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Abstract 
Syftet med studien är att undersöka några förskollärares inställningar till barns 

bildaktiviteter och konstmöten i förskolan, och söka samband till hur ämnet enligt dem 

tar plats i verksamheten. Genom studien söks också inblick i deras egen syn på vald roll 

när bildaktiviteter utförs och konstmöten skapas i den pedagogiska verksamheten. 

Metoden för studien är kvalitativ, och intervjuer har utförts. Resultatet visar att samtliga 

förskollärare ser bildskapande och konstmöten som betydelsefullt och viktigt för 

barnens utveckling. Resultatet visade att ämnet ofta fungerar som estetisk läroprocess 

för matematik, musik och biologi. Rollerna som förskollärarna väljer i samband med 

ämnet är varierande och en osäkerhet verkar finnas om vad som är pedagogiskt. Under 

studiens gång framkommer att konstmöten är svårare att berätta om och relatera till. 

Konstmöten utanför verksamheten uteblir även på fyra av de fem förskolorna.  
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Inledning 

Förskolan som erbjuds barn idag ska vara mångfacetterad och innehållsrik. Förskolans 

verksamhet ska enligt läroplanens mål (Skolverket, 2016) omfatta många olika 

läroämnen. Däribland räknas språk, matematik, bild, musik och biologi. Målen i 

läroplanen är alla lika viktiga, för att på många olika vis främja barns utveckling och 

lärande. För att nå målen krävs även en mångfacetterad förskollärare. En förskollärare 

som brinner för sitt uppdrag och är lite av en kameleont. En person som kan anpassa sig 

utefter alla barns visade intressen, fånga in dem och skapa en färgrik förskola som 

erbjuder något för alla barn. Här krävs en förskollärare med en vidsträckt syn och breda 

kunskaper inom många fält. Det ska inte vara det egna intresset som styr verksamhetens 

innehåll, ett intresse som kan påverka teman som utförs, utflykter och studiebesök  

  

Dock verkar bild och konst i förskolan ännu inte fått samma status som matematik och 

språk. Det kan åtminstone tolkas så eftersom det är avsevärt svårare att finna granskad 

forskning kring konst och bildskapande med barn, i jämförelse med forskning om barns 

möten med matematik och språk. Dessa ämnen verkar även ha en mer framträdande roll 

i styrdokument och kartläggningsmaterial (skolverket, 2016,Skolverket, 2018).  

  

Enligt Reggio Emilia pedagogiken har barn hundra språk, alla ger olika 

utvecklingsmöjligheter som barnet behöver. Det begränsar inte barnet till ett fåtal 

redskap utan många som kan användas för att finna lösningar på olika problem, 

utveckla fantasi och skapa fördjupade kunskaper. Det kreativa är en viktig del i barns 

möjligheter att utvecklas och lära sig nya saker, och på många olika sätt kan barn få 

uttrycka sina tankar, idéer och känslor (Malaguzzi, 1986,refererad i Häikiö, 2007).  

  

Ser då förskollärare på bild och konst som något betydelsefullt som kan bidra till 

lärande och utveckling? Är det ett ämne som tar lika plats på förskolan som andra 

ämnen? Den här studien undersöker vilken syn förskollärare har på bildskapande och 

konstmöten och hur hen formar sin ledarroll i arbetet med bild och konst. Är det viktigt 

att arbeta med det på ett medvetet sätt, eller är bildskapande något som barnen oftast får 

ägna sig åt fritt? Ämnet verkar inte vara forsknings prioriterat. Det var svårt att finna 

forskning med observationer på förskolor och intervjuer av förskollärare om just 

lärarens syn och hur hen ser på och jobbar med bild. Genom att undersöka några 

förskollärares syn på bildskapande, konstmöten och ledarroll och hur det påverkar barns 

tillgång till ämnet. I studien söks en liten inblick i hur det kan se ut på några förskolor 

idag. Kanske har bild och konst redan tagit en betydelsefull plats i förskolan?  
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2 Bakgrund 

I bakgrunden tydliggörs bildskapandets fotfäste i förskolans styrdokument. En kort 

inblick görs även i kartläggningsmaterial som skolverket tagit fram som förskolan ska 

förhålla sig efter.  

I bakgrunden presenteras även tidigare forskning som utförts i ämnet. Forskningen som 

presenteras är utförd i flera olika länder, däribland även i Sverige. Forskningen har sökts 

fram med hjälp av olika databaser och specifika sökord (bilaga 3). 

Forskningen som valts visar på olika betydelse bildskapande och konst har för barn. 

Forskningen belyser vikten av förskollärarens roll i barnets skapande och hur viktig den 

är för barnets möjligheter att utveckla sina kunskaper och bibehålla intresset. 

  

2.1 Förskolans styrdokument  

Skolverket är till för att främja och verka för att alla barn i Sverige får en likvärdig 

utbildning i trygga miljöer som kan erbjuda god kvalité (Skolverket, 2016)   

Den läroplan som i nuvarande stund gäller, talar om en utbildning i förskolan där barn 

likvärdigt, över hela Sverige ska kunna ta till sig kunskaper och utvecklas. I förskolan 

ska olika lärtillfällen etableras och en lust ska alstras för att vilja lära mer (Skolverket, 

2016). Lärandet som förskollärare ansvarar för sker baserat på barnens intressen och 

utförs utefter bestämda mål i läroplanen. Det förtydligas i läroplanen att kunskaper inte 

är entydiga. Det är genom olika former som kunskaper kan komma till, många olika 

typer av kunskap finns att tillgå. Det kan vara genom fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande 

och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera” (Skolverket, 

2016,s.6-7).  

  

Förskolans uppdrag innebär att lärare ska skapa barns fotfäste i ett livslångt lärande. Ett 

lärande som barnen ska uppleva som roligt och tryggt. Här ska de ges lika möjlighet att 

använda fantasi, utforska och genom konkreta upplevelser utveckla sig själv, 

tillsammans med andra människor. De olika kunskapsformerna som läraren ska 

balansera mellan ska ge en stimulans och god vägledning för barns möjligheter att 

utveckla sina kompetenser, kunskaper och insikter. Barnen ska utveckla sin identitet och 

kunna känna trygghet (Skolverket, 2016)  

  

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

förmåga att förmedla upplevelser, tankar, och erfarenheter i många uttrycksformer som, 

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

  

I citatet ovan förtydligas att förskolan ska sträva efter hur alla de olika uttrycksformer 

som finns, verkligen ska ges möjlighet till utveckling. Bland de olika uttrycksformerna 

finns bild som strävansmål. Alla barn ska utveckla en skapande förmåga. Att genom 

bild precis som genom lek kunna förmedla tankar och skapa sig erfarenheter. Förmågan 

ska dessutom utvecklas, vilket innebär att förskolan måste arbeta aktivt med bild. 
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Läraren bör delta och skapa bildskapande tillfällen, för att kunna bidra till utveckling 

och se till att deras tankar genom bildskapandet blir synliggjort.  

  

Förskolans läroplan har nu reviderats och 1 juli 2019 kommer den nya läroplanen att 

träda i kraft. I den nya läroplanen kan ett förtydligande ses av lärarens roll. 

Förskollärarrollen presenteras som en person som ska ansvara för undervisning. I den 

tidigare versionen av läroplanen används ord som lärande ofta men utbildning mer 

sällan. I den nya läroplanen upprepas utbildning genom hela texten och undervisning är 

ett återkommande ord (Skolverket, 2018).  

  

Skolverket har även tagit fram ett nytt material som ska stötta förskoleklassen i arbetet 

med ämnena språk och matematik. Det är ett obligatoriskt kartläggningsmaterial som 

alla förskoleklasser ska arbeta med från 1 juli 2019 (Skolverket, 2018) 

Kartläggningsmaterialet innehåller stöd för arbetet med matematik och språk. Materialet 

ligger till stöd för att kunna följa upp barnens utveckling inom ämnena. Det ska även 

följas upp och lärare kommer kunna få stöd och kompetensutveckling kommer erbjudas 

i ämnena.  

 

 

2.2 Fantasi och kreativitet 

I det här avsnittet tas fantasins och bildskapande processers betydelse upp i barns liv. 

Vygotskij (1995) skrev en bok om fantasin och kreativitet 1930. Även om det är många 

år sedan boken skrevs, innehåller den fortfarande aktuella tankar om barns fantasi och 

kreativitet. Bildskapande är ett ämne som kan bidra till att barns fantasier får blomstra. 

Vem, verksam inom förskolan har inte sett barm skapa bilder med oerhörd fantasi och 

brinnande engagemang berätta om bilden?  

  

Vygotskij (1995) skriver att fantasier är något som blir till inte bara genom sådant vi sett 

eller upplevt tidigare. En fantasi är något nytt som skapas, en kreativ aktivitet som 

kommer till liv (Vygotskij, 1995). Om vi inte hade haft förmågan att fantisera utan 

endast återskapa och kopiera, hade vi för alltid levt i det förgångna menar Vygotskij. 

Det är inte bara förunnat speciellt intelligenta människor att fantisera, alla människor 

kan fantisera, stora som små. Vygotskij menar dock att barns fantasier är något fattigare 

än vuxnas, eftersom deras erfarenheter ännu inte är lika stora.  

