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Abstract 

The purpose of the thesis is to contribute with knowledge of preschool teachers' 

perceptions of working with digital imaging in image teaching. I collected the 

empirical material by qualitative semi-structured interviews, along with an in-

terview-guide. The respondents were eight preschool-teachers, who works on 

five different preschools in the middle of Sweden. I analyzed the empirical 

material with research and by an analysis-model from phenomenography. The 

result shows that the perceptions were varied. They felt positivity to begin con-

duct teaching in digital imaging after the curriculum be valid July 1, 2019. 

  

Keywords: Digital imaging, phenomenography, positivity, perceptions, pre-

school, preschool-teacher 
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Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet är att bidra med kunskap om förskollärares upp-

fattningar av att arbeta med digitalt bildskapande i bildundervisningen. En kva-

litativ forskningsstrategi användes, med fenomenografi som metodansats. Da-

tainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Infor-

manterna var åtta förskollärare, som arbetar på fem olika förskolor. Analysen 

av resultatet gjordes med utgångspunkt av multimodal teori och sociokulturellt 

perspektiv. Resultatet av frågeställningarna visar på en varierad uppfattning av 

arbete med digitalt bildskapande i undervisning. Resultatet visar också att an-

vändandets omfång var varierad på förskolorna. Flera förskollärare hade in-

tresse av att öka undervisningen i digitalt bildskapande, efter den reviderade 

läroplanen för förskolan trätt i kraft 1 juli 2019.  

 

Nyckelord: Digitalt bildskapande, digital teknik, fenomenografi, undervisning, 

uppfattningar 
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1 INLEDNING  

Mitt examensarbete handlar om Estetik i förskolan. Estetik är ett brett område 

som innefattar uttrycksformerna bild, form, drama, rörelse, sång, musik och 

dans. Jag har valt att inrikta mig på uttrycksformen bild. I Läroplanen för för-

skolan (2018) ska barnen ges möjlighet att skapa, uttrycka, uppleva, gestalta 

och kommunicera genom bild. Detta lyfter Skolverket ska ske genom använd-

ning av olika material och tekniker och en teknik som Skolverket valt att lyfta 

är den digitala:

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera 

genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, mu-

sik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma 

och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som 

andra (Skolverket, 2018, s. 9).  

Mitt intresse för ämnet bild och digital teknik har ökats under förskollärarut-

bildningens gång. Under utbildningen har också ett intresse för en kunskapste-

ori och ett vetenskapligt perspektiv utvecklas. Det handlar om den multimodala 

teorin och det sociokulturella perspektivet. Jag har därför valt att inkludera te-

orin och perspektivet som teoretisk grund, i syfte att kunna undersöka förskoll-

lärares uppfattningar av undervisning i digitalt bildskapande.  

 

Jag ser examensarbetets undersökningsområde som betydelsefullt. Kommuni-

kation och skapande står nu som egen rubrik och har en viktig roll i den revi-

derade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018). Att bedriva undervisning 

inom olika estetiska uttrycksformer och med olika material och tekniker kan 

främja lärande på ett lustfyllt och fantasifullt sätt (Klerfelt, 2007).  Det är också 

betydelsefullt med anledning till dagens digitaliserade samhälle, där använd-

ning av digitala tekniker ökat barns och vuxnas bildskapande och vidgat synen 

på omvärlden (Skolverket, 2019).
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1.2 Bakgrund 

I denna del står det skrivet om varför digitalt bildskapande är relevant att bed-

riva undervisning i. Vikten av digital kompetens och undervisning i förskolan 

lyfts också, eftersom detta genomsyras i examensarbetet.  

1.2.1 Varför digitalt bildskapande? 

Sverige är ett mångkulturellt land som styrs av demokrati och en viktig förut-

sättning för demokrati är kommunikation. Enligt Magnusson (2014) är männi-

skans förmåga för kommunikation något som kan påverka människors me-

ningsskapande för omgivningen. Det är också någonting som människan uti-

från mänskliga förmågor och redskap måste skapa. Utan mänskligt skapande 

ges inte kommunikation möjlighet att bedrivas (Magnusson, 2014). Hon skri-

ver att kommunikation kan förmedlas utifrån olika estetiska uttrycksformer 

och skapas av olika resurser. En uttrycksform och en teknik som idag kan 

kopplas samman för skapande av kommunikation är bild och digital teknik. 

Vygotskij (1978) förklarar att bild och digital teknik är kulturella redskap, som 

människor kan använda i sociala samspel, i syfte att kunna utveckla ett lärande. 

Då förskolan är en verksamhet där socialt samspel sker, är det möjligt att sam-

mankoppla bild och digital teknik och bedriva undervisning med det. 

Utveckling och användning av digital teknik har under senaste årtiondet ökat 

markant i Sverige och idag börjar allt yngre barn använda digitala tekniker. 

Det skriver Digitaliseringskommissionen om i sin delrapport (SOU 2015:28). 

De anser att barnen börjar använda digital teknik vid två års ålder. På grund av 

denna ökning och den sjunkande åldern har Regeringskansliet utformat en pub-

likation där ett mål för Sveriges digitala utveckling finns. Det lyder; ”Det över-

gripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitali-

seringens möjligheter” (Regeringskansliet, 2017). Regeringskansliet (2017) 

menar att det finns som vision att år 2022 ska vara det året, då det ska finnas 

både resurser och kompetens att låta barn i förskolan utveckla digital kompe-

tens. Trots att år 2022 anses långt bort i tiden, är det redan idag hög tid att låta 

förskollärarna utveckla sin digitala kompetens (Regeringskansliet, 2017). I 

syfte att låta förskolan hänga med i utvecklingen av digital teknik och uppnå 

Regeringskansliets vision till år 2022, lät Skolverket (2017) integrera digital 

teknik under revideringen av läroplanen (2018). De ansåg att användning av 

digital teknik i förskolan kan hjälpa förskollärarna att uppfylla flera uppdrag i 

läroplanen. Det möjliggör även att barn i tidigt stadium kan utveckla sin digi-

tala kompetens.  
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Utbildningen i förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat di-

gital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den 

digitalisering de möter i vardagen (Skolverket, 2017, s. 4).  

Digital kompetens har sedan 2006 ansetts vara en nyckelkompetens för män-

niskans utveckling i ett digitaliserat samhälle, eftersom det ger människan 

bättre förutsättningar att hänga med i utvecklingen (Europakommissionen, 

2006). Europakommissionen (2006) menar att digital kompetens medför ett 

ansvarsfullt och säkert användande av digital teknik, då människan kan förstå 

vad digitala tekniker innebär.  

1.2.2 Undervisning i förskolan  

I Skollagen (2010:800) lyfts förskolan som en skolform där utbildningen ska 

lägga grunden till ett livslångt lärande. Skollagen (2010:800) skriver att utbild-

ningen ska styras av undervisning och därför har begreppet undervisning in-

kluderats i förskoleverksamheten. I Skollagen definieras undervisning i för-

skolan som: ”sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller 

förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande av kun-

skaper och värden” (1 kap 3§ SFS 2010:800). 

 

Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) redogör för undervisning 

i förskolan. Författarna skriver att undervisningen ska bedrivas utifrån mål-

styrda processer och medverka till att lärande inom läroplansuppdraget upp-

fylls. Författarna anser att undervisningen ska byggas på en ömsesidig kom-

munikation emellan barnen och förskolläraren. Jonsson, Williams och Pram-

ling Samuelsson (2017) lyfter även det ansvar som förskollärare har fått för 

undervisningen, i och med den reviderade läroplanen (2018). Ansvaret innebär 

att förskolläraren ska skapa undervisningstillfällen, där alla barn ges förutsätt-

ningar att kunna följa undervisningen och utveckla lärande. 
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1.3 Begreppsdefinition 

App – Begreppet app är en förkortning för Applikation. Enligt NE (2015) anses 

en app vara ett program för exempelvis ett digitalt verktyg, som en lärplatta 

eller mobiltelefon. Syftet med appen är att tillgängliggöra både nytta och nöje. 

Exempelvis verktyg, kamera, spel och sociala medier.  

 

Bild - Bild är en estetisk uttrycksform som har betydelse för människans kom-

munikation och lärande, samt förståelse för sin självuppfattning och för om-

världen (Skolverket, 2019).  

Bildskapande – Framställning av bilder genom olika material och tekniker 

(Skolverket, 2019). 

Digital teknik – Ett samlingsbegrepp, eftersom det inkluderar både digitala 

verktyg och olika mjukvaror, som appar (Skolverket, 2019).  

 

Digitalt bildskapande – Skapa olika former av bilder under användning av 

digital teknik (Skolverket, 2019). 
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1.4 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att bidra med kunskap om förskollärares upp-

fattningar av att arbeta med digitalt bildskapande i bildundervisningen. 

1.5 Frågeställningar 

• Hur uppfattar förskollärarna arbetet med digitalt bildskapande? 

• Vilka möjligheter ser förskollärare med undervisning i digitalt bild-

skapande? 

• Vilka hinder ser förskollärare med undervisning i digitalt bildskap-

ande? 
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

I denna del presenteras forskning som har belyst digitalt bildskapande och di-

gital teknik i förskoleverksamheten. Forskningarna kan hjälpa till att diskutera 

resultatet ifrån examensarbetets frågeställningar.  

2.1 Digitalt bildskapande 

Couse och Chens (2010) forskningsstudie har fokus på barnens förståelse för 

den digitala lärplattan och deras skapande av självporträtt på lärplattan. Enligt 

forskarna utfördes videoobservationer på 41 barn under tiden som de skapade 

självporträtt på lärplattan. Efter skapandet intervjuades barnen angående deras 

erfarenheter och upplevelser. Intervju genomfördes också med pedagogerna 

kring barnens självporträtt. I resultatet har forskarna konstaterat att det fanns 

en vana för digitalt bildskapande på lärplattan hos nästan alla barn.  

 

Magnusson (2017) har undersökt förskolebarns användning av kameror som 

digital teknik för bildskapande. Målet var att se hur barnen med hjälp av ka-

meran integrerade med andra människor och miljön. Resultatet visade att an-

vändning av kameran ger nya sätt för barnen att förstå relationer. Hon konsta-

terar att det sker ett visuellt meningsskapande utifrån de fotograferade bilderna 

ifrån kameran. Magnusson (2017) menar att barnens bilder kan hjälpa pedago-

gerna i sitt pedagogiska arbete. I bilderna kommer barnens syn på förskolemil-

jön till uttryck och kan visa sådant som faller inom ramen för barnens intresse. 

Hon skriver att pedagoger som bedriver en verksamhet där barn får använda 

kameror, kan bidra till ökat inflytande, nya sätt att se barns intresse, samt ut-

vecklade sätt att skapa bilder.  

Klerfelt (2007) har skrivit om barns skapande av digitala berättelser på datorer 

i förskolan. Enligt forskaren kan digitalt berättelseskapande ske på flera sätt 

och ett är genom bilder. För att kunna undersöka barns digitala berättelseskap-

ande användes observation. Under den första observationen riktades fokus på 

barns sätt att skapa berättelserna, förskolans miljö, datorns användningsom-

råde, samt pedagogernas arbetssätt. Det gav till följd att ytterligare situationer 

uppstod som hon valde att studera djupare. Detta genom att arrangera egna 

digitala berättelser tillsammans med barnen och pedagogerna. Forskaren valde 

därefter att samtala med barnen kring deras tankar om berättelserna. Resultatet 

av observationerna visade att barnens mediekulturella intressen ofta var ut-

gångspunkt för berättelsernas handling och utformning.  
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2.2 Barns och pedagogers användning av digital teknik 

 

I Nilsens (2018) doktorsavhandling var syftet att undersöka på vilka sätt barn 

och pedagoger integrerar vid användning av lärplattan. Enligt Nilsen (2018) 

framkom ett resultat som påvisade att användningen av lärplattan ofta skedde 

utan lika intentioner hos barnen och pedagogerna. Under användningen före-

kom det ofta att barnens intresse var riktat emot andra håll, än vad pedagogerna 

ville att de skulle vara. Nilsen (2018) framhåller att integreringen av digital 

teknik gått mycket snabbt på förskolan. Nya digitala tekniker har medverkat 

till att aktiviteter som tidigare enbart kunde utföras med datorn på en stationär 

plats, nu går att utföras på fler platser. De nya digitala teknikerna anses också 

gett större möjligheter för digital undervisning hos de barngrupper där de allra 

yngsta barnens finns. Enligt Nilsen (2018) innebär dagens digitala tekniker att 

de yngsta barnen också kan inkluderas, eftersom Touch-funktionen bland an-

nat gjort användningen enklare.  

