kan det eventuellt finnas fler estetiska ut-

trycksformer som förskollärarna inte känner sig bekväma med. Vilket leder till 

avsaknad av dessa former i verksamheten. Jag tror att genom kunskap föds 

intresse och genom kunskap och intresse så föds fler tillfällen för estetiska lär-

processer. 

6.4 Idéer till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka skillnader mellan förskolor som har 

större kunskap eller utbildning inom bildområdet samt har fått fortbildning om 

digitala verktyg och ställa detta i relation till förskolans reviderade läroplan. 

En annan möjlighet är att undersöka om och hur bildskapandet har utvecklats 

i verksamheterna som jag intervjuade en tid efter att förskolans reviderade lä-

roplan har trätt i kraft, för att belysa skillnader som kan ske med kunskap och 

okunskap. Utifrån det sociokulturella perspektivet skulle en intressant forsk-

ningsfråga vara att undersöka olika bildskapande situationer med olika arte-

fakter, analoga och digitala, för att synliggöra vad som sker i de sociala sam-

spelen. Observation som metod skulle lämpa sig för att synliggöra kroppsspråk 

och mimik i sociala samspel.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Informationsbrev 

Information om studien: 

En jämförelse på hur förskollärare ser på sitt arbete med bildskapande i för-

skolan i relation till Lpfö98 samt sitt kommande arbete i relation till Lpfö18.  

Jag heter Melanie Hasselgren och går termin 6 på förskollärarprogrammet i 

Karlstad och ska nu göra min C-uppsats om förskollärares syn på deras arbete 

med bildskapande i förskolan i relation till Lpfö98 samt Lpfö18 och syftet är 

att bidra med kunskap kring hur förskollärare förhåller sig till bildskapande 

som lärprocess genom alla olika estetiska uttrycksformer i relation till Lpfö98 

samt till den nya läroplanen Lpfö18. Studien syftar även till att bidra med 

kunskap om och hur Lpfö18 kan komma att påverka arbetet i förskolan med 

bildskapande eftersom digitala tekniker ska innefattas i arbetet med estetiska 

lärprocesser. För att samla information till studien kommer intervjuer att ske 

och med samtycke kommer dessa att spelas in. 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke, deltagande i 

studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att 

ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkal-

landet. Alla uppgifter som kommer till oss behandlas på ett sådant sätt att 

inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att bevaras till dess 

att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads Universi-

tets studieregister för att sedan förstöras.  

Karlstads Universitet är personuppgiftsansvariga. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis 

få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventu-

ella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att in-

vända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge 

klagomål till Dataskyddsinspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombu-

det på Karlstads universitet är dpo@kau.se.  

Med vänliga hälsningar 

Melanie Hasselgren  

XXXX@gmail.com  

Cecilia Parsberg – handledare  

XXXX@kau.se  
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Bilaga 2 

Samtyckesblankett 
 

Samtycke till att delta i studien: 

En jämförelse på hur förskollärare ser på sitt arbete med bildskapande i för-

skolan i relation till Lpfö98 samt sitt kommande arbete i relation till Lpfö18.  

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan av-

bryta mitt deltagande i studien utan att ange något skäl. 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner 

att Karlstads Universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gäl-

lande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

 

----------------------------------------------- 

Underskrift 

 

------------------------------------------------                              -----------------------

------------------- 

Namnförtydligande                                                               Ort och datum 

 

Kontaktuppgifter: 

Melanie Hasselgren – Student  

XXXX@gmail.com  

Cecilia Parsberg – Handledare  

XXXX@kau.se   
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 

Inledning: 

1. Vad är din utbildning och hur många år har du varit verksam? 

2. Har du någon speciell utbildning/intresse inom bildämnet?  

3. Vilken ålder är det på barnen som du arbetar med just nu?  

Huvudfrågor: 

1. Vad är bildskapande i förskolan för dig? 

 

2. När sker bildskapande i verksamheten?  

 

3. Använder ni bildskapande som ämne eller som hjälp till att lära något 

annat?  

 

4. Planerar ni in för bildskapande i verksamheten eller sker det mest 

spontant? 

 

5. Hur ser tillgängligheten ut för barnen gällande bildskapande? Så som 

material/ateljé osv. 

 

6. På vilket sätt tror du att bildskapande kan bidra till barns utveckling? 

 

7. Hur arbetar ni med bildskapande enligt läroplanen? 

 

8. Hur tror du att arbetet med bildskapande kommer att utvecklas i relat-

ion till den nya läroplanen, Lpfö18?  

9. Hur tänker du att ni kommer att arbeta med de digitala teknikerna 

inom bildskapande? 

 

Avslutning: 

1. Har du något/några exempel på när bildskapande fungerat/fungerar 

bra i verksamheten? 

2. Är det något mer du vill lyfta inom ramen för ert arbete kring bild-

skapande? 

 

 