  

Utan fantasins kraft skulle vi aldrig vara kapabla att skapa något. Ur fantasier kommer 

sagor, lekar, drömmar och uppfinningar. Genom fantasin kan känslor såsom glädje, 

sorg, rädsla och hopp bli synliga. De kan synliggöras i det vi ritar, målar, sjunger, 

berättar ja helt enkelt genom kreativa processer (Vygotskij, 1995). Att kunna fantisera 

blir till hjälp menar Häikiö (2007) när någon berättar en historia och vi kan föreställa 

oss bilder till berättandet. Den kompetensen kräver dock menar Häikiö (2007) att vi har 

tidigare erfarenheter som vi kan använda oss av för att bygga ihop något nytt. Alla har 

vi en visuell bildbank menar Häikiö, där alla upplevelser och minnen lagrats.   
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Fantasier är inget som kan påskyndas eller framtvingas. Det är en oerhört komplex 

process menar Vygotskij (1995). Upplevelser både inre och yttre bearbetas, formas, 

förändras, förvrängs, kortas ned, förstoras, förminskas. Vissa detaljer får ta mer plats 

och vissa mindre. När fantasin sedan blir något kreativt i form av en bild eller berättelse 

kan den ta helt nya proportioner. Upplevelsen som presenteras kan förstorats och ta 

stora överdrifter. Att överdriva är något menar Vygotskij (1995) som både vuxna och 

barn gör med förtjusning. En berättelse skulle kunna vara som så: Igår åt jag en bulle, 

den var stor som ett hus, ja faktiskt stor som hundra bullar. En bild skulle kunna målas 

av en bulle som ligger placerad vid ett berg och båda är lika stora.  

  

 

2.3 Fantasi behöver få näring och uppmuntras 

Vygotskij (1995) menar att fantasin har en oerhört viktig plats i människors liv, den har 

en funktion för hela vårt beteende. Men fantasin behöver ibland få uppmuntran för att 

utvecklas. När barn exempelvis ritar skapas tillfälle för de vuxna att uppmärksamma 

och uppmuntra skapandet och bidra till ett fortsatt intresse och vilja att rita och skapa. 

När barn är små finns det en naturlig förkärlek och vilja att rita och skapa (Vygotskij, 

1995). Einarsdottir, Dockett och Perry (2009) upptäcker i sina studier att större delen av 

barnen som deltog ville måla och var ivriga att få sätta igång med uppgifterna. Det var 

endast ett fåtal barn som inte ville delta.   

  

Kindler (2010) menar generellt att barn rent av älskar att få arbeta med färger. Det krävs 

inte mycket menar Kindler för att locka barn till spontana skapande aktiviteter. En 

skapande aktivitet som hon upptäcker locka barn till fantasier är att integrera lek med 

bild. Barnen målar miljöer vilka blir som kulisser till leken. Även Kindler menar att 

lärare som arbetar med barnen behöver vara närvarande och skapa miljöer, se till att 

material finns, vara med och utveckla idéer tillsammans med barnen för ett fortsatt 

intresse. Det kräver även kunskaper hos lärarna och medvetenhet om vad konst är och 

betyder för barn (Kindler, 2010)  

  

  

2.4 Förskollärarens olika roller i bildskapande processer 

Om förskolläraren ska delta och stötta barns fantasier i bildskapandet, vilken roll kan 

hen komma att välja? Ska rollen vara styrande eller enbart stöttande? Bendroth Karlsson 

(1996) skriver i sin studie om guidning eller styrning. Hon menar att styra är ett ord som 

innehåller makt. En lärare som styr äger alla kunskaper och ser barnet som en novis. 

Vilket ändå kan innebära menar Bendroth att läraren som styr, faktiskt egentligen inte är 

mästare på bild.   

  

Bendroth Karlsson (1996) beskriver att en lärare som istället guidar i bildskapande, 

verkligen kan vara mästare på bild och har kompetensen att guida i aktiviteten. 

Kompetensen kan innebära kunskaper om material och olika tekniker inom bild. 

Läraren har även mentala kompetenser och kunskap om hur samtal och reflektioner kan 

bidra till utveckling inom ämnet (Bendroth Karlsson, 1996)   
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Dock menar Bendroth Karlsson (1996) att guidning kan innehålla styrning, både i lägre 

grad och i högre. Där styrningen är svag kan det innebära att läraren ger barnen en 

uppgift men som de får lösa själva. Men läraren finns hela tiden tillgänglig för barnen 

om de vill ställa frågor eller finna material att experimentera med. När läraren utför en 

stark styrning förväntas hela aktiviteten utföras på ett särskilt sätt, en utstakad process 

(Bendroth Karlsson, 1996).  

  

Bendroth Karlsson (1996) utför observationer på förskolan som upplevs styrda från 

början till slut. Vissa av aktiviteterna upplevs inte av barnen att det är deras. Det är 

enbart något som formas av läraren. Uppgifterna kan ha upplevts betydelselösa för 

barnen. En aktivitet som utfördes där läraren bestämde helt och angav slutmål, 

resulterade i att vissa barn kände sig omotiverade och tappade självförtroendet att skapa 

det de fick till uppgift. Barnen ombads måla en favoritleksak utifrån minnet. De fick 

inga bilder eller konkreta exempel som stöd. Läraren deltog inte heller aktivt som en 

medskapare i processen. Uppgiften upplevdes skapa för stora förväntningar på barnen 

och blev bromsande i deras skapande process (Bendroth Karlsson, 1996).  

  

På en annan förskola Bendroth Karlsson (1996) studerade fick barnen en liknande 

uppgift. Men här var kraven inte lika stora och överväldigande för barnen. De 

förväntades inte att klara sig själva, och det fanns inte krav på redan etablerad kunskap. 

Här fick barnen konkretiserat olika former och uppleva de tillsammans med kamrater 

och lärare. Barnen fick även titta på olika bilder som föreställde det de skulle måla. När 

uppgiften avslutades fick barnen sätta upp sina bilder och föra samtal om dem. Den här 

aktiviteten var guidad men ändå styrd. Men här skapades en gemensam process, där 

upplevelser både med kroppen och bilder visualiserades och skapade en kompetens hos 

barnet. En kompetens som skapats tillsammans och som barnet kan våga använda sig av 

(Bendroth Karlsson, 1996)   

 

 

2.5 Fantasin som utgångspunkt, och lärarens roll i aktiviteten 

Barn kan skapa bilder, fulla av fantasi och tankar som barnet har inom sig. Genom 

aktiviteter som stöds av läraren kan barnen hjälpas att synliggöra dessa. Teman som är 

intressanta och betydelsefulla för barnen kan planeras, som i Latham och Ewings (2018) 

studie. Här spelar den vuxna en guidande roll in i aktiviteten som barnen utför och 

lyckas fånga barnens intresse.  

  

I Latham och Ewings (2018) studie beskrivs hur barn i åldern 5-12 får i uppgift att 

skapa bilder på hur de upplever och tolkar fantasi. Barnen får rita med en svart penna 

vart de tror att fantasin finns i kroppen och vad man kan fantisera om. Ett barn fantiserar 

om drakar, och hon målar en bild där hon rider på en drakes rygg. De lite större barnen 

lägger även till korta texter till sina bilder för att förklara vad de betyder. Latham och 

Ewing (2018) fick ta del av hela 639 bilder. Studien togs emot av barnen med ett stort 
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engagemang och intresse. Latham och Ewing menar att studien föll i god jord eftersom 

både lärare och barn hade ett gott intresse av ämnet bildskapande.  

  

 Den kreativa processen att måla menar Latham och Ewing hjälper barn att sätta ord på 

sina tankar och känslor. Det är viktigt menar Latham och Ewing att vi tittar på barns 

bilder och tolkar dem genom barnens ögon. Det barnet berättar genom bilden visar 

barnens tankekraft, alltså barnets kompetens att tänka, visualisera sina upplevelser och 

erfarenheter. Vuxna måste ge barn möjlighet att uttrycka sig menar de. För barn är det 

en självklarhet och något naturligt att rita menar Latham och Ewing, likt Vygotskij 

(1995) anser att ritandet är den form av skapande som är viktigast för små barn. Men, 

menar Latham och Ewing det är inte alltid naturligt för lärare att värdesätta dess 

kreativa processer. Det är lärares syn på fantasin och kreativitetens betydelse som kan 

styra hur barn erbjuds skapa i skolan. Vygotskij menar att barns känsla och kärlek för 

ritande kan minska, även helt försvinna om barnen inte uppmuntras i sitt skapande. 

Barnet behöver vuxna och andra i sin närhet som stimulerar och visar intresse för att 

barnet ska fortsätta sin ritande kreativa utvecklingsprocess.   

  

Om barnet får uttrycka sig genom bildskapande kan vi få ta del av deras värld. 

Bildskapande är något som är betydelsefullt för barn och skapar meningsfullhet, när 

barn ses som kompetenta personer i ett sammanhang. I dessa aktiviteter är det processen 

som är viktig inte resultatet. Processen ska vara rolig och härlig för barnet, inget 

påtvingat. (Einarsdottir, Dockett & Perry, 2009). Einarsdottir et al. (2009) 

uppmärksammade dock i sin studie att det inte var alla barn som uppskattade att rita.   

 

2.6 Lärarens roll och kompetens i bildskapande kommunikation 

När vi kommunicerar gör vi det enbart genom vår röst? Eller kan vi kommunicera även 

på andra vis? Genom att måla konkretiseras tankar, och kan bli synliga för andra 

människor. Att även låta barnen berätta om bilderna är viktigt och det förutsätter att det 

finns en lärare som har tid och intresse att lyssna på barnen.  

  

Genom de bilder som barnen i Latham och Ewings (2018) studie ritade, synliggjordes 

barnens inre och yttre värld. Kommunikation som inte vore möjlig utan bilderna 

förmedlades, från barnen till de vuxna. Både forskarna, föräldrarna och lärarna 

förundrades över hur mycket barnen kunde berätta och vilken bred utvecklad fantasi de 

besatt. Att ha viljan som vuxen att förstå barns bilder och lyssna till dess berättelser är 

viktigt för barns utveckling. Att inte ta en bild för given och välja att tolka den fritt. 

Barnet måste ges möjlighet att berätta, det kräver en engagerad lärare som är närvarande 

när barnen skapar (Adu & Kissiedu, 2017; Einarsdottir, Dockett & Perry, 2009;Eckhoff, 

2007; Latham & Ewing, 2018).   