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

I Couse och Chens (2010) forskningsartikel framkommer ett resultat som visar 

att barn har vana för användning av digital lärplatta. Magnusson (2017) ut-

trycker att barns kameraanvändning gör det möjligt för pedagogerna att ges 

insikt om sådant som barnen anser sig vara intresserade av. Klerfelt (2007) 

uttrycker att digitalt bildskapande är en form av aktivitet som sker i sociala 

sammanhang, där barns mediekultur kan ge influenser på undervisningen. Nil-

sen (2018) framhäver att utvecklingen av digitala teknik påverkat till att under-

visningen hos de yngsta barnen blivit enklare. Hon lyfter också att barn och 

pedagoger ofta inte har lika intentioner under användningen av digital teknik. 

Däremot anses förskolläraren ha en betydelsefull roll under användningen med 

digitala tekniker i undervisningen. Med förskollärarens digitala kompetens kan 

en säker användning ske, och barnens intresse för digitala tekniker kan främjas. 

2.3.1 Kommentar 

Efter denna forskningsgenomgång kan det konstateras att forskning som stu-

derat ämnet har till största del gjorts efter år 2010. Innan dess var forskningen 

mycket mer inriktad mot traditionellt bildskapande i förskolan och det har två 

förklaringar. Dels var den digitala utvecklingen mindre utvecklad då än den är 

idag och dels fanns inte digitalt bildskapande med som uppdrag inom försko-

lans bildundervisning. Digitalt bildskapande är en ny form av undervisning 

som integrerats i den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2017). 

Forskning som studerat traditionellt bildskapande har inte valts som tidigare 
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forskning, eftersom den forskningen anses inte relevant för min studie. Min 

studie fokuserar inte på det traditionella, utan det digitala.  

 

Det gemensamma som hittats i de tidigare forskningarna är att de främst stu-

derat barns inflytande under användning av digital teknik. Detta har forskarna 

Klerfelt (2007), Nilsen (2018) och Magnusson (2017) alla tre vinklat. Skolver-

ket (2018) menar att barns inflytande ska genomsyra verksamhetens arbete. 

Inom undervisning där digitalt bildskapande är fokuserat på, kan det handla 

om att alla barn ges möjlighet att inkludera sådant som intresserar dem.  

 

Jag kan medge att alla tidigare forskningar som inkluderats varit till inspiration 

under examensarbetet. Detta på grund av deras forskningsområde, metodval 

och val av teoretisk grund. När jag läste forskningsartikeln av Couse och Chen 

(2010) och doktorsavhandlingen av Nilsen (2018) var det möjligt att konstatera 

att intervju som val av datainsamlingsmetod var relevant för examensarbetets 

syfte. Efter att ha läst doktorsavhandlingen av Klerfelt (2007) blev mitt intresse 

för mina teoretiska grunder ännu tydligare och det kändes naturligt att använda 

de som grunder för examensarbetet. Klerfelt (2007) lyfter de båda teoretiska 

grunderna i sin undersökning, men använder enbart en av de som teoretisk 

grund. I min studie kommer båda att användas, eftersom det anses relevant för 

examensarbetets analys och slutsatser.     

 

De tidigare gjorda forskningar som presenteras i denna del är relevanta till min 

studie. Med hjälp av forskningen blir det möjligt att bedriva diskussion kring 

resultatet av examensarbetets frågeställningar. Forskningen kan hjälpa mig att 

ifrågasätta, samt stödja förskollärarnas uppfattningar av arbete med digitalt 

bildskapande. De tidigare forskningarna gör det också möjligt, för både mig 

som forskare och examensarbetets läsare att förstå hur andra forskare ser på 

ämnet. Då digitalt bildskapande är en form av kommunikation som uppkommit 

av olika digitala tekniker, anses de utvalda tidigare forskningarna av Magnus-

son (2017) och Klerfelt (2007) givande att inkludera i examensarbetet. De be-

lyser hur kameran och datorn, som två digitala resurser och redskap gett upp-

hov till digitalt bildskapande. Den digitala teknikens komplexitet anser jag re-

levant att ha i åtanke vid eget genomförande av studien. Detta med koppling 

till multimodal teori och sociokulturellt perspektiv som val av teoretiska grun-

der, samt fenomenografi som metodansats. Förskollärare kan uppfatta digitalt 

bildskapande på olika sätt och genom att använda olika digitala tekniker på 

olika sätt, kan ett mångfacetterat meningsskapande och lärande för digitalt 

bildskapande ske. De teoretiska grunderna är beskrivna mer utförligt i teoride-

len och metodansatsen lyfts i metod delen. 
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Under sökning efter tidigare forskning framkom ingen forskning som specifikt 

riktade in sig på förskollärares uppfattning av arbete med digitalt bildskapande 

i bildundervisningen. Därför anses denna studie ha relevans för kommande 

forskningar, eftersom den belyser ett nytt undersökningsområde. Examensar-

betet har också potential att vara utgångspunkt till fortsatt forskning kring di-

gitalt bildskapande, eftersom ämnet, med tanke på integreringen i reviderade 

läroplanen för förskolan (2018) är och kommer bli aktuellt i förskolans bild-

undervisning.  
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3 TEORI 

I syfte att kunna undersöka förskollärares uppfattningar av att arbeta med di-

gitalt bildskapande i bildundervisningen, har två teoretiska grunder blivit för-

ankrade i examensarbetet. Den första är en kunskapsteori som valdes på grund 

utav dess uppkomst och innebörd. Det är den multimodala teorin och enligt 

Magnusson (2014) har den uppkommit utifrån människans behov av menings-

skapande i den digitaliserade utvecklingen. Den andra är ett vetenskapligt per-

spektiv som valdes med anledning till dess synsätt på mänskligt lärande 

(Vygotskij, 1978), samt att den var upphov till den multimodala teorin (Mag-

nusson, 2014).   

Under förskollärarutbildningens första termin som riktade sig mot förskolans 

historia och perspektiv som påverkat synen på barns lärande, började mitt in-

tresse för det sociokulturella perspektivet. Intresset för den multimodala teorin 

uppkom genom en kurslitteratur som inkluderas under utbildningens andra ter-

min. Under den terminen var fokus på informations- och kommunikationstek-

nik i förskolan.   

De båda teoretiska grunderna anses ha lika hög relevans att kunna användas 

vid analysen av resultatet av examensarbetets frågeställningar, eftersom de be-

lyser hur mening och lärande kan skapas i arbetet med digitalt bildskapande. 

Det kan kopplas till ett citat i den reviderade läroplanen för förskolan (2018): 

Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdigheter 

och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Förskolans ar-

bete ska inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett 

lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet (Skolverket, 2018, s. 

10). 

Den multimodala teorin och det sociokulturella perspektivet är möjlig att 

koppla den tidigare forskningen. Dels på grund av deras forskningsområden 

och dels att det är teoretiska grunder som två av forskarna också använts sig i 

sin forskning.  Den multimodala teorin har Klerfelt (2007) skrivit om och det 

sociokulturella perspektivet har både Nilsen (2018) och Klerfelt (2007) använt 

som teoretisk grund i sina undersökningar.  

Tanken med multimodala teorin var, att utifrån förskollärarnas uppfattningar 

av digitalt bildskapande och dess möjligheter och hinder, kunna analysera hur 

barn inom digitalt bildskapande kan skapa mening. Tanken med det sociokul-

turella perspektivet var, att utifrån förskollärares uppfattningar av arbete med 

digitalt bildskapande, analysera det digitala bildskapandets potential att ut-

veckla lärande.  
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3.1 Kunskapsteori – Multimodal teori 

Enligt Magnusson (2014) var starten av den multimodala teorin under slutet av 

1990-talet, när omvärlden höll på att digitaliseras och skolans läroplan utgick 

ifrån det sociokulturella perspektivet. Teorins innebörd är att se människans 

meningsskapande som skapad med hjälp av en eller flera teckenvärldar och 

resurser. Dessa begrepp kommer förklaras tydligare i denna del, eftersom de 

är relevanta för examensarbetet.  

Meningsskapande är det viktigaste begreppet inom den multimodala teorin och 

är resultatet som uppnås i undervisningen, när människan använder olika teck-

envärldar och resurser. Enligt Magnusson är teckenvärldar olika variationer av 

sätt som människan använder för att kunna skapa mening. Det är förmågor som 

finns inneboende hos människor, som exempelvis sinnesförmågor (Magnus-

son, 2014). Forskaren menar att resurser är olika fysiska material som är skap-

ade av människan, i syfte att använda för att skapa mening. Då resursernas 

olika förpackningar kan påverka meningsskapandet, har resurserna olika kapa-

citet för meningsskapande beroende på vilket sätt det är skapat på (Magnusson, 

2014). Forskaren lyfter att människan har kapacitet, att under nästintill alla 

omgivningar använda flera teckenvärldar samtidigt. Däremot kan tillgången 

till resurserna variera och därför medföra att meningsskapandet vid vissa till-

fällen inte utvecklas. Magnusson (2014) förklarar att det finns sju olika former 

av meningsskapande som kan uppnås med användning av lika många olika 

teckenvärldar. Exempelvis kan människan uppnå meningsskapande visuellt 

och detta med användning av seendet och resurser.  

• Visuellt meningsskapande: Seende + resurs 

• Verbalt meningsskapande: Språk + resurs 

• Auditivt meningsskapande: Ljud + resurs 

• Rumsligt meningsskapande: Omvärld + resurs 

• Fysiskt meningsskapande: Kropp + resurs 

• Taktilt meningsskapande: Rumsuppfattning + resurs 

• Skriftligt meningsskapande: Bokstäver + resurs 

3.2 Vetenskapligt perspektiv – Sociokulturellt perspek-

tiv 

I denna del kommer det redogöras för det sociokulturella perspektivet, samt 

centrala begrepp som kan göra det möjligt att analysera examensarbetets resul-

tat utifrån frågeställningarna. De centrala begreppen är promaximal utveckl-

ingszon, scaffolding samt mediering. 
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Det sociokulturella perspektivet utvecklades av Lev Semenovich Vygotskij 

under hans levnadstid (1896-1934). Enligt Vygotskij (1978) är människor in-

födda i en social kontext och utvecklar lärande under samspel med andra och 

med användning av kulturella redskap. Lärande är något som Vygotskij (1978) 

menade skapas under alla omgivningar. Människor kommer under hela sin lev-

nadstid i kontakt med andra människor, som både medvetet och omedvetet på-

verkar ens erfarenheter och lärande på flera sätt. Under socialt samspel med 

människor och kulturella redskap har människan möjlighet att skapa lärande 

och erfarenheter kring omvärlden (Vygotskij, 1978). Han förklarade detta ge-

nom det centrala begreppet mediering. Enligt Vygotskij (1978) är det möjligt 

att mediera på olika sätt. Med användning av denna form av mediering kan 

människor lära sig uppmärksamma och agera utifrån uppmuntran av omgiv-

ningen. Vygotskij (1978) skriver att människans förmåga för utveckling och 

lärande inte har någon gräns och människan kan utvecklas oavsett ålder och 

erfarenhet. Utveckling av kulturella redskap är något som människan utvecklar 

hela tiden, eftersom det ger möjlighet att ge ökade erfarenheter och lärande för 

sin omgivning.  

Den promaximala utvecklingszonen är ett centralt begrepp som Vygotskij 

(1978) skrev om. Det handlar om att barn i undervisning och med pedagogens 

pedagogiska stöd, stimuleras att lösa uppgifter, som i förhållande till deras ut-

vecklingsnivå sågs för svår. Det pedagogiska stöd som pedagogen stimulerar 

barnet med i undervisning var benämnt av Vygotskij (1978) som scaffolding.  

Inom det sociokulturella perspektivet ses språk som en viktig del för lärandet. 

Vygotskij (1978) menade att språket har metaforen som en länk mellan män-

niskor i samspel. Genom språket blir samspelet socialt och kan bidra till att 

pedagogen språkligt kan ge pedagogiskt stöd där barn kan mediera och stimu-

lera sin promaximala utvecklingszon.  