  

Adu och Kissiedu (2017) vill påvisa i sin studie att mindre barn som inte hanterar 

språket ännu, ofta uttrycker sig och kommunicerar genom bildskapande. Därför är det 

viktigt menar Adu och Kissiedu att barn får komma i kontakt med olika sorters 
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bildskapande aktiviteter i skolan. De påstår även att lärarens roll har en stor betydelse 

för barnens konstnärliga uttrycks möjligheter. Adu och Kissiedu utförde studien på tre 

skolor. Barnen som ingick i studien var mellan 2 och 4 år. Observationer utfördes och 

lärare intervjuades. De observationer som utfördes delades upp under två teman. Under 

den första observationen bads lärare att instruera barnen att skapa fritt. Det 

uppmuntrades även att barnen fick berätta om sina bilder. Under det andra 

observationstillfället fick lärare instruktion o att barnen skulle skapa bilder om temat – 

Min skola. Läraren fick sedan instruktion av forskarna att tolka barnens bilder.  

  

Adu och Kissiedu (2017) kom fram till att lärare ofta tolkar barns bilder fel, när de fritt 

tolkar bilden utan att lyssna på barnet. En lärare i studien menade: att tiden för det mesta 

inte räcker till för att lyssna på barnens tolkningar. När lärare inte vet vad bilderna 

föreställer hur ska de då kunna fånga upp barnens intressen? för att jobba vidare med 

dessa menar Adu och Kissiedu. Läraren kan inte förstå barns upplevelser och det barnet 

kommunicerar om hen inte lyssnar till barnets egen tolkning. Barnets egna tolkningar av 

det de ritade visade sig i Adu och Kissiedus studie vara mycket mer detaljrika än vad 

läraren trodde.  

  

Adu och Kissiedu (2017) kom även fram till att lärarna som deltog i studien såg sig 

själva som personer som besitter kunskaper, för att se till att aktiviteter avslutas med en 

slutprodukt. De såg inte själva processen som lika viktig. Adu och Kissiedu menar att 

dessa lärare inte har en tillräcklig kompetens eller självförtroende kring konstskapande. 

Det är viktigt för barns kommunikativa processer, att lärare har goda kunskaper hur och 

varför de ska lära och stötta barn i konstskapande aktiviteter.  

  

 

2.7 Lärarens roll i bildskapande samtal för barns utveckling 

Hur kan en lärare bidra till att barnen får samtala och diskutera under en bildskapande 

process? Finns det olika strategier att tillgå och hur bidrar de till barns utveckling? . Det 

verbala kan samspela med det icke verbala – i det här fallet tecknandet. Samspelet som 

skapas bidrar till nya kunskapskällor, intressen skapas och gemenskap uppstår.  

  

Att utföra teman eller låta barnen skapa utefter en förbestämd reflektion kan ge goda 

förutsättningar till blomstrande skapande menar Einarsdottir, Dockett och Perry (2009). 

I deras studier fick barn måla hur de kände den första tiden när de börjat skolan. 

Bilderna visar att barn verkligen är kapabla och kompetenta att kommunicera vad som 

är betydelsefullt för dem. Under skapandets gång pågick samtal och diskussioner av 

upplevelser. Barnen reflekterade tillsammans med varandra och med läraren. 

Meningsfulla interaktioner kan skapas i samspelen menar Einarsdottir et al (2009).  

  

Även Eckhoff (2007) skriver om samtal som skapas i samspel mellan barn och vuxna i 

form av berättande. Hon upptäcker en annan strategi för att skapa intresse för konst och 

bildskapande. En lärare startar en berättelse som innehåller fantasi och frågor som 

fångar barnens intresse av ett konstverk. Berättelsen blir till en gemensamt skapad 
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berättelse. Efter berättandet skapade barnen bilder utefter sin upplevelse och till dem 

även egna berättelser. Avslutningsvis på aktiviteten samlade läraren alla barnen som 

fick berätta för varandra om sina skapelser.  

  

Eckhoff (2007) menar för att skapa meningsfulla konstupplevelser krävs en rik miljö 

och lärare som bidrar med strategier för att förstärka barnens upplevelser och 

utveckling. Eckhoff menar även att läraren har en betydelsefull roll för att skapa 

tillfällen för barnen där de kan mötas och observera och reflektera tillsammans. Konst 

baserade dialoger kan skapas när barnen får möta ett stort varierat utbud av konst men 

även möta olika strategier som läraren har för att uppmuntra och skapa intresse för både 

upplevelse och eget skapande.  

  

Häikiö (2007) ser hur lärare i en av hennes studier skapar ett intresse hos barnen genom 

att under en längre period gå till ett äppleträd och samtala kring det. Först finns inget 

större intresse, men genom de många besöken uppstår samtal kring upptäckter. Barnen 

upptäcker hur humlor surrar kring trädet och fascination och intresse väcktes. Samtalen 

och upptäckterna blev grunden till ett tema med ritande och bildskapande som ledde till 

många kunskaper hos barnen. Vygotskij (refererad i Häikiö, 2007) menar att barn 

utvecklas i samspelet med sin omvärld, och det gör även språket.   

Det verbala språket utvecklas i olika begrepp och samtalskompetens, det utvecklas även 

i det icke verbala språket. Barn lär sig efterhand att hantera det kommunikativa 

verktyget som bilden är och kan genom det, förmedla språket genom sina bilder. Bilder 

skapas som är symboliska och har olika innebörd (Bleiker, 1999,Häikiö, 2007,Löfstedt, 

2002,Marner, 2000)  

  

Löfstedt menar att läraren har en betydande roll i barnets utveckling av det 

kommunikativa redskapet. För att det ska utvecklas krävs guidning av läraren för att ta 

bildskapandet vidare till en ny dimension. Gardner (1990, refererad i Marner, 2000) 

menar att för att barn ska erövra nya kunskaper och skaffa nya kompetenser krävs en 

närvarande lärare. En lärare som bidrar till användandet av redskapen, som ger stöd och 

inspirerar barnen. Gardner menar också att läraren skapar tillfällen där barnen kan 

samtala om egna och sina kamraters bilder. I samtalen kan barnen uppleva, skapa 

förståelser och även bearbeta bilderna. Barnen kan prata med varandra om vad de 

föreställer och även berätta hur de gjort. Gardner menar om inte andras bilder får 

upplevas och endast ett fritt skapande uppmuntras är mycket begränsat. Han ställer det i 

jämförelse med att kopiera, vilket kan innebära att använda en färdig mall och bara måla 

något som redan existerar. Det, menar Gardner bromsar både kreativitet och förståelse.  

  

Löfstedt (2001) talar om hur samtalen som utspelar sig under bildaktiviteter innehåller 

inslag av hur lärare pratar till barnen om deras bilder. Sättet läraren väljer att prata till 

barnet, påverkar hur barnet kan tänka om bilder och hur de kan använda bilder. I 

Löfstedts studie ser sig lärarna som guider som inte säger vad som är rätt eller fel. Alla 

kan uttrycka sig på sitt eget sätt, man får göra som man vill. Även barnen sinsemellan 

använder sig av argumenten när de diskuterar hur deras bilder ska se ut. Löfstedt menar 
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att den sorts strategi fungerar på vissa barn men inte på alla. Den friheten kan få vissa 

barn att blomstra och våga skapa fritt. Medan det kan vara bromsande för de barnen som 

känner att det blir ett allt för stort ansvar. De bromsas i sin utveckling och vågar inte ta 

för sig, de kan känna att de inte klarar att prestera utan stöd.   

  

I de samtal som skapas kan det också vara barnets egna berättande som är centralt. 

Häikiö (2007) ser hur barnen skapar berättelser kring sina egna bilder. Målningar blir 

till berättelser, det är inte bara en bild. Här ges plats för tankar, känslor och upplevelser 

som kommer till liv. Även Latham och Ewing (2018) upplever hur barnens tankar och 

upplevelser blir till berättelser. Barnen bjuder på detaljrika berättelser om bilderna de 

ritat. Den vuxnas roll i berättandet influerar även barnen, genom de frågor som ställs. 

Specifika frågor om fantasi, exempelvis – Vart i kroppen barnen tror att fantasi finns, 

uppmuntrar barnen att utveckla och verkligen fundera på vad det är de ritar (Latham & 

Ewing, 2018).  

 

 

2.8 Identitetsskapande genom bilden och dess betydelse för barnet 

Bildskapande är en naturlig process vilken människan använder för att utveckla sin 

medvetenhet av både sinne och kropp (Bleiker, 1999) Det är inte bara en reflektion av 

upplevelser från omgivningen och världen, utan även den egna känslan utifrån mig 

själv. Det är nyckeln till att utveckla sitt jag, sin person och det skapar möjligheter för 

att se och förstå sin del av världen (Bleiker, 1999). Att skapa med kroppen och 

upptäckandet och formandet av jag, börjar mycket tidigt i barnens liv menar Bleiker 

(1999). Redan som spädbarn, när handens och fötternas rörelser formar mönster i luften 

uppstår snart en medvetenhet av jaget och kroppen. Allt efter barnet blir äldre utvecklas 

olika upptäckter av kroppen, dess handlingar och kompetenser. Någon gång runt ett års 

ålder när barnet kan greppa och styra rörelser börjar skapandet med handen. Rörelserna 

handen åstadkommer kan nu överföras på papper (Bleiker, 1999).  

  

Bilder skapas och barnet kan reflektera sitt inre jag och personlighet kan avspeglas med 

former. Skapandet utvecklas mer och mer, formerna blir till bilder. Bilderna blir till 

figurer och ju äldre barnet blir utvecklas bildskapandet till något som influeras och 

samspelar med den levda yttre världen. Jaget blir en del av kontexten där barnet 

befinner sig. Barnet kan prova olika identiteter genom olika karaktärer. Känslor kan 

även uttryckas genom symboliska bilder, där flygplan kan betyda frihet och lejon kan 

innebära styrka (Bleiker, 1999).  