3.3 Sammanfattning 

Den multimodala teorin som kunskapsteori och det sociokulturella perspektiv 

som vetenskapsteori valdes på grund av dess uppkomst och innebörd. Jag an-

såg att de kan hjälpa mig, att utifrån resultatet av examensarbetets frågeställ-

ningar kunna analysera förskollärarnas uppfattningar av digitalt bildskapande 

och dess potential för meningsskapande och lärande. Inom den multimodala 

teorin skapas mening med hjälp av mänskliga förmågor och fysiska resurser 

(Magnusson, 2014). Enligt Magnusson (2014) är digital teknik en resurs, som 

människan, tillsammans med mänskliga förmågor kan använda i syfte att skapa 

mening för egen utveckling och omgivningen. 

Det sociokulturella perspektivet bygger på en liknande syn. Inom perspektivet 

är lärandet skapat i sociala samspel och med kulturella redskap (Vygotskij, 
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1978).Vygotskij (1978) såg digital teknik som ett kulturellt redskap som an-

vänds i sociala samspel för att kunna möjliggöra utveckling av lärande. Att 

bedriva undervisning i digitalt bildskapande kan utifrån dessa teoretiska grun-

der medföra att barn utvecklar olika former av mening och lärande, både in-

ombords, samt för digitalt bildskapande. 
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4 METOD 

I denna del kommer beskriva metoden för datainsamling. I varje del har även 

anledning till varför det valdes för min studie redogjorts. De etiska övervägan-

den som jag tagit hänsyn över under studiens genomförande har också förkla-

rats 

4.1 Urval och Deltagare 

Innan insamling av datamaterial till examensarbetet skedde valde jag att tidigt 

ut den målgrupp som examensarbetet skulle riktas emot. Christoffersen och 

Johannesen (2015) menar att val av målgrupp vid examensarbetets början gör 

det möjligt att lättare kunna finna relevanta urvalsstrategier. Urvalsstrategier 

bidrar till att forskaren kan hitta relevanta personer för datainsamlingen och 

medverka till att datainsamlingen kan bli ändamålsenlig (Christoffersen & Jo-

hannesen, 2015). Den målgrupp som jag valde att inrikta mig på var förskollä-

rare. Målgruppen förskollärare valdes av två specifika anledningar: Den första 

anledningen var Skollagens 2 kap. 13§ (SFS 2010:800). Där står det skrivet att 

det är förskollärarna som får bedriva undervisning i förskolan. Den andra an-

ledningen var att det är den yrkesprofessionen som jag också utbildar mig till. 

För att sedan, efter val av målgrupp kunna hitta ett urval av förskollärare an-

vändes urvalsstrategin Slumpmässigt urval (Christoffersen & Johannesen, 

2015). Som författarna lyfter valde jag också att skriva en lista på verksamma 

förskollärare som uppfyllde mina två kriterier och kunde tänkas vilja delta i 

intervju. Den första kriteriet var att de hade en förskollärarlegitimation och det 

andra var att alla inte skulle arbeta inom samma kommun. På listan med till-

tänkta förskollärare fanns förskollärare ifrån fem olika förskolor, belägna på 

tre olika kommuner. Det var förskollärare som jag varit i kontakt med tidigare 

och förskollärare som jag aldrig träffat. Detta ses som relevant att inneha in-

formation om, eftersom personkemin kan ha påverkat förskollärarnas svar i 

intervjun. Det fanns 12 stycken förskollärare med på listan. Av dessa 12 blev 

10 stycken förskollärare kontaktade genom telefon och två blev kontaktade öga 

mot öga. Efter att alla förskollärare blivit kontaktade var det slutligen åtta för-

skollärare som var intresserade för intervju. Det var ingen förskollärare som 

valde att avvika eller ångrade sitt deltagande. Bortfallet var därför lika med 

noll. 

 

För att kunna utföra intervjuer med förskollärarna, kontaktades förskoleche-

ferna på de fem förskolorna som fanns med på min lista. Det var fyra försko-

lechefer och de kontaktades via mail. Samma informationsbrev och samtyck-

esblankett som förskollärarna också fick ta del av bifogades i mailet. Jag valde 



Digitalt bildskapande i förskolan Jenny Lind 

15 

 

att inte skicka ett massutskick till förskolecheferna samtidigt, utan skicka ett 

mail åt gången. Detta för att inte göra det möjligt för förskolecheferna att se 

vilka de andra förskolechefer var som också har fått mail. Anonymiteten ville 

bevaras av mig. Alla förskolechefer bekräftade att de fått mitt mail och var 

tillmötesgående till examensarbetet. Det kändes tryggt. Efter att de hade gett 

mig svar togs mailkontakten bort.  

 

Deltagare 

Åtta stycken förskollärare har intervjuats. Sju förskollärare valde att bli inter-

vjuade under arbetstid och en valde att bli intervjuad i sitt hem. Det var förs-

kollärarna själva som fick bestämma tid och plats för intervju. Detta förklaras 

mer utförligt i delen kring genomförande. Viktigt att nämna är att namnen är 

fiktiva i säkerhetssyfte. 

 

• Carola  

• Thilde  

• Filippa  

• Anton  

• Stefan  

• Fatima  

• Madeleine  

• Olivia 

 

Carola arbetar på Förskola 1. 

Thilde, Stefan och Fatima arbetar alla tre på Förskola 2, på olika avdelningar. 

Filippa och Anton arbetar på Förskola 3, på samma avdelning.  

Madeleine arbetar på Förskola 4.  

Olivia arbetar på Förskola 5. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Inom samhällsforskning finns två forskningsmetoder som lyfts som ledande. 

Dessa är kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod (Christoffersen & Johan-

nessen, 2015). En av de två, den kvalitativa används i syfte att åstadkomma 

datamaterial som ger möjlighet att urskilja människors uppfattningar av något 

(Klerfelt, 2007). Då mitt syfte är att bidra med kunskap om förskollärares upp-

fattningar av att arbeta med digitalt bildskapande i bildundervisningen, valdes 

den kvalitativa forskningsmetoden. Jag valde att genomföra datainsamlingen 

genom semi-strukturerade intervjuer och med användning av en intervjuguide. 

Genom denna forskningsmetod kunde jag, utifrån intervjufrågorna ta till mig 
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av förskollärarnas uppfattningar av att arbeta med digitalt bildskapande i bild-

undervisning.  

Jag valde att låta examensarbetets datainsamling vara uppbyggd av egna for-

mulerade öppna frågor. Det var 14 stycken frågor som behandlade uppfatt-

ningar av digitalt bildskapande, bildundervisning och läroplanen för förskolans 

uppdrag kring estetiska uttrycksformer. Frågorna fanns med i intervjuguiden 

(Bilaga 2). Tanken med öppna frågor var att det inte skulle finnas något givet 

svar, utan möjlighet att lyfta egna uppfattningar. Det var också med tanke på 

att denna form av intervju kunde bidra till att intervjun blev som ett samtal 

(Christoffersen och Johannessen, 2015). Sett i efterhand går det att påstå att 

det under vissa intervjuer fanns en känsla som om det var ett samtal, vilket 

skapade en trygg atmosfär. Alla förskollärares svar skrevs ner för hand i ett 

anteckningsblock. I anteckningsblocket skrevs det ner stödord samt hela citat. 

Nackdelen med semi-strukturerad intervju där frågorna är av det öppna slaget, 

är att jag som ställer frågorna kan påverka förskollärarens svar, eftersom jag 

diskuterar förskollärarnas svar och bidrar till följdfrågor (Christoffersen och 

Johannessen, 2015). 

4.2.1 Metodansats 

 

Fenomengrafi användes som metodansats till mitt examensarbete. Fakta om 

fenomenografin och anledning till varför den valdes i relation till examensar-

betets syfte presenteras här.  

 

Enligt Andersson (2000) är fenomenografins huvudtanke att som forskare söka 

kunskap om människors uppfattningar av olika fenomen. Människor har alla 

olika uppfattning av fenomen i omvärlden och med fenomengrafi som metod-

ansats kan det ges möjlighet att förstå hur förskollärare uppfattar fenomenet 

digitalt bildskapande. Begreppet uppfattning anser Andersson vara centralt 

inom fenomenografin. Under senare tid har dock uppfattningar börjats bytas 

ut. Han menar att det istället talas mer om olika sätt att erfara. Andersson 

(2000) lyfter även tre faktorer som påverkar människans uppfattning av ett fe-

nomen. Den första är erfarenhet. Det är människans erfarenheter som bidrar 

till ett medvetande för omvärlden och olika fenomen. Han skriver att erfaren-

heter blir som en relation mellan människan och omvärlden. Han lyfter också 

att den omvärld som människan skapar erfarenheter ifrån är den existentiella 

världen. Den andra är medvetande. Andersson (2000) förklarar att när männi-

skan riktar medvetande emot ett fenomen, det är då som hen är blir medveten 

om att det kan finnas olika variationer av fenomenet. Den tredje faktorn är 

lärande. Med detta menar Andersson (2000) att människans lärande kring ett 

fenomen påverkar dess uppfattning av fenomenet. Andersson (2000) skriver 
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om den risk som finns vid val av fenomenografi som metodansats. Enligt fors-

karen är inte möjligt att urskilja allas olika uppfattningar av ett fenomen sam-

tidigt. Anledningen till detta beror på att människans hjärna endast utgör ut-

rymme för ett antal sätt och inte alla. 

 

Trots att begreppet uppfattning börjar på att bli utbytt enligt Andersson (2000), 

är det fortfarande aktuellt inom fenomenografin. Jag har valt att förhålla mig 

till begreppet under formuleringen av examensarbetets syfte och frågeställ-

ningar. Fenomenografi ses som relevant metodansats utifrån två anledningar. 

Den första anledningen är att det gjorde det möjligt att urskilja och förstå för-

skollärarnas uppfattningar av arbete med digitalt bildskapande i bildundervis-

ningen, som är examensarbetet syfte. Det andra är antalet intervjuade förskol-

lärare. Då antalet förskollärare var åtta och mindre i antal, kunde jag därför ges 

möjligheten att förstå allas olika sätt att uppfatta digitalt bildskapande i bild-

undervisning. Personligen gav åtta intervjuer mycket varierat material och nya 

tankar kring examenarbetets undersökningsområde. Dessa tankar presenteras i 

examensarbetes diskussion och slutsats.   

4.2.2 Varför ljudinspelning inte utfördes  

Under genomförande av intervju gjordes ingen ljudinspelning och därför är 

inte transkriberingen säkrad. Att genomföra ljudinspelning är en tillhörande 

del i fenomenografi, som var är mitt val av metodansats. Med ljudinspelningen 

kunde jag vid analysen av resultatet lyssnat flera gånger på förskollärarnas svar 

i syfte att finna kopplingar. Anledningen till varför ljudinspelning inte gjordes 

berodde på att risken att andras röster, som inte samtyckt var hög. Trots att 

förskollärarna utförde intervjuerna i lokaler och rum där andra obehöriga inte 

befann sig, var chanserna att en obehörig skulle ta sig dit höga. Intervjuerna 

gjordes bland annat på förskollärarnas gemensamma arbetsrum och hemma i 

ett kök. Detta var inga låsta platser och vem som helst, kunde när som helst 

plötsligt befinna sig där. Genom att välja att inte genomföra ljudinspelningen 

minskade examensarbetet tillförlitlighet och det är jag medveten om.  

4.3 Genomförande 

I denna del står det beskrivet hur genomförandet av insamlat datamaterial gick 

till väga.  

Som tidigare nämnt har semi-strukturerade intervjuer med åtta förskollärare, 

som arbetar på fem olika förskolor genomförts. Förskolorna är belägna inom 

tre olika kommuner. Det var sju intervjuer som genomfördes varav sex av dem 

gjordes enskilt med en förskollärare. Sedan tidigare var det tänkt att alla skulle 

ske tidigare, eftersom jag efterfrågade individuella uppfattningar av arbete med 
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bildskapande, utan påverkan ifrån andra förskollärare. Vid en av intervjuerna 

blev det inte så. Två förskollärare valde att genomföra intervjun tillsammans 

på grund av personalbrist. De enskilda intervjuerna tog ungefär 20 minuter att 

genomföra och intervjun med de två förskollärarna tog 35 minuter.  

Under perioden då genomförandet av datamaterial skedde användes en egen 

utformad intervjuguide (Bilaga 2). Jag höll mig till intervjuguiden under hela 

genomförandet, eftersom där fanns frågorna som skulle ge mig resultat på ex-

amensarbetets syfte och frågeställningar. Under intervjuerna var intervjugui-

den också ett stöd till förskollärarna, av anledning att intervjuguiden gjorde de 

möjligt att veta vilka frågor som de förväntades svara på.  