  

Häikiö (2007) skriver om hur bilderna barn skapar utifrån upplevelser som bärs 

inombords konkretiseras och jaget möter omgivningen. Här sker ett utbyte mellan 

subjekt och objekt en dynamik. Jaget speglas i skapandet, det blir tydligt och personligt. 

En medvetenhet av jagets innehåll synliggörs i processen för barnet. När de inre 

strukturerna bearbetas går identitetsutveckling hand i hand med kunskapsutveckling 

(Häikiö, 2007). I skapande processer kan barnet bli mer medveten om sina kompetenser, 

reflektera och en självkännedom utvecklas.  
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2.9 Lärarens roll i barnets identitetsskapande bildprocesser 

Barn behöver ges möjligheter till bildskapandet, genom rik exponering och miljöer där 

skapandet kan utvecklas och ta form (Bleiker, 1999). För att bilderna barnet har inom 

sig ska utvecklas och få förankring till verkligheten, behövs vuxna som kan tillföra ett 

rikligt och varierat material. Även tillgång till en rik miljö bör tillgodoses, där lekar och 

upplevelser kan ta plats, som kan utveckla kompetenser för ett ökat självförtroende 

(Häikiö, 2007)Det är viktigt att de vuxna kan se den potential, konstskapande för med 

sig till barnens utveckling och formande av sin identitet. Barnen ska få möjligheter att 

skapa med sina händer redan från tidig ålder och det kan de behöva stöd i (Bleiker, 

1999,Häikiö, 2007).  

  

I Häikiö studie (2007) skapar ett barn vid en frekvens, bilder tillsammans med en lärare 

som guide. Läraren ställer frågor och uppmuntrar barnet till fortsatta försök att klara av 

att måla det hen vill. Barnet tappar stundvis lusten och tron på sig själv och tycker inte 

att hen kan måla. Läraren fortsätter lotsa barnet genom uppgiften. Det resulterar till en 

positiv aktivitet för barnet. Barnet känner sig nöjd över sin egen förmåga och 

kompetens att kunna måla. En självkänsla verkar här styrkts genom den gemensamma 

aktiviteten (Häikiö, 2007)  

 

 

2.10 Den ämnesintegrerade pedagogiken och lärarens roll 

Estetiska ämnen däribland bild, kan ibland fungera som ämnen som underlättar 

inlärning av andra ämnen. Ämnen integreras med varandra på ett pedagogiskt vis. Det 

kan även kallas estetiska läroprocesser och kan gynna kunskapsutveckling (Skolverket, 

2015) Enligt skolverket finns inte så mycket forskning som styrker att estetiska 

läroprocesser främjar andra ämnen. 

  

Häikiö (2007) skriver om estetiska läroprocesser i sin studie. Häikiö (2007) menar att 

lärare ibland kan missa konstens potential på grund av osäkerhet eller otillräckliga 

kunskaper. Lärare bör ha en medvetenhet av estetikens bidragande positiva möjligheter 

till barns utveckling. Häikiö (2007) skriver hur en ämnesintegrerad pedagogik kan 

utövas sett ur det perspektivet med estetik som metod. I den ämnesintegrerade 

pedagogiken får barnet jobba med hela kroppen, det estetiska får samspela med det 

teoretiska. Handen möter tanken och tillsammans skapas lärorika tillfällen. Det kan ge 

nya möjligheter att arbeta med exempelvis matematik, språk och samhällsvetenskapliga 

ämnen (Häikiö, 2007).  

  

Häikiö (2007) studerar förskolor inom Reggio Emilia pedagogiken. Dessa förskolor har 

tagit ett steg längre i arbetet med de estetiska läroprocesserna. I Reggio Emilia 

förskolorna finns en atelierista som är specialiserad inom estetiska uttrycksformer men 

kan även jobba med språk och matematik. Atelieristan jobbar tätt med förskollärarna 

och ger dem tips och instruerar och vägleder dem. Även material och tekniker är något 

en atelierista har fördjupade kunskaper om.  
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Det innebär dock inte att läraren ska glömma estetikens egenvärde. Kunskap att även 

kunna se estetik som en egen kraft, krävs för att kunna arbeta med estetik fullt ut.  

För att arbetet med estetik ska bli betydelsefullt för barnet och jaget krävs att lärare ges 

tillfällen att skapa i meningsfulla lär tillfällen (Häikiö, 2007)Tillfällena ska innehålla 

möjlighet för barnet att utforska själv och tillsammans med andra barn och läraren. Att 

få möta olika miljöer och vara aktiv i det utforskande arbetssättet läraren tillgodoser 

barnet med. Nya erfarenheter och upplevelser i omvärlden erfars. Här ska läraren vara 

en vägledare och förebild, upptäcka tillsammans med barnet samtidigt som nya 

kunskaper kan tillföras (Häikiö, 2012). Det är dock barnets nyfikenhet och motivation 

som ändå är motorn i processen menar Häikiö (2012)  

  

Det ämnesintegrerade äger även rum i samtal som sker i samband med bildskapande 

och konstmöten (som diskuterats tidigare). Samtalen som utspelar sig i Eckhoffs (2007) 

studie är lärarna medvetna om att barnen utövar språket, och det bidrar till breddad 

språklig kompetens. I Eckhoffs studie använde läraren berättande i samspel med 

konstupplevelsen och bildaktiviteten som utfördes. Läraren använde även en metod som 

innebar att frågor ställdes, i samband till att barnen fick möta olika konstverk. Frågorna 

var både öppna och slutna. Lekar var ytterligare en metod som inslag vid konst 

upplevelserna. Barnen fick uppdrag att leta upp ett särskilt konstverk i en galleria som 

besöktes. Den sista metoden som Eckhoff uppmärksammar i sin studie är att använda 

olika tekniker. Här får de möta olika designer och diskutera dem, hur de är skapade, 

med vilket material och vad materialet heter. Därefter fick barnen designa en egen 

variant av det de upplevt. Barnen i Eckhoffs (2007) studie designade och tillverkade 

bland annat en smyckes box.  

Eckhoff (2007) menar att dessa fyra strategier hon uppmärksammade i studien kan vara 

användbara för lärare och gynnar barns utveckling på många plan.  

  

Bendroth Karlsson (1996) är lite kritiserande till den ämnesintegrerade metoden i 

samband med barns bildskapande. Hon menar att det kan innebära att bildskapandet blir 

underordnat och alltså får ett mindre värde än andra ämnen. I sin studie upptäcker 

Bendroth Karlsson flera bildaktiviteter som hon ser som – icke bild 

aktiviteter.  Bildprojekten har inte en estetisk karaktär utan de har ett annat 

huvudinnehåll.  

  

Det som kan vara problematisk menar Bendroth Karlsson (2007) med att integrera 

kunskaper med bildskapande styrda aktiviteter med andra syften än estetik. I dessa 

aktiviteter finns ofta inte samma utrymme för personligt kreativa och avvikande uttryck. 

Uppgifterna har en given ram och ett bestämt slutmål. Vilket innebär att slutprodukten 

blir lika. Det är inte heller processen i aktiviteten som verkar vara det viktiga, utan 

slutprodukten är det relevanta att nå fram till (Bendroth Karlsson, 2007)  
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3 Problemformulering 

Enligt forskningen är bildskapande och konst i förskolan ett viktigt ämne som barnen 

bör få ta del av redan i tidig ålder. Forskningen styrker dess betydelse för bland annat: 

fantasi, identitetsskapande, språk och för skapandets själv och dess estetiska värde. Att 

få skapa med sina händer och uppleva tillfredsställelse att få skapa något eget. I 

forskningen framkommer även hur viktig förskollärarens roll är för att ämnet ska kunna 

ge stöd till barnen på ett utvecklande, pedagogiskt sätt.  

  

 I förskolans styrdokument finns bild med som ett ämne bland flera andra 

ämnen/aktiviteter, däribland musik, lek och rörelse. Det uttrycks att skapande förmåga 

ska utvecklas genom bild och på så vis ge barnet möjlighet att få upplevelser och 

förmedla tankar genom uttrycksformen. 

 

Skolverket har tagit fram ett kartläggningsmaterial som börjar gälla 2019. 

Kartläggningsmaterialet innehåller endast guidning och vägledning i matematik och 

språk. Detta leder till frågor eftersom bilden i styrdokument inte tar speciellt stor plats, 

och på så vis kan den uppfattas som mindre betydelsefull som exempelvis matematik? 

När kartläggnings material inte skapats för bild. I och med den här studien vill jag ta 

reda på hur förskollärarna ser på bildskapande. Är det ett viktigt ämne? eller är det 

något barnen mest kan ägna sig åt fritt, som något roligt. Är förskollärarna medvetna 

om rollen de ansvarar för? och får bilden verkligen ta samma pedagogiska plats i 

verksamheten.  

 

 

4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka fem förskollärares egna inställningar till barns 

bildaktiviteter och konstmöten i förskolan. Samt undersöka samband till hur ämnet tar 

plats i verksamheten. Genom studien söks också inblick i förskollärarens roll när 

bildaktiviteter utförs och konstmöten skapas i den pedagogiska verksamheten.  

  

Frågeställningar:  
 

1. På vilka sätt anser förskollärarna att bildaktiviteter och konstmöten är 

betydelsefullt för barnen i förskolan?   

2. Anser förskollärarna att deras inställning till bildskapande och 

konstmöten, kan påverka tillgängligheten av ämnet för barnen? 

3. Vilken roll väljer förskollärarna att anta vid bildaktiviteter och 

konstmöten tillsammans med barnen?  

 

5 Metod 

Metoddelen har delats upp under sex underrubriker som presenteras här: Metodval - här 

kommer en förklaring kring vilken metod som valdes för studien och varför. Urval och 

tillvägagångssätt, här förklaras vilka personer som valts för studien och en motivering 

till det. Därpå presenteras: Etiska överväganden som antagits innan studien påbörjats 
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och pågått. Utförande, här förklaras kort hur intervjuer utförts och valda 

tillvägagångssätt. Analysmetod av insamlad data: beskriver vilken metod som använts 

för att analysera materialet, för att kunna sammanställa ett resultat. Metod delen avslutas 

med att kort förklara Tillförlitlighet och hur strävan utförts för att uppnå en hög 

tillförlitlighet.  