Alla intervjuer utom en genomfördes under en vardag, den genomfördes under 

en helg. Intervjuerna skedde under olika dagar mellan vecka 16 och 19 och det 

var förskollärarna själva som fick bestämma den avsatta dagen och tiden för 

intervju. Förskollärarna fick också bestämma platsen för intervjun. Syftet med 

det var att göra förskollärarna mer bekväma och känna att de hade möjlighet 

till inflytande över intervjun. Låta intervjun ske på deras villkor och inte på-

verka planerade händelser både i deras arbetsschema och inom privatlivet. Fem 

av förskollärarna valde att genomföra intervjun i arbetsrum på förskolan och 

de som gjorde intervjun tillsammans valde att genomföra intervjun på avdel-

ningen. Barngruppen befann sig då, vid den tiden utomhus, tillsammans med 

andra pedagoger. En förskollärare valde att göra intervjun hemma hos sig, ef-

tersom hen ansåg att det passade bäst för hen. Förskolläraren hade annat inbo-

kat under arbetstiden och kunde inte lämna barngruppen.   

Innan intervjun skedde fick förskollärarna läsa informationsbrevet och skriva 

under samtyckesblanketten. Efter detta informerade jag förskollärarna om att 

intervjusvaren skulle skrivas ned i ett anteckningsblock. Sedan lade jag fram 

två utskrivna exemplar av intervjuguiden. Ett exemplar till mig själv, för att 

kunna veta vilka frågor som skulle ställas. Det andra exemplaret hade förskol-

lärarna möjlighet att del av om de ville. Tanken med detta var att kunna låta 

förskollärarna läsa frågan på egen hand, ifall de kände för att förstå frågan 

bättre. Intervjun började med fråga nummer ett och fortsatte sedan till och med 

den sista frågan. Under tiden som de svarade lyssnade jag aktivt och anteck-

nade svaren med stödord och hela citat. Den roll som jag hade som intervjuare 

inkluderade att ställa frågor och aktivt lyssna på förskollärarnas svar. Det in-

kluderade också att ställda eventuella följdfrågor, efter de frågor som jag öns-

kade att förskollärna skulle utveckla mer. Följdfrågorna var då frågor som 

”Hur då?” och ”På vilket sätt?”. Efter sista intervjufrågan ställdes tog inter-

vjun slut. Då jag tackade för mig och lämnade platsen för intervju.   
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4.4 Databearbetning 

Nästan direkt efter intervjuerna skett renskrivs alla anteckningar mer utförligt. 

De var främst stödorden som det skrevs en utförligare förklaring på. Förskol-

lärarnas citat skrevs ned ordagrant under intervjun. Efter alla intervjuer genom-

förts och renskrivits valde jag att analysera materialet utifrån den fenomeno-

grafiska analysmodellen som Dahlgren och Johansson (2015) lyfter. Denna 

modell analyserar materialet genom sju steg. Det första steget handlar om göra 

sig bekant med materialet (Dahlgren & Johansson, 2015). Under detta steget 

lästes det renskrivna materialet ett flertal gånger, i syfte att ges förståelse för 

materialet. Det andra steget är kondensation (Dahlgren & Johansson, 2015). 

Att urskilja material som anses viktigt för examensarbetets resultat. Jag valde 

att välja ut det material som jag ansåg som viktigt i relation till examensarbetets 

syfte och frågeställningar och skriva det i ett nytt dokument på datorn. Steg tre 

är jämförelse. Jämföra det viktiga materialet mot varandra. Under detta stegeet 

färgmarkeras liknelser och skillnader för att hitta gemensamma nämnare. Det 

fjärde steget gruppering, där liknelser och skillnader grupperas i olika katego-

rier (Dahlgren & Johansson, 2015). Jag valde att punktmarkera färgmarkering-

arna och sortera de i olika grupper. Steg fem innefattar att artikulera kategori-

erna (Dahlgren & Johansson, 2015). Att studera de grupperade likheterna dju-

pare i syfte att hitta specifika nämnare. Under detta steg fokuserades det på att 

göra undergrupper av liknelserna, för att kunna hitta ännu mer gemensamma 

nämnare. Det sjätte steget handlar om att namnge kategorierna (Dahlgren & 

Johansson, 2015). De grupperade kategorierna som skapats i dokumentet fick 

ett varsitt namn. Under det sjunde och sista steget som är kontrastiv fas, 

granskades alla kategorierna i syfte att se om materialet ännu en gång kunde 

placeras i fler kategorier (Dahlgren & Johansson, 2015). Jag valde att placera 

kategorier som passade med varandra tillsammans och sedan namnge katego-

rierna igen. Under denna process kunde ett mindre kategorier med mer material 

ges. 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är ett begrepp som har till syfte att påvisa en studies tillförlitlighet. 

Christoffersen & Johannesen (2015) konstaterar att en studie kan med god sä-

kerhet vara tillförlitlig om det går att utföra studien vid ett ytterligare tillfälle, 

med liknande informanter och samtidigt åstadkomma ett resultat som speglar 

det första resultatet. Det hade betytt att genomförande med semi-strukturerade 

intervjuer och med om möjligt åtta förskollärare hade gjorts igen och förskol-

lärarna hade givit snarlika svar. Då genomförandet av studien inte kommer att 

ske igen av mig, är det inte möjligt att genom denna reliabilitetsmetod som 
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Christoffersen och Johannessen (2015) kallar test-retest reliabilitet påvisa hur 

hög tillförlitlighet detta examensarbetet egentligen har. Däremot anser jag att 

det finns god potential att låta studien kunna utföras igen av någon annan. Ex-

amensarbetets syfte, beskrivning om hur datainsamlingen har gått tillväga 

finns tydligt beskrivet. Intervjuguiden (Bilaga 2) visar vilka frågor som ställ-

des under intervjuerna finns också tillgänglig.   

 

Under ett genomförande av en studie med intervju som datainsamlingsmetod 

finns det enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) en aspekt som kan ha 

stor betydelse för informanternas givande svar. Enligt författarna är personke-

min mellan som personen som ställer frågorna och informanten betydelsefull. 

Personkemin som sedan tidigare fanns mellan mig och de bekanta förskollä-

rarna och den personkemi som utvecklades mellan mig och nya förskollärarna, 

kan ha varit påverkansvärd för examensarbetets resultat.  

 

Enligt personliga åsikter anses detta examensarbete ha högre reliabilitet. Var-

för detta anses är på grund av att alla förskollärare hade samma förutsättningar 

inför intervjun. Förskollärarna hade förskollärarlegitimation och arbetar med 

samma styrdokument. Det andra som gjorde den hög var att alla förskollärare 

fick svara på samma intervjufrågor. Det som minskar reliabiliteten är valet av 

anteckning som insamlingsmetod. Att skriva ner svaren är tillförlitligt. Däre-

mot hade ljudinspelning varit ännu bättre. Genom ljudinspelning hade risken 

för feltolkning och min personliga påverkan i resultatet varit lägre. Ljudinspel-

ning tillhör även fenomenografi, som tidigare nämnt. Jag kunde getts chans att 

återupprepa intervjun och ordagrant skriva ner förskollärarnas svar vid tran-

skribering och analys. Om risken att få med andras röster varit längre hade det 

funnits bättre möjlighet kunnat använda ljudinspelning och höja tillförlitlig-

heten ännu mer. 

 

Enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) är validitetens innebörd att för-

klara vad datamaterialet verkligen undersöker i förhållande till studiens syfte. 

Enligt författarna har ett större antal informanter i en studie en stor roll i studi-

ens resultat. Ju fler informanter, desto större är möjligheterna att kunna göra 

en generalisering där informanternas svar överensstämmer emot varandra. Ef-

tersom det fanns insamlat datamaterial ifrån åtta stycken förskollärare, var san-

nolikheten att kunna få fram ett resultat som verkligen svarar på examenarbe-

tets syfte högre. Jag hade tillgång till ett brett material som belyser olika upp-

fattningar av digitalt bildskapande, vilket var mitt syfte.  

 

Som tidigare nämnt har inte människor möjlighet att förstå ett större antal upp-

fattningar. Däremot är uppfattningar ifrån åtta informanter möjligt hos en män-

niska att förstå. Med åtta intervjuer fanns det tillgång till ett större omfång av 
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uppfattningar, som kunde förstås av mig, samt kunde ge på syftet och fråge-

ställningarna. En annan faktor som också styrker validiteten är intervjuguiden. 

Genom att ha utskrivna intervjufrågor till de intervjuade gavs de möjlighet att 

själva se frågorna, ifall de ville och ges ökad förståelse för dem.  

4.6 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) är begreppet god forskningsseds innebörd att 

visa forskningsetiska krav och överväganden som ska följas under hela forsk-

ningsprocessen. För att kunna följa god forskningssed har jag valt att använda 

mig av de krav som lyfts i Vetenskapsrådets publikation Forskningsetiska 

principer (2018). 

 

Informationskravet: Enligt Vetenskapsrådet (2018) ska forskaren innan data-

insamling sker tydligt informera de medverkande om studiens syfte. I inform-

ationen ska det framgå att de medverkande har rätt till frivilligt deltagande. De 

ska även informeras om att det insamlade materialet endast ska användas för 

studien och inget annat (Vetenskapsrådet, 2018). Detta har gjorts genom ett 

personligen utformat informationsbrev, där information kring examensarbetet 

och förskollärarnas deltagande fanns. Jag valde att informera förskolecheferna 

om examensarbetet via mail, eftersom de har ansvar för sina anställda förskol-

lärare. En mer utförligt beskrivning kring kontakten med förskolecheferna 

finns beskrivet längre ner i examensarbetet.  

 

Samtyckeskravet: Ett krav som finns i syfte att visa att de medverkande själva 

gett samtycke till att delta, samt låta de medverkande ges rätt att ångra sitt 

deltagande när som helst (Vetenskapsrådet, 2018). Samtycke kan ske på olika 

sätt. Det sättet till samtycke som förskollärarna gav för intervjuerna var genom 

skriftlig namnteckning längst ner på informationsbrevet. En egen samtyckes-

blankett kunde ha utformats. Däremot ansåg det enligt min syn som bättre att 

låta samtycket finnas med i informationsbrevet. Det fanns enbart ett dokument 

att förhålla sig till. Genom att ge två dokument fanns det högre risk att eventu-

ell information uteblev, om det var så att ett dokument missades. Genom att ge 

endast ett dokument och inte två var risken att de inte missade information 

lägre och det styrker både reliabiliteten och validiteten. Genom skriftlig namn-

teckning fanns det ett säkert bevis på att de verkligen velat delta. 

 

Konfidentialitetskravet: Enligt Vetenskapsrådet (2018) betyder kravet: 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möj-

liga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2018, s. 12). Alla inform-

ationsbrev där förskollärarnas samtycke fanns gömda på en plats som enbart 
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jag visste om. Under intervjuerna där förskollärarnas svar antecknades, har jag 

varit noga med att inte skriva några namn eller andra personuppgifter som kan 

spåras till personer. Under intervjuerna lät även min mobiltelefon ligga framme 

på bordet, med avstängt mobildata och avstängt ljud. Mobiltelefonen lades 

framme för att visa att inspelning av ljud inte gjordes i hemlighet. I examens-

arbetets delar där förskollärarnas uppfattningar av arbete med digitalt bildskap-

ande i bildundervisningen lyfts har fiktiva namn använts. Förskolorna blev 

döpta till en varsin siffra i syfte att behålla förskolorna anonyma.  

 

Nyttjandekravet: Innebär att all insamlat datamaterial endast ges tillåtelse att 

användas för studien (Vetenskapsrådet, 2018). Detta krav har följts genom att 

inte röra materialet som tillhör examensarbetet under andra tillfällen än vid 

genomförande av examensarbete. Sedan förstört allt insamlat datamaterial och 

alla informationsbrev, när examensarbetet godkändes. 
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5 RESULTAT 

Syftet med examensarbetet är att bidra med kunskap om förskollärares upp-

fattningar av att arbeta med digitalt bildskapande i bildundervisningen.  

I denna del presenteras resultaten ifrån intervjuerna. Jag kommer börja med att 

presentera förskollärarnas uppfattningar av de digitala tekniker som de arbe-

tade med i bildundervisningen. Sedan framkommer resultaten med koppling 

till examensarbetets tre frågeställningar, eftersom de har hjälpt mig att kunna 

ges svar på syftet. I resultatdelens slutdel har jag skrivit en sammanfattning av 

resultaten av frågeställningarna samt analyserat frågeställningarna med kopp-

ling till de teoretiska grunderna.  