  

5.1 Metodval 

Det metodval som tillämpats i studien är kvalitativ forskningsstrategi med 

semistrukturerad intervju.  Den kvalitativa metoden har en tolkande strategi. (Bryman, 

2000). Ord tolkas och utgör relationen mellan teorin och empirin. Den kvalitativa 

forskningsprocessen grundar följaktligen sina resultat utifrån hur individer ger uttryck 

för sin sociala verklighet, förankrad, skapad och upplevd i miljön hen befinner sig. 

Genom den kvalitativa metoden kan en förståelse av hur individer skapar och 

konstruerar sin verklighet (Bryman, 2000).   

  

Den kvalitativa undersökningen innehåller sex viktiga steg menar Bryman (2000) Dessa 

steg har studien till del följt. I första fasen formas forskningsfrågorna, därefter väljs de 

personer som ska ingå i studien. Fortsättningsvis samlas data in med hjälp av 

intervjufrågor. Därefter utfördes en tolkning av data och ett teoretiskt arbete utfördes i 

form av skapade kategorier. Avslutningsvis formas resultat och slutsatser (Bryman, 

2000).  

  

Syftet med den här studien var att lyfta fram fem förskollärares syn på bildskapande. Ett 

försök till att synliggöra hur de tänker, värderar och praktiserar bildskapande och konst i 

praktiken. För att få en inblick i deras perspektiv och livsvärld, ansågs kvalitativ metod 

med intervju vara ett givet val för studien. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

intervjuer blir som ett samtal, men med ett förbestämt syfte och en tydlig struktur. Det 

är inte heller ett helt jämlikt samtal eftersom det är intervjuaren som sitter på en 

maktposition. Det kan innebära att det är intervjuaren som kontrollerar intervjun. 

Ramarna för studien och vilken riktning intervjun tar styrs av intervjuarens 

intervjuguide (Kvale & Brinkman 2009). Trost (2005) menar att det är viktigt att 

eftersträva ett jämlikt möte. En intervju ska äga rum där intervjuaren bör strävar efter att 

mötet resulterar i en subjekt-subjektrelation. Intervjuaren delger inte heller sina åsikter i 

ämnet eller betygsätter den intervjuades svar på något vis (Kvale & Brinkmann, 2009).  

  

 

 

5.2 Urval och tillvägagångssätt 

De intervjuade personerna bestod av fem förskollärare. Urvalet var målinriktat men det 

strategiska urvalet var något begränsat. Trost (2005) menar för att en studie ska få en 

variation kan det strategiska urvalet vara avgörande. Det kan omfatta vilken ålder det är 

på de intervjuade, vilket kön och vilken utbildning personen har menar Trost. Urvalet 
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begränsades till att informanterna som söktes skulle vara förskollärare, verksamma och 

helst ha några års erfarenhet inom yrket.   

  

För att komma i kontakt med möjliga informanter, placerades en förfrågan och 

beskrivning av studien i en lokal Facebookgrupp. Förfrågan fanns tillgänglig ca två 

veckor. Det resulterade inte till något svar, varpå förfrågan plockades bort. Samtidigt 

skickades mail ut till chefer inom barnomsorgen, innehållandes en förklaring av studien 

och förfrågan om möjliga informanter. Mailet resulterade inte till någon informant. 

Avslutningsvis togs kontakt med verksamma inom olika förskolor genom personliga 

kontakter. Inbjudan skickades ut till fem förskollärare i form av missiv (bilaga 2). Två 

förskollärare på en kristen förskola, en förskollärare verksam på en kommunal förskola, 

en förskollärare på en Montessoriförskola (i en förort till centrum) och en 

Montessoriförskollärare (verksam centralt), samtliga tackade ja via mail till medverkan.  

  

Antalet informanter påverkades av svårighet att komma i kontakt med möjliga 

informanter. Trost (2005) menar dock att det är att föredra ett mindre antal informanter 

eftersom det bidrar till ett mer lättöverskådligt material. Dessutom menar Trost att det är 

kvalitén som räknas, fem intervjuer som är utförda på ett bra sätt är bättre än ett större 

antal som inte är lika väl utförda. Hade det visat sig efter de fem utförda intervjuerna att 

resultatet blivit för torftigt, kan komplettering utföras i form av fler intervjuer menar 

Trost.  

  

Urvalet av informanter vilka slutligen deltog i studien kan på grund av svårigheten att 

komma i kontakt med möjliga deltagare ses som ett bekvämlighetsurval. Bryman (2000) 

menar att bekvämlighetsurval innebär att forskaren tar till personer i studien som finns 

tillgängliga. Bryman menar att resultatet av urvalet kan få en god avkastning eftersom 

svars frekvens ofta blir hög. Däremot kan det innebära att spridningen på de valda 

informanterna inte blir så stor.  

 

5.3 Etiska överväganden 

De etiska överväganden som tagits, har influerat hela vägen genom studien: Från den 

första kontakten med informanterna via mail, till de individuella mötena, under 

bearbetning av det insamlade materialet, textprocessen och avslutningsvis hanterandet 

av materialet efter avslutat arbete. Studien följer de forskningsetiska regler som 

Vetenskapsrådet (2002) tydliggör. En tydlig forskningsprincip är enligt Vetenskapliga 

forskningsrådet att ingen människa ska bli kränkt eller på något vis utsättas för psykisk 

stress eller annan skada genom en vetenskaplig studie. Det innebär att forskaren följer 

forskaretik. Det här kravet kallar vetenskapsrådet för – Individskyddskravet, och det är 

den punkten som studier bör ha som utgångspunkt och se som självklart.  

  

I Vetenskapsrådet (2002) tydliggörs individskyddskravets fyra viktiga huvudkrav som 

studien förhåller sig efter. De fyra kraven är: Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.  
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Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska informationen förmedlats till informanten antingen 

skriftligt eller muntligt innan någon intervju påbörjas. Informationskravet innebär att de 

som förfrågas och kommer delta i studien ska vara väl informerade om studiens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002)  

 I studien skickades skriftlig information ut i god tid innan intervjuer utfördes. Missivet 

(bilaga 2) innehöll information om studiens syfte och frågeställningar.  

I missivet förtydligades även att allt deltagande var frivilligt och informanten kan dra 

sig ur om hen vill det. Genom missivet informerades även om hur intervjuerna skulle 

komma att användas och hanteras. Informationen repeterades muntligt innan varje 

intervju påbörjades  

  

Det är givetvis den tillfrågade som bestämmer själv om hen vill delta eller ej, därför ska 

samtycke inhämtas från informanter innan studien startar. (Vetenskapsrådet, 2002)  

Innan tid och plats bestämdes för intervjuer inväntades ett godkännande svar från 

informanten. Alla tillfrågade informanter svarade genom mail. Mailen sparades, men 

har inte visats upp för någon annan eftersom de innehåller namn och mailadresser. 

Informanten har som nämnts tidigare informerats om att hen kan avbryta sitt deltagande 

om hen så önskar. Även om det skulle innebära att det valet tas när intervju pågår. 

(Vetenskapsrådet, 2002) Det tydliggjordes även för informanten, både skriftligt och 

muntligt innan intervju påbörjades, att hela intervjun skulle spelas in.  

  

Konfidentialitetskravet innebär att all information som samlas in ska vara helt anonym 

och den ska inte kunna kopplas till någon person. De uppgifter som skrivs ned om 

personer som deltar i studien ska förvaras så att ingen annan än forskaren kan komma åt 

dem (Vetenskapsrådet, 2002).  All det inspelade materialet har därför förvarats på ett 

säkert ställe där ingen utomstående har haft tillgång till det.   

 

När texter skapas och bearbetas ska det göras på ett sådant sätt att ingen deltagare ska 

kunna identifieras. Namn och platser måste helt uteslutas och istället om nödvändigt 

fingeras. Data bör därför skrivas på det viset att det försvåras för alla läsande att kunna 

identifiera deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). En försiktighet bör även tas vad gäller 

fingering menar Trost (2005) eftersom det skulle kunna peka ut en person som inte är 

delaktig i studien. Fingerade namn har inte skapats i aktuell studie. Istället har 

personerna som intervjuats genom hela resultat delen nämnts som informant och även 

som förskolläraren. Platser har valts att nämnas som centralt eller förort.  

  

Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att allt insamlat material enbart 

användas i forskningssyfte och ska inte lånas ut eller användas vidare i andra syften.  

Det material som samlats in i samband med studien har enbart använts för aktuell 

studie. Nyttjandekravet förtydligas i missivet (bilaga 2) och även det repeterades 

muntligt.  

Alla intervjuer spelades in både på Ipad och telefon. Detta material kommer efter 

avslutad studie att raderas.  
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Med god forskningssed kommer även ett antal självklara principer att följa enligt -God 

forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). Här nämns några som studien förhållit sig efter. 

Vetenskapsrådet belyser vikten av att tala sanning i det redovisade materialet. Att öppet 

redovisa både metod och resultat i studien. Forskningen ska värna om att ingen 

människa, djur eller miljö skadas.  

  

5.4 Utförande av intervjuer 

Tider och platser bestämdes utefter informanternas önskemål. Fyra intervjuer ägde rum 

på respektives arbetsplatser och en intervju utfördes i informantens hem. Trost (2005) 

skriver att miljön där intervjuerna utförs bör vara ostörda och kännas trygg för 

informanten. Trost menar dock att inte hela ansvaret för val av plats ska läggas hos den 

tillfrågade. Intervjuaren bör komma med förslag som förenklar valet. I några av fallen 

gavs alternativa förslag, men samtliga fem hade redan ett för dem enklast alternativ, det 

följdes och ifrågasattes inte.  

  

De förberedelser som ägde rum innan intervjuerna, innehöll planering och 

iordningsställande av en intervjuguide (bilaga 1). Det innebär att studien benämns som 

en semistrukturerad intervju, vilket innebär att frågor skapats i förväg. Dessa frågor kan 

ändå ge plats till informantens möjlighet att utveckla sina svar på sitt personliga vis 

(Bryman, 2000). Intervjuguiden behöver inte heller följas slaviskt, frågor kan byta plats 

och även nya följdfrågor kan formas utefter informantens svar (Bryman, 2000).   

  

Intervjuguiden (bilaga 1) kom att innehålla 12 till störst del öppna frågor. Att ställa 

öppna frågor menar Bryman (2000) ger informanten möjlighet att svara fritt och man får 

ett bredare resultat. Frågorna formulerades därför utefter en strävan att skapa öppna 

frågor. Inte slutna frågor som resulterar i ja och nej svar. Något som undveks i studien 

var att ställa frågan – varför? Trost (2005) menar att frågan -varför, helst bör undvikas 

eftersom risken finns att den intervjuade känner sig ifrågasatt. Det kan även resultera i 

att det blir svårare att skapa följdfrågor efter att ett varför besvarats. Istället användes till 

störst del följdfrågor som Trost (2005) föreslår: Kan du berätta mer? Hur menar du då? 

Kan du förklara?   

 

Alla intervjuer spelades in på Ipad och telefon. Bryman (2000) menar att intervjuaren 

helt kan fokusera på informanten under intervjun, om inte anteckningar sker samtidigt. 

Vid inspelning missas inte heller något som sägs eller hur det sägs. Att spela in ger även 

en större möjlighet till en noggrannare analys av det sagda (Bryman 2000).  

  

 Under intervjuns gång var strävan att låta informanten få möjlighet att hinna tänka efter 

och få den tid hen behövde för att formulera sig. Trost (2005) skriver om vikten av att 

inte vara rädd för tystnad. Det är viktigare att låta den som intervjuas verkligen få tänka 

efter och inte stressas till svar. När uppehåll blev långt efter en ställd fråga, 

uppmuntrades informanten att ta sig tid, fundera. Ibland gavs en närmare förklaring av 

den ställda frågan om informanten upplevde frågan svårtolkad.  
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5.5 Analysmetod av insamlad data 

Varje intervju transkriberades dagen efter. Anledning till att inspelningarna 

transkriberades var för att få ett mer lättöverskådligt material. Likt Bryman(2000) 

skriver är det en tidskrävande process och kan ta upp till fem sex timmar att utföra. 

Varje intervju lyssnades igenom och transkriberades dock inte som talspråk. Eftersom 

en analys skulle utföras, för att få ett resultat i kategorier, skrevs alla intervjuer ut på 

papper.   

  

När samtliga intervjuer skrivits ut, lästes de igenom ett flertal gånger. Röda trådar 

söktes, mönster och likheter. Ord och meningar ströks under med en markeringspenna. 

Därefter användes en metod som föreslås av Trost (2005),en sorts arbetsmatris 

skapades. Fyra stora ark fästes ihop till ett stort ark. Fem vågräta kolumner med ett 

flertal lodräta rader ritades ut. I de fem lodräta kolumnerna skrevs en siffra ut för varje 

informant:1,2,3,4,5. Raderna fick därefter en kategori och i samma rad skrevs 

utplockade meningar och ord ut från varje informants svar. Matrisen gjorde resultatet 

lättöverskådligt. Till slut fanns ett antal kategorier som kunde sammanställas. Utefter 

kategorierna och orden skapades text och sammanhang.  

  

Resultatet studien redovisar har varit en konventionellt kvalitativ innehållsanalys. Alla 

resultat och kategorier kommer enbart från det insamlade materialet. Innehållsanalysen 

innebär att det insamlade materialet tolkats och sammanställts (Bryman, 2000).  

  

5.6 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet kan vara svårare att definiera i en kvalitativ studie än i en kvantitativ, 

eftersom det är människors sociala versioner och uttalande som ligger till grund för 

resultatet (Bryman, 2000;Trost, 2005) En kvantitativ studie kan utföras igen och ge 

ganska lika resultat. En kvalitativ studie däremot kan innebära att människorna som 

intervjuats kan ändra sina svar och ge helt nya svar om frågorna ställts igen. En ständig 

förändring sker i människors varande. Människor är aldrig statiska utan befinner sig i en 

ständigt aktiv process (Trost, 2005).  

  

I studiens resultat är det författarens tolkning av materialet som redovisas, inte den 

intervjuades tolkning. Dock har materialet hanterats med försiktighet och noggrannhet. 

Att försöka läsa mellan raderna och övertolka är inte att föredra eller att förvanska 

materialet menar Trost (2005) . Det är informantens tyckande och utsagor som ska 

skrivas ned (Trost, 2005) För att det skulle utföras så noggrant som möjligt har även vid 

varje nedskrivet citat lyssnats på det inspelade materialet en extra gång. Även hela det 

inspelade materialet har lyssnats igenom flera gånger, för att bli noga insatt i det 

förskollärarna sagt.  

  

I metoddelen har en ansats gjorts för att alla delar i studien ska finnas överskådliga för 

den som läser. Allt som presenterats och förklarats har gjorts för att hela den utförda 

studien ska bli lätt överskådlig. Bryman (2000) beskriver att läsaren ska om hen vill 

kunna granska studien, för att kunna göra sig en egen uppfattning om dess 



 

18 

 

tillförlitlighet. För att de ska kunna ske, ska det finnas en tydlig redogörelse av hela 

studiens process tillgänglig för läsaren att ta del av 

 

 

6 Resultat 

Här presenteras det resultat som studien kommit fram till. Under kategorier presenteras 

det som framkommit i de fem utförda intervjuerna. Uttalanden informanterna gjort 

presenteras kursiverade.  

  

6.1 Förskollärarnas intresse och kompetens, som påverkansfaktorer av hur 

bild och konst tar plats på förskolan  

Kan förskollärarens intresse och kompetens för bild och konst påverka hur ämnet 

prioriteras? Här presenteras hur förskollärarna resonerar kring sina egna intressen och 

kompetenser av bildskapande och konst.   

  

Fyra av informanterna finner bildskapande som ett ämne som är roligt och ger plats för 

många kreativa aktiviteter på förskolan. Att skapa med olika färger och material 

tillsammans med barnen är något alla fyra informanter gärna gör med barnen. Både 

måla och rita är något alla nämner av det de gör på förskolan. Samtliga fem informanter 

menar att bildskapande får ta stor plats i verksamheten. Informanter berättar om olika 

aktiviteter och teman som utförts på deras förskolor.   

  

 Jag tänker nu håller vi på lite med hösten, vi var ute och samlade löv och då får man ju 

in både natur, naturkunskap, vi tittade på färger, vi har letat reda på sånger som har 

med höst och löv att göra. Man kan få hitta nån bok som man läser.  

  

 Huruvida det är informanterna som oftast håller i bildskapande och konstmötes 

aktiviteterna med barnen visar sig på två av förskolorna avgöras beroende på det egna 

intresset eller den kompetens förskolläraren har. Det innebär att alla bildskapande 

aktiviteter för det mesta hålls av en särskild person. Detta bidrar menar informanterna 

att barnen får uppleva innehållsrika och lärorika aktiviteter i alla ämnen. Eftersom den 

som håller i ämnet verkligen brinner för det och har kunskaper som inte de andra 

förskollärarna har. Båda menar att det inte innebär att de aldrig ägnar sig åt andra 

ämnen, men att det är det särskilda ämnet som de utövar mest. På de tre övriga 

informanters förskolor avgörs inte fördelningen av ämnesinriktade aktiviteter av eget 

intresse eller kompetens. Alla arbetar med alla de ämnen som ska finnas i verksamheten 

enligt läroplanen. Däremot påtalar en av dem att verksamheten formas utav de som 

arbetar där och det påverkar till en viss del. Nedan återges vad två informanter säger om 

fördelning.   

  

Engagemanget kanske blir lite varmare om man får blomma i det man också tycker om.  
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Bild och konst, det är egentligen inte mitt område utan vi har delat upp det ganska 

mycket  

  

Vad man brinner för lite, det präglar ju faktiskt lite. Sen betyder ju inte det att -kan man 

inte sjunga själv, så låter man bli att sjunga. Men det blir att man delar upp det lite och 

det är väl det som är fördelen när man är i ett personal lag, att man har lite olika 

områden som man kanske brinner lite extra för.   

 

Båda informant berättar här om hur kompetens och gott intresse kan skapa goda 

möjligheter för barnen att utvecklas på många plan. Att en verksamhet där alla kan 

arbeta utefter sina intressen främjar både barn och personal.  

  

Alla barn fick göra var sin akvarell målning. Hen introducerade att måla vått i vått, hur 

man kan få färgen att rinna, att det blir fina mönster och hur färgen blandar sig, vad 

blir det för färger då? Det blev också en stund ensam med en pedagog.  

  

Det som är så fantastiskt i ett sådant här förskollärarlag, det är att alla ska ha saker 

som de är bäst på för då får man in så mycket  

  

 En informant som jobbar på en förskola där det egna intresset inte är lika styrande, 

pratar om hur alla ämnen på förskolan ska vara som en röd tråd som hela tiden löper i 

verksamheten. Hen menar att det är de som jobbar i verksamheten som sätter 

verksamheten, intressen och lust kan prägla. Informanten förklarar att hen inte kan 

något direkt om konst privat, men tycker det är roligt att få testa, uppleva och göra olika 

saker. Att skapa saker är det roliga menar hen.  

  

 Ja men konst, jag tror man är född med ett konstnärligt seende, så man kan se konst i 

olika saker.   

  

Vi håller inte på med det som vi tycker är kul privat, utan vi följer läroplanen  

 

6.2  Läroplanen 

Två förskollärare nämnde läroplanen som en påverkansfaktor av vilka ämnen som får ta 

plats i förskolans verksamhet. Läroplanen är viktig att följa för att nå alla mål om finns. 