5.1 Vilka digitala tekniker som används för digitalt bild-

skapande 

5.1.1 Greenscreen 

Greenscreen var det digitala bildskapandet som det främst bedrevs 

bildundervisning med. Det gjordes i inomhusmiljön, tillsammans med de 

äldsta barnen. Syftet med aktiviteten var att skapa bilder på sig själva där 

barnen såg ut att befinna sig på en annan plats i världen. Denna form av digitalt 

bildskapande utfördes med hjälp av en app på lärplattan, lampor och en grön 

duk. Sedan fick barnen placera sig framför duken medan förskolläraren och 

andra barnen fotograferade barnen med hjälp av lärplattans inbyggda kamera. 

Därefter fick barnen redigera bilden på lärplattan. Genom den gröna duken 

blev det möjligt att förändra bakgrunden på fotot.  

5.1.2 Pic-collage 

En annan aktivitet som några förskollärare undervisade i var Pic-collage. En 

app för skapande av bildcollage på lärplattan. Filippa, Anton och Thilde 

förklarade att detta skedde under barnens födelsedagar. Syftet var att själva 

dokumentera förskolans födelsedagsfirande och ge möjlighet att kommunicera 

med vårdnadshavarna. Barnen fick då själva fotografera med användning av 
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lärplattans kamera och skapa ett eget bild-collage. Denna aktivitet ansågs även 

passa för de yngsta barnen, eftersom flera barn visste hur de skulle fotografera. 

5.1.3 Webb-mikroskop  

Webb-mikroskop var en ytterligare digital teknik som förskollärare använde i 

bildundervisningen. Carola berättade om en situation som blev starten för 

undervisning inom digitalt bildskapande och naturvetenskap. Carola tog fasta 

för ett barns fascination för en insekt och använde Webb-mikroskop, ett 

mikroskop som kopplat med hjälp av en sladd till datorn. Genom detta kunde 

Carola och barnen sedan skapa bilder av insekten i större skala och upptäcka 

insektens detaljer. 

5.2 Hur uppfattar förskollärarna arbetet med digitalt 

bildskapande? 

Resultatet av förskollärarnas uppfattningar av arbete med digital bildskapande 

visar att det för tillfället råder varierade uppfattningar kring det. De förskollä-

rare som ansåg sig besitta högre digital kompetens, intresse och god tillgång 

till digitala tekniker bedrev bildundervisning med digital bildskapande mycket 

oftare. 

Några av förskollärarna ansåg att arbete med digitalt bildskapande främst på-

börjades utifrån de äldsta barnens frågor och funderingar. Enligt Carola, Olivia 

och Fatima var barns intresse en stor faktor till att digitalt bildskapande arbe-

tades med. Enligt Fatima kunde det exempelvis handla om frågor om miljöer, 

som medförde att förskolläraren lät arbeta med Greenscreen i bildundervis-

ningen. Barnen kunde ges möjlighet att genom Greenscreen, befinna sig på 

platsen som de hade intresse för. Barnen födelsedagar var också dagar som 

öppnade upp för digitalt bildskapande med Pic-collage. Pic-collage var det di-

gitala bildskapandet där undervisning till största del uppfattades bedrivas med 

endast ett barn. De andra uppfattades bedrivas med flera barn.   

Olivia och Thilde förklarade att digitalt bildskapande inte förekom i bildunder-

visning. Däremot hade de uppfattningar av digitalt bildskapande som under-

visningsform, vilket det inom snar framtid kommer att bedrivas bildundervis-

ning med. Det var med tanke på den reviderade läroplanen (2018) som nu in-

tegrerar digital teknik som teknik för bildskapande. 

Anton hade inga uppfattningar av arbete med digitalt bildskapande ännu. En-

ligt honom hade inte estetiska uttrycksformer varit ett prioriterat område att 

läsa in sig på i den reviderade läroplanen (2018). 
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”Det låter i alla fall fint” – Anton 

5.3 Vilka möjligheter ser förskollärare med undervis-

ning i digitalt bildskapande? 

5.3.1 Öppna upp intresse för ämnet bild 

Flera förskollärare uppfattade digitalt bildskapande som möjlighet till barns 

intresse för ämnet bild. Fatima berättade att barnen under digitalt bildskapande 

fick mycket inflytande, eftersom de fick bestämma hur bilderna skulle se ut. 

Genom inflytande kunde intresset öka, eftersom bildernas motiv ofta innehöll 

och uttryckte sådant som de intresserade dem, som exempelvis mediekultur. 

Olivia uttryckte att det fanns barn som av olika anledningar inte hade vilja till 

att skapa att arbeta med traditionellt bildskapande. Genom att integrera digital 

teknik ansåg hon att det fanns flera möjligheter att göra dessa barn intresserade 

för bildskapande. Genom att integrera mediekultur och digital teknik kunde 

bild bland bli ett nytt intresse för dem. 

”Eftersom det är så oerhört stort och viktigt att vara digital, så 

kan det vara en inkörsport” – Olivia 

5.3.2 De yngsta barnen 

Stefan och Thilde såg möjligheter med digitalt bildskapande hos de yngsta 

barnen. Då många av de yngsta barnen var icke-verbala menade Stefan att 

digitalt bildskapande kunde gynna till ökad förståelse kring bildskapande. 

Detta eftersom det oftast handlade om att använda pekfingret och klicka sig 

fram. Barnen kunde skapa mening och utveckla lärande med hjälp av kroppen. 

Enligt Stefan var det enklare för de yngsta barnen att klicka på en skärm, än att 

hålla i en penna. Detta eftersom deras finmotorik inte var så utvecklad ännu. 

Enligt Thilde visade de yngsta barnen i hennes barngrupp ofta ett intresse för 

olika material och tekniker, då det var något nytt för dem.   

5.3.3 Källkritik 

Thilde och Fatima hade uppfattningar av digitalt bildskapande som möjlighet 

att förstå och lära om källkritik. Genom att låta barnen skapa olika bilder, där 

barnen bland annat befann sig på olika platser, kunde de skapa insikt om att 

alla bilder egentligen inte är helt sanningsenliga. Att i tidiga åldrar förstå 
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källkritik ansåg Fatima som viktig i dagens samhälle. Det var med tanke på de 

olika bilder som överallt kretsar runt som reklam.  

5.3.4 Förskolechefens ansvar  

Madeleine och Carola uppfattade förskolechefens ansvar som viktig möjlighet 

för undervisning digitalt bildskapande. Enligt Madeleine fanns det en positiv 

inställning till förskolechefens arbete att förankra digitala tekniker på 

avdelningarna. Det var viktigt med förskolechefens stöttning att bidra med 

både teoretiskt arbetsmaterial och digitala tekniker. Det medförde att 

förskollärarna hade ökat sin digitala kompetens, sitt intresse och den digitala 

undervisningen inom flera ämnesområden med barngruppen. Carola tryckte på 

vikten att som förskolechef bidra med digital teknik. Det ansågs viktigt för att 

förskollärarna överhuvudtaget skulle kunna bedriva digital undervisning 

oavsett ämne och område. 

”Sen har vi fördelar att vi har en chef som ger oss väldigt mycket 

tekniska... it-grejer” – Madeleine  

5.4 Vilka hinder ser förskollärare med undervisning i di-

gitalt bildskapande? 

5.4.1 Skärmberoende 

Anton och Filippa hade uppfattningar av undervisning i digitalt bildskapande 

som påverkan till att barnen kan utveckla ett skärmberoende. Förskollärarna 

menade att förskolan inte skulle vara en plats där digital teknik skulle ha någon 

större roll i barnens bildskapande och såg därför digitalt bildskapande som ett 

hinder. 

”Det är aldrig fel att sitta vid en lärplatta. Bara man ser till att inte 

sitta där jämt” – Anton 

5.4.2 Barns intresse 

Enligt Thilde kunde barns intresse vara ett hinder för arbetet med digitala 

bildskapande i bildundervisning. Hon menade att andra slags spel och verktyg 

som de digitala teknikerna kan erbjuda skulle vara mer lockande för barnen, 



Digitalt bildskapande i förskolan Jenny Lind 

27 

 

än bildskapandet. Att barnen inte såg förskollärarens planerade undervisning 

som intressant nog att arbeta med.  

5.4.3 Barns lärande och kreativitet 

Stefan och Anton ansåg att barns lärande och kreativitet som hinder för digitalt 

bildskapande.  

Enligt Stefan kunde användning av digitalt bildskapande medföra att barnens 

finmotoriska utveckling minskas. Det handlade om utvecklingen kring penn-

fattning, eftersom digitala tekniker ofta inkludera händerna och inte pennor. 

Stefan uppgav att bildundervisning med traditionella material och tekniker gav 

barnen en större känsla för kreativitet, än vad de digitala teknikerna kunde 

göra. Han menade att barnen utifrån traditionellt bildskapande kunde få upp-

leva hur det är att bli kladdig av målarfärg, vilket inte går med det digitala. 

Barnen kunde också skapa förståelse om att bilden inte alltid kan bli lika per-

fekt, som med digitala tekniker. Anton påstod att det kunde vara svårt för bar-

nen att bli undervisade i digitalt bildskapande, genom verktyg som kräver klas-

siska tangentbord. Han ansåg att barnen ofta hade erfarenheter ifrån digitala 

tekniker hemifrån. Däremot gällde det inte de verktyg som inkluderade tan-

gentbord. Anton menade att digitala tekniker som har Touch-funktion kunde 

bidragit till mer lärande i digitalt bildskapande. Det ansågs var något som bar-

nen hade en större vana för. 

”Frågan är om pennfattning kommer att finnas om 40 år?” - Stefan 

5.4.4  Digital kompetens 

Digital kompetens uppfattades av förskollärarna som både viktig möjlighet, 

men också som hinder för arbete med digitalt bildskapande. Möjligheten var 

att det gavs bättre förutsättningar för undervisningen. Förskollärarna visste vad 

de höll på med och kunde pedagogiskt stötta barnen i dess bildskapande. Hind-

ret med otillräckligt utvecklad digital kompetens ansågs vara att intresset för 

digitalt bildskapande minskades. De valde då att välja bort de digitala tekni-

kerna i förmån för traditionellt material, som pensel och målarfärg.  

Samtliga förskollärare såg sin utveckling av digital kompetens som ett utveckl-

ingsområde. Thilde konstaterade att hon utvecklat sin digitala kompetens mer 

sedan hon började arbeta på förskolan. Pedagogerna på hennes förskola ville 

utvecklas, vilket har medfört att hon blivit inkastad i ett område där intresset 

inte var högt. Enligt Stefan är digital kompetens, en kompetens som det inte 

gick att bli riktigt färdiglärd inom. Det utvecklas ständigt nya digitala tekniker 

att testa med barnen.  
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”Det känns som man aldrig blir riktigt färdig. Det kommer stän-

digt något nytt, som man vill hålla sig à jour” - Stefan 

Fatima uttryckte att det hos henne fanns utvecklad digital kompetens, som 

gjorde henne kapabel att använda de digitala tekniker som fanns på ett säkert 

sätt. Hos henne fanns ett stort intresse att fortsätta utveckla sin digitala kom-

petens.    

”Säger man att man är fullärd, då… nej… det blir man aldrig. Då 

har man stannat av i sin egen utveckling” - Fatima 
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5.5 Sammanfattning utifrån examensarbetets frågeställ-

ningar 

5.5.1 Hur uppfattar förskollärarna arbetet med digitalt 

bildskapande? 

Resultatet visar att det finns varierade uppfattningar av arbetet med digitalt 

bildskapande. Förskollärare med högre digital kompetens, mer intresse för di-

gital bildskapande och tillgång till digitala tekniker arbetade med digital bild-

skapande i bildundervisningen oftare. Enligt flera förskollärare var de äldsta 

barnens frågor och funderingar det som öppnade upp för undervisningen. Det 

fanns förskollärare som hade uppfattningar av digitalt bildskapande som en 

kommande form av undervisning. Anledningen till det var med tanke på att 

den reviderade läroplanen för förskolan (2018), som inkluderar både bild och 

digital teknik.  

5.5.2 Vilka möjligheter ser förskollärare med undervisning i 

digitalt bildskapande? 