Det är både matematik, språk och inte minst bild. För att hålla reda på om läroplanen 

följs pratar båda förskollärarna om vikten av att följa upp och gå in och bocka av.  

  

I vår förskola så tar det nog mycket plats, bild, konst, musik, natur. I det får man ju in 

allting. När vi är på utflykt så försöker jag få in matematik, alltså man vill få in 

läroplanen så mycket man kan.  

  

Båda pratar även om att dokumentation är viktig, det är en del av läroplanen. En av 

informanterna menar även att hur förskolan arbetar utefter läroplanen kan styras utav de 

som arbetar där. En utbildad förskollärare är medveten om läroplanen och kan sin 
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läroplan. Medan den som inte har utbildning inte är insatt i den på samma sätt. 

Informanten berättar att de har ett inslag på möten att diskutera läroplanen för att ge alla 

insikt och kunskap om den.   

  

 Så har vi ju läroplanen, om man har råkat utbilda sig så vet man. Men om man då 

jobbar med pedagoger som inte utbildat sig, så har de ju inte den kunskapen.  

  

Vi har olika bodelsområden heter det, som vi ska jobba med, som vi bestämt att det här 

behöver vi bli bättre på. Då tittar man på-Vad är målen i dem och så styr man 

planeringen i verksamheten.  

 

 

6.3 Bildskapande och konstmöten sett som estetisk lärprocess 

Alla informanterna pratade om bildskapande som ett viktigt ämne, vilket även kan 

användas till att komplettera och samspela med andra ämnen. Exempel på det som 

informanterna nämnde var: Biologi, matematik, språk, geografi och musik. Bild och 

konst ses även vara gynnsamt för att skapa viktiga kunskaper och erfarenheter av andra 

viktiga mål som förskolan ska arbeta med dem nämndes som: gemenskap, demokrati, 

relationer, kamratskap och samarbete. Temat borde kunna ses som ämnen som faller 

inom samhällskunskap. Alla informanterna pratade på något sätt om att bildskapande 

var ett gott tillfälle för kamratskap och samarbete att influeras genom. När bildskapande 

aktiviteter utförs ges möjlighet till samarbete barnen emellan. Det gav även tillfälle att 

utföra aktiviteter som hade kamratskap som tema berättade en informant. I kamratskaps 

tema vävdes bildskapande aktiviteter samman med studiebesök med samma tema på 

konstmuseet. En informant berättar hur målargruppen de hade på förskolan, skapade en 

sammanhållning mellan barnen. En känsla att höra ihop, när något gemensamt 

skapades, och det var bara deras aktivitet. Aktiviteterna som utfördes bidrog till att 

barnen hjälpte varandra och uppmärksammade varandra.  

  

Nu ska vi samarbeta, vi ska jobba här, men vi har bara två gula penslar, alla vill ha 

gula penslar – Hur ska vi göra då när vi är fyra stycken? Där har ju fröken jätte stort 

ansvar. Genom att diskutera, genom att titta på barandra, - Nu rinner det tårar där vad 

kan det betyda?  

  

Samtliga informanter pratar om hur bild kan integreras med språk och dess betydelse i 

bildskapandet och hur det kan gå till.  

 

Jo men att man samtalar med barnen. Man kan ju ha läst en bok, och så vill jag att de 

ska måla någonting utifrån boken, utifrån det de har hört från boken. Då kan man också 

se vilka barn som kanske har förstått bokens innehåll och vad de tagit till sig boken. Du 

kan ju få in allt möjligt genom bilden”  

Vissa barn kanske har svårt att formulera sig, verbalt men då kan de ju måla.  

  

Ja, att man pratar om bilden, att den kanske ger tillfälle för barnen att berätta.  
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En informant berättar om en ämnesintegrerad aktivitet som har utförts på förskolan, där 

språket tar stor plats. De större barnen fick till uppgift att skriva sitt namn. Namnet 

skrevs med svart färg. Därefter sammanfogades bokstäverna med streck. De mellanrum 

som uppstod mellan bokstäverna fylldes i med de tre grundfärgerna -rött, gult och blått. 

I aktiviteten fördes bildskapandet samman med skapande, färglära och att skriva sitt 

namn. Informant berättar att när alla bilderna var färdiga, sattes de upp på väggen. 

Eftersom bilderna placerades där alla kunde se dem resulterade de i mycket samtal, 

reflektion, diskussion och även fantasi. Barnen diskuterade sinsemellan om vad de 

föreställde och även med de vuxna. Ibland diskuterades en kompis bild barnen emellan 

när inte barnet som skapat bilden var där, och ibland berättade den som skapat bilden 

vad den föreställde. Barnen fick vid ett senare tillfälle även berätta för föräldrarna om 

deras bild.  

  

Informanten som varit med och planerat aktiviteten berättar om planer att utveckla den i 

framtiden. Hen berättar att man kan sätta en så kallad Qr kod på bilden barnet skapat. 

När man håller en mobiltelefon mot Qr koden och scannar den, spelar mobilen upp 

barnets inspelade röst. Barnet har alltså innan fått spela in sin röst där hen berättar om 

målningen. I en sådan ide tar den estetiska läroprocessen ännu ett steg i en ny riktning, 

mot nya kunskaper, i detta fall både språk och teknik.  

  

Tre av informanterna pratar om hur musik kan samspela med bildskapande.  

Om man ska sjunga, och barnen inte kan säga ett namn på en sång, då kan de visa 

bilder som de kan relatera till sången. Tillexempel blinka lilla stjärna, då kan barnet ta 

bilden som de vill sjunga. Även i andra ämnen kan man ta hjälp av bilderna, ja i allt 

kan man ha bilder egentligen. Fast man behöver ändå ha en tid där barnen ägnar sig åt 

konstnärliga upplevelser och skapelser.  

Att måla efter musiken, vad de får för känsla, vad de tänker på, vad de kopplar musiken 

till.   

  

Alla informanterna pratar om bildskapande som ett ämne som samspelar med många 

ämnen och det kan bidra till mycket brett lärande. Samtliga informanter pratar om olika 

teman som de utfört på förskolan. Dessa teman kan innehålla allt från höst, skog eller 

gemenskap. I temana bakas alltså många ämnen in och kompletterar varandra.  

  

Alla ämnen som vi jobbar med, matte, språk, bild, konstskapande det ska vara som en 

röd tråd genom allt vi gör. Genom alla teman, genom vardagen det ska vara en röd tråd 

och det ska kopplas till det vi gjorde igår eller det vi gör imorgon. Gör man en 

bildaktivitet så kan man koppla det till kanske en matte aktivitet man gjorde en annan 

dag.  

  

Jag tänker att man också kombinerar, det är ju inte så att-Nu ska vi ha biologi, nu gör 

vi bara det. Utan då kanske man målar någonting som har med det att göra.   
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En informant berättar om en målargrupp de hade med de större barnen under ett helt 

läsår där temat var färglära, flera ämnen vävdes in även demokrati. Barnen fick på 

många olika vis skapa med färger och samtidigt öva sig att skriva, ljuda, räkna och 

prova olika färgers nyanser. Genom både målning och i teoretiskt samspel med annat 

material.  

  

Då har vi haft lektion en gång i veckan, med en liten grupp på fem barn och då har det 

varit grundfärgerna, det har varit en tydlig arbetsgång.   

  

Gult, hur många bokstäver är det i gult, vilka ljud hör du i gult? Vilket ljud hör du i 

mitten? vilket ljud hör du sist? vilket ljud hör du först? Och hur ser bokstäverna ut? då 

kan man lägga ut de bokstäverna. Man kan ta den gula bokstaven från färgspolslådan, 

då lägger man fram dem. Det finns gula nyanser, då tar man dem och lägger fram. Det 

finns så mycket att göra.  

 

 

6.4 Bildskapande för självförtroende och identitet 

Två av Informanterna pratar om hur bildskapande och konst kan vara positivt för barns 

självförtroende och identitetsskapande. Hur bilderna barnen skapar visar deras innersta 

som de kanske inte annars skulle kunna ge uttryck för och bearbeta. De pratar även om 

att få skapa, det ger självförtroende när det uppmärksammas av både kamrater och 

vuxna.  

  

 Jag tror att det ökar deras självkänsla och självförtroende i och med att de kan, de 

klarar av mycket.  

  

Plus att de ökar sitt självförtroende genom bilderna. Att de ser sina skapelser och-Detta 

har jag gjort, och kanske även andra till och med beundrar skapelsen, och då kan 

självförtroendet öka. Att de då uppmuntras att göra mer och mer, och självförtroendet 

ökar.  

  

En av informanterna nämner flera gånger att bildskapande verksamhet kan vara något 

som bidrar till att barnet känner harmoni.   

  

Det är jätte, jätte viktigt, just i den psykologiska delen. Genom bilderna kan ju barn 

bearbeta upplevelser och de kan även lägga till upplevelser som de inte kan leva ut i 

verkligheten. Det hjälper dem också att bli mer harmoniska.  

  
En av informanterna kommer tillbaka till bildskapandets betydelse för självförtroendet 

när hen pratar om en aktivitet de utfört på förskolan. I aktiviteten skapade barnen bilder 

som exponerades för andra människor, i en utställning. Den betydelse aktiviteten kunde 

haft för barnen menar informant var:   

  

Självförtroende, och de blir ju jätte stolta.  
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6.5 Bildskapande och konstmöten ger tillfälle till fantasi 

Fantasi är något som två informanter nämner som något som utvecklas hos barnen i 

samband med bildskapande och konstmöten. Den här kategorin tar upp vad några av 

informanterna säger om fantasi.  