Flera förskollärare uppfattade digitalt bildskapande som möjlighet till barns 

intresse för ämnet bild. Genom att ge barn inflytande fanns det möjlighet att 

öka deras intresse för bild. Detta eftersom det digitala bildskapandet ofta in-

flueras av barns mediekultur. Stefan och Thilde lyfte att de yngsta barnen hade 

möjlighet att gynnas i arbetet med digitalt bildskapande. Digitalt bildskapande 

inbegrep ofta användning med pekfingrarna, vilket för barnen ansågs vara lät-

tare än att hålla i en penna. Thilde och Fatima lyfte digitalt bildskapande som 

användbar för förståelse och lärande av källkritik. Genom att skapa digitala 

bilder kan barnen exempelvis förstå hur reklambilder och andra osanna bilder 

är skapta.  Resultatet visar också att två förskollärare, Madeleine och Carola, 

uppfattade förskolechefens ansvar som viktig för möjligheten till digitalt bild-

skapande. Utifrån förskolechefen kunde de ges tillgång till digitala tekniker 

och kompetensutveckling, vilket möjliggjorde undervisning i digitalt bildskap-

ande.  

5.5.3 Vilka hinder ser förskollärare med undervisning i digitalt 

bildskapande? 

Det uppkomna resultatet kring hinder uppfattades vara att det kunde främja ett 

ökat skärmberoende hos barnen. Hos Thilde fanns den uppfattning av att arbete 

som inkluderade digital teknik, skulle medföra att den målstyrda processen i 

undervisningen inte uppfylls. Detta med anledning till barnens intresse. Hon 

menade att de digitala teknikernas andra spel och verktyg skulle locka mer, än 

förskollärarens undervisning. Stefan uttryckte att digitalt bildskapande kunde 
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vara ett hinder för barns känsla för kreativitet och dess finmotorik. Den känsla 

för kreativitet och utveckling av pennfattning som barnen tänktes utveckla un-

der traditionellt bildskapande, var enligt Stefan inte möjlig att uppnå inom 

undervisning med digitalt bildskapande. Sedan uppfattades också förskollära-

rens digitala kompetens som både möjlighet och hinder för undervisningen. Ju 

lägre digital kompetens förskollärarna uppfattade sig besitta, desto lägre in-

tresse att bedriva undervisning i det hade de.  
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5.6 Analys av resultat 

En upprepning av examensarbetes syfte presenteras här: syftet med examens-

arbetet är att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar av att arbeta 

med digitalt bildskapande i bildundervisningen. För att kunna ge svar på exa-

mensarbetets syfte användes tre frågeställningar. Utifrån frågeställningarna 

analyseras resultatet med koppling till den multimodala teorin och det socio-

kulturella perspektivet. Enligt min syn anses det relevant att analysera fråge-

ställningarna på detta sätt, eftersom det ger ökad förståelse för teorin och per-

spektivet, samt dess koppling till resultaten av frågeställningarna.  

5.6.1 Analys utifrån multimodal teori:  

Magnusson (2014) skriver att meningsskapande sker när människor, med hjälp 

av teckenvärldar använder resurser. I teoridelen lyftes begreppen menings-

skapande, teckenvärldar och resurser. Enligt Magnusson (2014) är teckenvärl-

dar, olika mänskliga förmågor och resurser är fysiska material. Tillsammans 

kan de stimulera ett meningsskapande för omvärlden. 

Barnen ges möjlighet att se och samtala om bilder samt fysiskt röra sig under 

bildskapandet. Resultatet som belyste förskollärarnas uppfattning av arbetet 

med digitalt bildskapande, visar att barns frågor ofta öppnar upp för arbete med 

digitalt bildskapande. Verbal kommunikation, i form av en fråga, kan därför 

öppna upp för användning av andra mänskliga förmågor, som med hjälp av 

digitala tekniker kan skapa mening. Genom att påbörja en undervisningssitu-

ation utifrån en verbal fråga och sedan låta barnen använda digitala tekniker 

som resurser, kan meningsskapande stimuleras på ett mångfacetterat sätt. I re-

sultatet där möjligheter med undervisning i digitalt bildskapande presenteras 

framkommer det att de yngsta barnens kan öka sitt meningsskapande med di-

gital teknik. Genom att låta barnen få använda sina fingrar vid digitalt bild-

skapande, får de använda kroppen som mänsklig förmåga och digital teknik 

som resurs för meningsskapande. Då de yngsta barnen oftast inte har utvecklat 

verbalt språk, kan kroppen som förmåga för meningsskapande vara mycket 

givande för meningsskapandet.  I resultatet som påvisar hinder med undervis-

ning i digitalt bildskapande lyfter resultatet att digitalt bildskapande kan vara 

ett hinder för barns känsla för kreativitet. Barnen ansågs inte ges samma käns-

lointryck inom det digitala bildskapandet, som de ges under traditionellt bild-

skapande. De digitala teknikerna ansågs inte vara resurser som kunde ge lika 

meningsskapande som exempelvis målarfärg kunde ge.   
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5.6.2 Analys utifrån sociokulturellt perspektiv: 

Enligt Vygotskij (1978) utvecklas lärande under socialt samspel och med an-

vändning av kulturella redskap. De centrala begreppen som lyftes i teoridelen 

var promaximal utveckligszon, scaffolding och mediering. Vygotskij (1978) 

menar att promaximal utvecklingszon sker då barn med pedagogiskt stöd ifrån 

pedagogen kan klara uppgifter, som tidigare ansågs för svåra. Scaffolding var 

det pedagogiska stöd som pedagogen ger barnen i undervisning. Mediering 

handlar om att människan i socialt samspel och under med hjälp av människor 

och kulturella redskap kan utveckla lärande (Vygotskij, 1978).  

I resultatet av frågeställningen som uppmärksammade förskollärarnas uppfatt-

ningar av arbete med digitalt bildskapande visar resultatet att digitalt bildskap-

ande oftast bedrevs tillsammans med flera barn. Utifrån detta går det att påstå 

att digitalt bildskapande är en undervisningsform där barnen kan mediera 

(Vygotskij, 1978). Digitalt bildskapande sker i socialt samspel, med digital 

teknik som kulturellt redskap, vilket kan utveckla lärande för digitalt bildskap-

ande. Utifrån resultatet som lyfter möjligheter med undervisning med digitalt 

bildskapande, framkom förskolechefens stöttning som möjlighet för förskollä-

rares lärande och utveckling av digital kompetens. Det kan kopplas till begrep-

pet scaffolding, eftersom förskolechefens pedagogiska stöd kan bidra att förs-

kollärarna möjliggör ett intresse för det digitala bildskapandet och ökar sin di-

gitala kompetens. Resultatet kring möjligheter visar också att digitalt bildskap-

ande har potential att öppna upp ett intresse för ämnet bild. Det går att koppla 

med begreppet promaximal utvecklingszon och mediering. Med digital teknik 

som kulturellt redskap och förskollärarens pedagogiska stöd, kan barnen stim-

uleras att utveckla erfarenheter och lärande kring bild, som tidigare, utan digi-

tal teknik ansågs svårare att åstadkomma. I det framkomna resultatet kring 

uppfattningar av hinder med digitalt bildskapande visas det att digital teknik 

inte hade kapacitet, att som kulturellt redskap att utveckla lärande inom bild-

skapande. Istället var risken högre att det skulle framkalla ett skärmberoende 

och de digitala teknikernas andra spel och verktyg skulle locka barnens intresse 

mer. Då Vygotskij (1978) ansåg att lärande kunde skapas under alla sociala 

omgivningar, kan det finnas möjlighet för förskolläraren att låta de andra spe-

len och verktygen också stimulera ett lärande för digitalt bildskapande. Det 

förutsätter dock att förskolläraren tar fasta i det som intresserar barnen och 

integrerar det i kommande undervisningar med digitalt bildskapande.  
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6 DISKUSSION 

I denna diskussionsdel framkommer diskussion som behandlar uppfattningar 

av resultatet. Diskussion kring val av metod, vidareforskning slutsatser och 

förskollärarens roll presenteras också. Jag anser att det är relevant  att diskutera 

dessa delar, i syfte att kunna få en tydlig klarhet över studiens syfte och ge-

nomförande. Slutsatsen av examensarbetets resultat av frågeställningarna ser 

jag som extra betydelsefull, eftersom det ger förståelse kring den betydelse 

som förskollärarens undervisning har för kommunikationen i framtiden.  

Utifrån resultatet av examensarbetets frågeställningar visar resultatet att förs-

kollärarnas uppfattningar av att arbeta med digitalt bildskapande som varie-

rande hos förskollärna. Enligt flera förskollärare fanns det en rådande osäker-

het kring integreringen av digital teknik inom bildämnet i den reviderade läro-

planen för förskolan (2018). Denna osäkerheten är något som kan medverka 

till att undervisning med digitalt bildskapande inte blir av. I denna diskussions-

del diskuteras därför faktorer som medverkar till förskollärarnas osäkerhet. I 

nästa diskussionsdel redogörs det för faktorer som kan ha möjlighet att hjälpa 

förskolläraren, att börja bedriva undervisning med digitalt bildskapande.  

6.1  Resultatdiskussion – osäkerhet kring undervisning 

i digitalt bildskapande 

6.1.1 Vad är digitalt bildskapande? 

I denna del diskuteras den faktorn som det rådde mest osäkerhet kring. Det 

handlar om begreppet digitalt bildskapande. Vad är digitalt bildskapande? Vad 

kännetecknas det av? Digitalt bildskapande är inte lika självklart och impreg-

nerat som traditionellt bildskapande. Förskollärarna har varierade uppfatt-

ningar av att det finns, däremot var det hos flera förskollärare svårt att sätta 

fingret på vad det egentligen är. Det visades flera gånger under intervjuerna, 

då svar som ”vet inte riktigt” var förekommande. Efter intervjuerna är jag över-

tygad om att flera förskollärare glömmer bort att digitalt bildskapande, är något 

som kan ske på förskolan i princip varje dag. I form av dokumentation där foto 

och video används som digitala tekniker. Av de åtta förskollärarna var det en-

bart två som lyfte foto och video som digitalt bildskapande. Varför så få? Kan 

det var som Magnusson (2017) skriver, att foto och video oftast endast används 

i syfte att visa verksamhetens arbete och inte som ett sätt bedriva undervisning 

med barngruppen? Enligt Couse och Chen (2010) finns det hos barn, en vana 

för digitalt bildskapande. Om förskollärarna känner osäkerhet kring arbetet 
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med digitalt bildskapande, är det mindre troligt att denna osäkerhet också in-

finns hos barnen. Barnens inflytande kan därför vara gynnsam för bildunder-

visningen.  

6.1.2 Digital kompetens 

Alla förskollärare hade eniga uppfattningar av digital kompetens som den mest 

väsentliga förutsättningen för möjlighet till undervisning med digitalt bild-

skapande. Detta är en kompetens där utvecklingen var av större skillnader för-

skollärarna emellan. Några påstod sig besitta högre digital kompetens, medan 

majoriteten såg sin digitala kompetens som låg. Nilsen (2018) lyfter att förs-

kollärarnas låga digitala kompetens kan medverka att förskollärarna backar i 

sin pedagogiska roll och låter barnen använda de digitala teknikerna på egen 

hand. Ska det vara så? Ska barnen bedriva digitalt bildskapande utan pedago-

gisk stöttning? Att implementera nya material eller tekniker i undervisning kan 

enligt Björck (2014) ta lång tid. Läroplanen för förskolans (2018) nya uppdrag 

kring digital teknik och Regeringskansliet (2017) mål för år 2022, har satt press 

att öka processen för kompetensutveckling kring digital teknik. Enligt de in-

tervjuade förskollärarna har förskolechefen stor roll i detta, att bidra med kom-

petensutveckling och material. Men frågan är; räcker det? Räcker förskoleche-

fens tillfälliga stöttning, eller krävs det mer kompetensutveckling utifrån eget 

håll? Detta argumenterar jag för. Utveckling av kompetens är en färskvara. För 

att upprätthålla kompetensutvecklingen ifrån förskolechefen krävs även det 

eget initiativ för lärande. Både ensam, men också i samspel med barn eller 

andra pedagoger. De digitala teknikerna slutar inte att utvecklas.  

6.1.3 De yngsta barnen 

Resultatet av intervjuerna talar om digitalt bildskapande som form av under-

visning där det finns både intresse och visioner hos förskollärare att börja be-

driva digitalt bildskapande med barngruppen. Just nu är digitalt bildskapande 

något som förekommer i låg grad hos de yngsta barnen och flera förskollärare 

ser digitalt bildskapande som möjlighet för lärande inom bild för de yngsta.  

 

Utifrån intervjuerna tyder det dock mycket på att inte är de yngsta barnen som 

i framtiden inte kommer att arbeta med digitalt bildskapande i bildundervis-

ningen. De anses för små för att kunna förstå det. Istället är det de äldsta barnen 

som kommer att arbeta med det. I flera förskollärares ögon var det de barnen 

som främst ansågs kapabla och utvecklade nog att kunna undervisas med digi-

talt bildskapande. Detta kan ifrågasättas utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Enligt Vygotskij (1978) har alla människor oavsett ålder, kapacitet att utveckla 

lärande. Med förskollärarens pedagogiska stöd betyder detta att digitalt bild-

skapande skulle kunna fungera som en form av undervisning, där både äldre 
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och yngre barn har möjlighet att kunna utveckla lärande inom bildskapande. 

Att de yngsta barnen möjligtvis inte kommer att gynnas av undervisning i di-

gitalt bildskapande, lika mycket som de äldre går också att ifrågasättas med 

koppling till läroplanen för förskolans uppdrag. Ska inte uppdragen i läropla-

nen för förskolan uppfyllas hos alla barn oavsett ålder? Varför ses de yngsta 

barnen som mindre kompetenta än de äldre barnen? Som tidigare nämnt har 

barn olika erfarenheter och förutsättningar gällande digitalt bildskapande. 

Klerfelt (2007) anser att de yngsta barnens tillgång till digital tekniker ofta 

ifrågasätts. Det råder en maktposition mellan pedagoger och barn, där barns 

tillgång är ytterst begränsad. Hon menar att det finns flera pedagoger som ser 

digitala tekniker som för svårt för de yngstas lärande. Det ser inte Nilsen (2018) 

som istället menar att dagens digitala tekniker gynnar de yngsta barnen, ef-

tersom det är mer lätthanterliga och hållbara än tidigare. Ju tidigare barn får 

börja arbeta med digitala tekniker, desto mer kunskap och erfarenheter kan 

kring det kan de bära med sig till framtiden.  

6.1.4 Framtidsperspektiv 

I Läroplanen för förskolan (2018) står det att ett långsiktigt och globalt fram-

tidsperspektiv ska synliggöras i förskolan. Magnusson (2014) konstaterar att 

det som sker idag kan ge aningar om hur den kommande framtiden kan se ut. 

Med tanke på att det var en förskollärare som under intervju valde att ställa 

frågan: ”Frågan är om pennfattning kommer att finnas om 40 år?”, går det att 

diskutera huruvida denna uppfattning av framtiden påverkar förskollärarens 

undervisning idag. Om det är så, att detta är en av förskollärarens aningar om 

framtiden, varför väljer inte förskolläraren att arbeta mer med digitalt bildskap-

ande och digitala tekniker? Eftersom mycket tyder på att förskolläraren har 

uppfattningar av både digitalt bildskapande i förskolan och kommande framti-

den, varför främjas inte barnen mer av det? Det är dessa barn som om 40 år 

kommer att vara drivkraften i Sverige och förskolans uppdrag är att lägga grun-

den för ett livslångt lärande (Skolverket, 2018).  

 

6.1.5 Estetiska uttrycksformer 

Estetiska uttrycksformer är det enda i den reviderade läroplanen för förskolan 

(2018) som är någorlunda beskrivet om hur arbetet ska se. Skolverket (2018) 

trycker på att det ska ske genom olika material och tekniker. Just nu är det 

enbart är en teknik, den digitala som ordagrant lyfts fram. De andra materialen 

och teknikerna ska rymmas i ordet olika. Att Skolverket utformat estetiska ut-

trycksformers arbetssätt på detta sätt kan skapa förvirring. Det ge intryck om 

att de digitala teknikerna har mer makt än de andra. Det har iallafall intervju-

erna bekräftat. Det finns en oro över att de digitala kommer ta över, eftersom 
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de andra materialen är såpass diffusa. Klerfelt (2007) uttrycker att det hos pe-

dagoger kan finnas osäkerhet gällande sättet att integrera de digitala teknikerna 

i förskolan och göra det till en del av undervisning. Anledningen till detta beror 

enligt forskaren på att pedagoger inte vet hur digitala tekniker bör förhållas till 

andra material. Det ska anmärkas att det i läroplanen för förskolan (2018) inte 

står att digital teknik ska ta över de andra materialen och teknikerna. Det ska 

vara likvärdigt. Förskolan ska arbeta med olika kunskapsformer där olika ar-

betssätt balanseras och bildar en helhet (Skolverket, 2018). Med detta skrivet 

håller jag med den tidigare forskningen av Klerfelt (2007). Istället för att se det 

som något som ska ta över, är det bättre att se det som ett komplement andra 

material. Inget bör byta ut, bara verka tillsammans. Det var enbart förskollära-

ren Fatima som såg digital teknik som komplement. Hon menade att undervis-

ning i digitalt bildskapande ska arbetas med lika mycket som de andra materi-

alen och teknikerna.  

6.2 Resultatdiskussion – Faktorer som kan ha möjlighet 

att hjälpa förskolläraren, att börja bedriva undervis-

ning i digitalt bildskapande  

6.2.1 Digital likvärdighet 

 Resultatet av examensarbetet visar att det just nu inte råder en digital likvär-

dighet mellan förskolornas tillgång till digital teknik och det är något som för-

skolechefen har ansvar för. Det överensstämmer med Eckeskogs (2019) studie 

som visar att det att digital likvärdighet hos förskolorna i Sverige inte finns för 

tillfället. Anledningen bygger på intresse, kompetens och ekonomi. Nilsen 

(2018) ser den digitala teknikens integrering i läroplanen som självklar i relat-

ion till dagens samhälle. Enligt Nilsen (2018) ska förskolan ska spegla det 

svenska samhället och inte vara en institution med metaforen som en isolerad 

Ö. Därför är digital likvärdighet den mest betydelsefulla diskussionsfrågan i 

dagens utbildningssystem (Nilsen, 2018). Eckeskog (2019) menar att det är 

förskolechefen som har det största ansvaret över digital teknik. Enligt forska-

ren har förskolechefen ansvar att ge tillgång till digital teknik och kompetens-

utveckling. Det är viktigt för undervisningen i digitalt bildskapande, intresset 

och utvecklingen av digital kompetens. I den reviderade läroplanen för försko-

lan (2018) lyfts förskolechefens/rektorns ansvar. Det står att: 

Rektorn har ansvaret för förskolan kvalitet och har därvid, inom 

givna ramar, ett särskilt ansvar för att en god och tillgänglig miljö 

utformas, med tillgång till såväl digitala som andra lärverktyg 

(Skolverket, 2018, s. 19). 
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Inom snar framtid hoppas jag därför att integrering av digital teknik blir 

ett prioriterat område för förskolechefen. Genom att låta förskolorna ha 

en god tillgång av digital teknik, kan möjligheter för lärande inom digi-

talt bildskapande kan förbättras. Det blir också möjligt att till år 2022 

uppnå regeringskansliet (2017) mål för  digital teknik i förskolan.  

6.2.2 Intresse för barns mediekultur 

 Jag finner barns inflytande som en god möjlighet till att kunna påbörja under-

visning i digitalt bildskapande. Klerfelt (2007) och Magnusson (2017) nämner 

att barns inflytande för digital teknik kan ge förskolläraren möjlighet att upp-

täcka deras intressen. Resultatet kring uppfattningar av hinder med digitalt 

bildskapande visar att det finns risk att barns intresse för bild övergår till in-

tresse för andra spel och verktyg. Detta kan påverkas genom att förskollärar-

aren ger barn inflytande och visar ett intresse för barns mediekultur. Klerfelt 

(2007) lyfter att det är viktigt att låta barns intressen, oavsett ålder, göra avtryck 

i undervisningen. Det kan upprätthålla ett längre fokus ifrån barnens sida, ef-

tersom det anses vara något intressant och lustfyllt. Det kan också vara till an-

vändning för förståelse och lärande för källkritik (Skolverket, 2018). I resulta-

tet kring möjligheter med undervisning inom digitalt bildskapande uppkom 

just källkritik. Det sågs som viktigt i dagen samhälle, eftersom barn kan möta 

icke-sanna bilder i princip överallt. Då källkritik är integrerat i den reviderade 

läroplanen för förskolan (2018) är det av vikt att förskollärare arbetar med det. 

Skolverket (2018) menar att förståelse för källkritik kan vara en viktig förut-

sättning för barns utveckling i framtiden. Då barns mediekultur ofta finnas 

uppkommen inom olika digitala tekniker för bildskapande, kan det påverka 

källkritiken. Genom att integrera mediekulturen och låta barnen skapa bilder 

tillsammans med en mediefigur, kan det ges klarhet om att bilden inte är sann, 

utan skapad med användning av digital teknik.  

6.3 Metoddiskussion 

I syfte att åstadkomma förskollärarnas uppfattningar av arbete med digitalt 

bildskapande i bildundervisning  har jag använt fenomenografi som kvalitativ 

metodansats. Den datainsamlingsmetod som användes var semi-strukturerade 

intervjuer. För mig var det mycket givande med varierade frågor kring under-

sökningsområdet, eftersom det möjliggjorde att uppfattningar av digitalt bild-

skapande, samt uppfattningar av dess möjligheter och hinder kunde ges. Uti-

från de intervjuer som gjordes kan jag med säkerhet medge att jag fick tydliga 

och  seriösa svar, som medförde ett brett material och möjlighet att kunna bidra 

med resultat på examensarbetet frågeställningar. Genom svaren av intervjufrå-

gorna har jag fått fram deras uppfattningar av arbetet med digitalt bildskapande 

i bildskapande, vilket också gett mig möjlighet att diskutera resultatet.   
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Jag kan hävda att jag är kritiskt mot valet av skriftliga anteckningar för datain-

samlingen. Det var en stressigt att anteckna under tiden som en förskollärare 

pratade. En del kommentarer hann aldrig bli nedskrivna. Jag skulle definitivt 

valt att använda mobiltelefonens inspelningsfunktion, eftersom inspelning är 

en del av fenomenografi. Det fanns på tal, men det släpptes. Jag ansåg att risken 

att få med andra människors röster var stor. Sett i efterhand hade ljudinspelning 

varit mycket mer lämpligare. Allt som förskollärarna sa under intervjun hade 

kunnat blivit sparat. Genom att lyssna igen fanns det möjlighet att upptäcka 

ännu mer uppfattningar och tankar, som nu har missats. 

Jag anser att möjligheten till att använda andra datainsamlingsmetoder hade 

kunnat fungera. Utifrån min syn hade enkätundersökning varit givande. Det 

hade gett möjlighet att åstadkomma ännu mer svar ifrån förskollärare gällande 

deras uppfattningar. Kunna se hur arbetet med digitalt bildskapande ser ut, ut-

ifrån ett större geografiskt perspektiv. Observation är en annan datametod som 

också kunde gett nytta. Det hade kunnat ge konkret material om hur digitalt 

bildskapande kunde sett ut i praktiken. Det hade också hjälpt förskollärarna, 

eftersom flera förskollärare under intervjun berättade att de inte mindes ”jag 

minns inte riktigt vilka digitala tekniker vi har arbetat med” eller; ”vet inte vad 

bild-appen heter”.  

Att alla intervjuer skedde genom reella möten och inte över telefon eller dylikt 

gav mig mycket information kring deras uppfattningar. Genom att intervjua 

reellt gavs jag även möjlighet att förstå deras uppfattningar utifrån andra sätt, 

som genom ansiktsuttryck och kroppsspråk.  

Processen att finna förskollärare som både hade tid och vilja för intervju var 

för mig relativt lätt. När jag kontaktade förskolecheferna och förskollärarna 

var jag påläst gällande mitt eget examensarbete och informationsbrevet, samt 

redogjorde tydligt kring både syftet och de möjligheter som förskolläraren 

hade över intervjun. Nu i efterhand går det att påstå att det var tydligheten som 

var en stor faktor att deras deltagande. Att kontakta förskollärare kan kännas 

svårt. Det kännas som om man som forskare tränger sig in och stör deras pla-

nerade arbete med barngruppen och i privatlivet. Jag kan hävda att jag inte 

kände så. För mig kändes det roligt att kontakta dem och jag växte i rollen som 

forskare. Som tidigare nämnt var det tilltänkt att det endast skulle vara förskol-

lärare som blev intervjuade. Denna planen blev uppnådd, eftersom alla infor-

manter hade förskollärarlegitimation och var verksamma. Tidspunken på året 

då genomförandet av datainsamlingen skedde var till min fördel. 

Trots att den kristna högtiden påsk infall under perioden för intervju var det 

inget som direkt påverkade intervjuerna. Detta eftersom det var förskollärarna 

som fick bestämma tid och plats. Förskollärarna hade då möjlighet att både 

bedriva planerad undervisning där påsk-aktiviteter integrerades, samt delta i 
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intervju. Om intervjuerna hade legat längre fram i tiden, hade det i min syn 

varit svårare för intervjudeltagande. Ju längre fram i våren desto mer planerade 

aktiviteter, planerad ledighet och förberedelser inför sommaravslutning sätter 

hinder för förskollärarens deltagande.  

6.3.1 Egna tankar kring arbetet 

Under genomförandet av examensarbetet har jag getts mycket uppfattningar 

av hur förskollärare uppfattar sitt arbete med digitalt bildskapande i bildunder-

visningen. Det har medför att jag har fått en förbättras syn på digitalt bildskap-

ande i bildundervisningen, samt en djupare förståelse för digital teknik och 

estetiska  uttrycksformer i reviderade läroplanen för förskolan (2018).  Läran-

det och meningsskapandet som jag berikats med  under genomförandet kom-

mer jag att kunna ta med mig i min framtida roll som förskollärare. Det har 

gett kunskap kring hinder som är viktiga att behärska för att kunna möjliggöra 

bildundervisning med digitalt bildskapande. Läroplanen för förskolan (2018) 

är ett styrdokument som jag kommer arbeta utifrån. Därför är det viktigt att ha 

förståelse för läroplanens uppdrag och en del av det har jag som tillgetts genom 

examensarbetet.   

Jag kan också bekräfta att det har varit krävande att genomföra av examensar-

betet på egen hand. Jag har spenderat väldigt mycket timmar framför datorn 

och kurslitteratur och känslorna har gått som en berg-och-dal-bana. Tack vare 

handledaren Cecilia, studiegruppen inom Estetik i förskolan, skrivhandled-

ningen på Karlstads universitet och anhöriga har jag vuxit i rollen som skribent 

och sett detta som en rolig del av förskollärarutbildningen.  

6.4  Slutsatser 

Under val av estetisk uttrycksform bestämde jag mig för att ha ett framtidsper-

spektiv. Jag ville undersöka ett nytt område inom de estetiska uttrycksformerna 

som Skolverket valt att integrera i den reviderade läroplanen (2018). Valet föll 

på digitalt bildskapande. Digitalt bildskapande är, som jag skrivit tidigare en 

undervisningsform som inte tidigare varit ett av förskolans sätt att arbeta med 

bild. Däremot anses det mer aktuellt än någonsin att låta det integreras i bild-

undervisning, med anledningen till dagens och framtiden digitala samhälle och 

kommunikation (Skolverket, 2019).   

 

Slutsatsen av resultatet visar att ett av hindren för undervisning i digitalt bild-

skapande är att det inte är likvärdigt. Det har flera förklaringar och till största 

del är förskollärarens intresse och digitala kompetens avgörande. Efter genom-

förande av detta examensarbete, går det med säkerhet att anse digitalt bildskap-

ande som mycket relevant ämne för yrkesutövningen. Examensarbetets syfte, 
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att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar av att arbeta med digi-

talt bildskapande i bildundervisningen, har visat att det råder skildra uppfatt-

ningar kring ämnet och de finns flera faktorer som påverkar osäkerhet kring 

dess användning. Med detta examensarbete vill jag därför förmedla uppfatt-

ningar av de möjligheteter och hinder finns med undervisning i digitalt bild-

skapande, samt hur osäkerheten kring digitalt bildskapande kan påverkas till 

något gynnande. För de förskollärare som ännu inte vet vad för slags digitalt 

bildskapande som finns att arbeta med, vill jag förmedla inspiration på arbete 

med digitalt bildskapande, som andra förskollärare bedrivit undervisning i och 

kan uppnå uppdragen i läroplanen (2018). Digitalt bildskapande är i mångt och 

mycket inte är en så pass komplicerad undervisningsform som det i mångas 

ögon tänks vara. I olika appar för inhämtande av andra bild-appar, finns det 

redan mycket möjligheter att finna undervisningsmaterial som kan användas 

för alla barn och uppnår kraven att kunna användas inom undervisning. Det 

kan dock finnas risk att några förskollärare inte ge möjlighet att finna dessa, 

eftersom resultatet visar att tillgången till digitala tekniker varierar mycket och 

är ett hinder. Som resultatet av frågeställningen kring möjligheter visar, ansågs 

förskolechefens stöttning vara en möjlighet för digitalt bildskapande. Om för-

skolan ska kunna uppnå Regeringskansliets (2017) vision till år 2022, förut-

sätts det att förskollärare utifrån stöttning av förskolechefen ges tillgång till 

digitala tekniker. Detta för att kunna öka sitt intresse och digitala kompetens, 

samt kunna finna relevant material för undervisning med digitalt bildskapande. 

Det ska tilläggas att barnen kan bidra till att möjligheten för undervisning av 

digitalt bildskapande kan ske. Tidigare forskning av Klerfelt (2007) har visat 

att barns mediekultur påverkar de digitala teknikerna. Om det därför råder osä-

kerhet kring vilka bild-appar som finns att tillgå för undervisning, finns det 

goda möjligheter att se över barns medieintresse. Vad är det inom media som 

barnen är intresserade av och finns det något att inhämta där? Att låta barn ges 

inflytande i undervisning där estetiska uttrycksformer med olika material och 

tekniker används kan, som det står i inledningsdelen, främja lärande, både lust-

fyllt och fantasifullt (Klerfelt, 2007). 

  

Som tidigare nämnt i bakgrundsdelen är digitalt bildskapande möjlighet till 

kommunikation, vilket är en av människans viktigaste verktyg för ett demo-

kratiskt samhälle (Magnusson, 2014). Examensarbetets resultat visar att arbete 

med digitalt bildskapande i bildundervisningen ger möjlighet till verbal kom-

munikation mellan förskolläraren och barngruppen. Det visar också att de di-

gitala teknikerna, som Pic-collage har möjlighet att låta barnen skapa bilder i 

syfte att kommunicera med vårdnadshavarna. Eckeskog (2019) skriver att 

kommunikation med bilder kan ses som ett gemensamt språk för mångfalden. 

När människor inte förstår det verbala och skrivna språket är chansen mycket 

större att de förstår med och genom bilder. Det gäller i princip alla människor 
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i alla åldrar och med olika förutsättningar. Med koppling till examensarbetes 

frågeställning kring förskollärares uppfattningar av möjligheter med digitalt 

bildskapande, går det att konstatera att digitalt bildskapande skulle kunna 

gynna de allra yngsta barnen, lika mycket som det gynnar de äldre barnen. De 

yngsta barnen har möjlighet till visuellt och kroppsligt meningsskapande, vil-

ket bidrar till ökad förståelse för bildskapande och kommunikation.  

 

Eftersom digitalt bildskapande har getts plats både i läroplanen för förskolan 

(2018) och i grundskolan (Lgr 11, 2018) , har den svenska forskningen som 

behandlar ämnet och dess möjligheter för barns lärande, ökats efter år 2010. 

Det finns därför god potential att ta del av forskningen och låta verksamhetens 

undervisning vara baserad på vetenskaplig grund (Skolverket, 2018). I takt 

med den fortsatta digitaliserade utvecklingen och att den reviderade läroplanen 

för förskolan (2018) träder i kraft, den 1 juli 2019, ser jag därför att det fortfa-

rande finns goda möjligheter att bedriva forskning kring detta. Slutligen, uti-

från examensarbetets resultat skulle det vara intressant att se hur det ser ut i ett 

större perspektiv. Hur uppfattar förskollärare arbete med digitalt bildskapande 

andra delar i Sverige? Vilka möjligheter och hinder hade förskollärarna upp-

fattat med digitalt bildskapande? 

6.4.1 Slutsatser – förskollärarens roll 

Efter genomförande av detta examensarbete har frågeställningarnas resultat 

gett ökad förståelse kring hur förskollärare uppfattar sig förhålla sig när det 

kommer till digitalt bildskapande i bildundervisningen. Resultaten och den ti-

digare forskningen av Nilsen (2018), Klerfelt (2007) och Magnusson (2017) 

lyfter vikten att som förskollärare våga tillvara ta på barnens intressen och in-

kludera det i undervisningen. Genom att låta barnen ha inflytande finns det 

goda möjligheter att låta barn och förskollärare bedriva ett socialt samspel, där 

olika mänskliga förmågor, tillsammans med digital teknik ger möjlighet att lära 

av varandra (Vygotskij, 1978) och utveckla mening för bildskapandet (Mag-

nusson, 2014). 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Informationsbrev och Samtyckesblankett 

Informationsbrev 

Hej! Jag som skrivit detta informationsbrev heter Jenny Lind. Jag studerar till 

förskollärare på Karlstads universitet och är inne på terminen sex av sju. Jag 

håller just nu på att skriva mitt examensarbete där syftet med examensarbetet 

är att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar att arbeta med digitalt 

bildskapande i bildundervisningen. 

Till examensarbetet är det därför tänkt att intervju ska ske med verksamma 

förskollärare. Jag har därför en förfrågan om intervjudeltagande. Att vara del-

tagande i denna intervju medför att behandling av personuppgifter kan 

komma att ske. Däremot är det garanterat att det enbart är Karlstads Universi-

tet och jag som genomför examensarbetet som kommer ta del av personupp-

gifter. Personuppgifterna kommer bara vara uppgifter som tänks relevant till 

examensarbetet. Inte känsliga personuppgifter.  
 

Det är också garanterat att den deltagande förskolläraren, förskolan och kom-

munen kommer för andra personer att förbli anonyma både före, under och 

efter examensarbetets gång. Anonymiteten kommer också gälla i den publice-

rade versionen av examensarbetet. Förskolläraren har rätten att när som helst 

avbryta deltagande, även utan anledning och efter samtycke getts. Förskollä-

rarens deltagande kommer då bli förstört.  

Samtyckesblankett 

För att påvisa och säkerställa att ni tillgivits information, förstår deltagandets 

innebörd och villkor, samt tillger samtycke för deltagande ber jag om under-

skrift.  

Härmed tillgivs samtycke till deltagande i Jenny Linds examensarbete om di-

gitalt bildskapande i förskolan.  

Underskrift  

______________________________________________________________

_______________ 

Förskollärare, ort & datum  

Vid frågor kan ni kontakta mig på telefon eller mail.  

Telefon: XXXXX  Mail: XXXXX 

Handledare Cecilia Parsberg. Mail: XXXX 
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Bilaga 2. Intervjuguide  

Jenny Lind  

LPGF06 

Karlstads Universitet 

 
1. Hur lång arbetslivserfarenhet kring förskoleverksamheten har du? 

 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommu-

nicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rö-

relse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlig-

het att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material 

och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett 

innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och 

lärande 

Skolverket, 2018, sid 9.  

 

2. Vilka tankar har du kring dessa meningar ifrån nya reviderade läroplanen?  

 

3. Ungefär hur ofta bedrivs undervisning inom ämnesområdet bild på verksam-

heten? 

 

4. Ungefär hur ofta används digitala verktyg i verksamheten?  

 

5. Är digitalt bildskapande ett område som det hos dig finns ett intresse hos? I 

så fall varför?  

 

6. Anser du att användning av digitala verktyg oftast sker i syfte att fördriva tid 

mellan  

vardagssituationer (exempelvis under tiden innan frukost), eller används den 

även i pedagogiska aktiviteter?  

 

7. Anser du användning av den digitala verktyg som ett givande sätt att låta 

barnen lära om estetiska uttrycksformer, och i detta fall bild?  

 

8. Görs det några resonemang och överväganden innan nedladdning och an-

vändning bild-appar på de digitala verktygen sker? Om ja, vilka?  

 

9. Tillåts barnen utföra digitalt skapande på egen hand, eller sker det i interakt-

ion med pedagog?  

 

10. Vilka möjligheter ser du med digitalt bildskapande? 

 

11. Vilka hinder ser du med digitalt bildskapande?  

 

12.Följs barnens lärande som de erfarit inom ämnesområdet bild upp och arbetas 

vidare med? Om ja, hur? Om nej, varför inte?  

 

13. Känner du att det finns tillräcklig kompetens hos dig kring användandet av 

digitala verktyg eller är det ett utvecklingsområde?  

 

14. Kan du ge förslag hur digitalt bildskapande har använts?  
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