  

En informant menar att det är viktigt med bild och konst i förskolan så barn kan få ge 

utlopp för sin fantasi och kreativitet. Informanten berättar även att de inte har några 

färdiga modeller som barnen kan härma. Eftersom den egna fantasin är viktig för barn, 

den ska inte vuxna bromsa med bestämda regler eller mallar som visar och säger: att så 

här ska något se ut. Barnen ska vara så pass fria att de själva kan fantisera och välja. 

Här tar en informant upp exempel om att måla en groda. Hen menar att de är mot att 

använda en färdig mall. Men hen förklarar ändå att barnen kan få titta på en mall om de 

vil eller behöver det för att fantasin ska få hjälp.   

 

Nä, vi är väldigt anti av det på vår förskola, på vår avdelning i alla fall, med färdiga 

modeller, jo de kan få titta om de vill titta, hur exempelvis en groda ser ut eller något 

annat, då kan de ju titta. Men annars tycker vi att de ska få använda sin fantasi. Den 

behöver inte vara grön eller brun.  

  

Vi brukar lägga fram material och sedan kanske det inte blir en sån ljusstake som man 

tänkt själv då. Men det gör ingenting, för det är ju det som barnet har skapat. Det 

tycker vi är väldigt viktigt, att vi inte är där och rättar barnen. Det är samma sak till jul. 

Alla julgranar måste inte vara röda utan de får gärna vara rosa eller svarta. Barnen 

gör ju det som de själva tycker är fint  

  

Den andra informanten pratar om hur konst kan upplevas olika hos människor, en 

konstbild eller skulptur kan ses och uppfattas på många olika vis.   

  

Jag tänker att det som vi kan visa barnen på förskolan är att allting är möjligt. Tittar 

man exempelvis på en konstbild eller på en skulptur, kan alla tänka, tycka, se olika 

saker. Jag tänker att det kan bidra till deras fantasiskapande, eller skapande i deras 

tänkande. Att man tänker tillsammans och jobbar åt samma håll-aha du tänker så, och 

jag ser ju det där, Ja jag tänker nog att det bidrar till deras fantasi och känslan av 

kravlöshet-Att -Jaha man kan göra lite hur som helst. En del tycker det är vackert en del 

tycker det är fult, men det spelar ingen roll, för det finns inga regler 

 

Ytterligare en informant pratar om fantasins betydelse för barn, men inte i samband med 

bildskapande och konst utan kopplar det till andra aktiviteter. Informant pratar om hur 

musik kan upplevas av barnen och hur bilder uppstår hos dem när de lyssnar. Hen 

menar även att det är viktigt att en vuxen finns med som hjälper barnen och skapar 

vägar för dem till fantasi. Att utföra aktiviteter tillsammans med barnen som kan få dem 

att fantisera både genom musik och andra ämnen.   
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De får in så mycket själva, och jag vill att barnen ska utveckla mycket fantasi, och det 

hjälper jag dem med.  

 

6.6 Fritt och styrt skapande – Förskollärarnas syn på sin roll i bildskapande 

och konstmöten 

I kategorin redogörs för hur informanterna ser på sin egen roll som förskollärare under 

bildskapande och konstmöten. Är de styrande med en mästarroll, låter de barnen skapa 

helt fritt eller guidar de barnen genom aktiviteter? Samtliga av informanterna menar till 

en början att de vill ha en blandning av både fria och styrda aktiviteter. Två av 

informanterna pendlar sedan emellan det fria och det styrda och menar ändå att det fria 

nog är det som är viktigast för barnen. Två av informanterna är ganska bestämda med 

synen på att det är det styrda som oftast gäller. Det är det styrda skapandet som enligt 

dem leder till lärande, samspel och utveckling. Men de förklarar ändå att både styrt och 

fritt ska få ta plats. De menar även att det fria nog tar mer plats eftersom bildskapande är 

något som barnen gärna ägnar sig åt. Det blir ofta fri bildaktivitet menar en informant på 

eftermiddagar innan barnen ska gå hem.  

  

En informant berättar om en styrd aktivitet där barnen skapade sitt namn. Den var delvis 

styrd men innehöll även frihet där barnen själva fick bestämma hur de skulle skriva. När 

de skulle föra ihop sitt namn fick de välja var de skulle länka samman och hur de skulle 

göra det och använda sin fantasi. Informanten pratar även om det fria skapandet och att 

det borde få ta större plats än det styrda skapandet.   

  

Att det tycker jag att det ska finnas mer, att de väljer själva vad de vill. För det är det 

som är det viktiga att de liksom bearbetar vad de upplevt.   

  

En annan informant menar även att det fria skapandet kan få barnen intresse att inte 

svalna lika fort hen säger:   

  

Men hur friare det är så kanske de får en längre lust att fortsätta  

  

En informant pratar sedan om det fria skapandet och hur det ser ut på förskolan där hen 

jobbar.    

Fritt, det skulle jag också vilja ha, men det har jag aldrig varit med om här, nästan. Typ 

julpyssel att man bara ställer fram ett bord, med allt möjligt på, så tror jag det är 

väldigt vanligt på andra förskolor att man bara ställer fram- Varsågod, gör vad ni vill.  

  

Informanten förklarar att de inte arbetar så, men att hen gärna skulle vilja göra det 

också. Dock förklarar hen att det skulle vara svårt eftersom barnen är vana vid styrda 

aktiviteter.   
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Då blir det fullständig kaos, det blir att man stoppar allt i fickorna som är vackert, eller 

att man tar femton glitterbollar och gör något med det. Det hände på påsk pysslet att – 

Vi bara limmar ihop en massa flörtkulor och sticker in piprensare hit och dit.  

  

Informanten berättar därefter att de inte har konstmaterial som är lättillgängligt för 

barnen. Men drömmen är, att det i framtiden ska finnas en hylla med konstmaterial, som 

alltid står framme och där barnen själva kan gå och hämta. Tillgängligheten kan vara 

avgörande beroende på vilken syn personalgruppen har på barn hur de hanterar det fria 

materialet menar hen.  

Tre av informanterna pratar om att guida och ständigt vara närvarande, och hur 

betydelsefullt det är för barnen att de alltid finnas till hjälp. Att vara intresserad och 

kunna hjälpa till om det behövs.   

En av informanterna berättar att barnen ofta vill arbeta med sådant de exempelvis finner 

vid en utflykt i skogen. Hen berättar att barnen var intresserade av spindlar ett tag. 

Barnen fick jobba med vattenfärger, piprensare, lera och gips. Informant berättar att när 

de har haft en sådan aktivitet att skapa spindlar, har hen lagt fram material och visat hur 

man kan göra med materialet.   

  

Men sen är det upp till barnen att skapa. Jag går inte där med en pekpinne och säger: 

Sådär ser inte en spindel ut.  

  

En informant berättar hur hen inspirerar och guidar barnen vidare i deras process. Här 

visar hen hur barnen kan göra men det är inte mening att de måste göra som hen visar. 

Det är en vägledning och ett sätt att stötta barnet, och visa hur man kan göra. 

Informanten berättar om en egen erfarenhet som liten: När hen skulle skapa på 

förskolan gavs aldrig ett alternativ, utan bara en uppgift: Varsågod skapa. Det upplevde 

hen som bromsande och resulterade i att inte våga och en känsla av att det blev svårt 

och olustigt att skapa.   

  

Och att jag är inspiratören, det kan jag se mig som, så tänker jag-Jag ska inspirera, jag 

ska erbjuda. Kanske visa på ett exempel, man kan göra såhär. På samma sätt som vi 

gör med Montessorimaterialet när jag visar ett arbete, för då ska alltid fröken visa 

först. Då säger jag inte så ska man göra, utan såhär kan man arbeta med det här och så 

visar jag hur man kan arbeta och sen varsågod nu är det din tur.  

  

Informanten förklarar sedan att då kanske barnet väljer att göra som hen visade eller 

också på ett helt annat sätt.  

Informanten arbetar gärna med att exempel som visar hur man kan skapa något, det 

finns barn som behöver det menar hen.   

  

Jag tycker att det är viktigt att det finns ett exempel, för de barnen som är osäkra, de 

barnen som inte kan hitta på själva. Att man bara ger ett papper- Här varsågod skapa 

ett äpple, och så måste man själv komma på hur ska jag skapa ett äpple då? Hur gör 

man det?-Jo men man kan göra si eller man kan göra så. Och vissa barn är bara – Yes, 
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de är hur kreativa som helst och jätte säkra, och för vissa barn är det fruktansvärt att 

sätta sig så.  

   

  

De två informanterna som har en ganska bestämd syn på sin roll som styrande, 

pendlar även de lite i sin syn på rollen:  

  

Jag tycker ju lite om det styrda, nu vet jag att det är jag som har ansvaret för de här 

barnen och den är stunden. Men jag vill ju samtidigt ha det andra. Men det kanske man 

har mer av när vi inte har lär grupper. Till exempel på eftermiddagar när barnen går 

hem lite olika tider, då ser man till att det finns material för det de vill göra. Men då 

kanske de får vara lite mer själva.  

 

Man vill väl ha både styrda saker och fria saker, absolut  

  

Tre informanter menar även att vissa bildskapande aktiviteter ibland kräver 

vuxennärvaro. De förklarar att det är viktigt att de kan vara i aktiviteten med barnen och 

inte behöva störas av annat. Då bidrar det till att barnens intresse för aktiviteten 

bibehålls.    

  

Men det märker man ganska ofta att om man har kört igång något som kräver 

vuxennärvaro, och kan man inte ge den vuxennärvaron hela tiden då är det lätt att de 

spårar ur på annat. Hade man varit kvar i, själv i lite mer, så hade barnen också varit 

kvar.  

  

  

Informanten pratar även om hur viktigt det är att vara närvarande, och hela tiden vara 

nära barnen. Att vara uppmärksam på deras samarbeten och hur de möter varandra 

verbalt. Inte bara titta på utan även vara delaktig i aktiviteterna.  

  

  

6.7 Planerade konstmöten och bildaktiviteter utanför förskolan 

Avslutande kategori presenterar kort hur ofta de fem förskolorna, där informanterna 

arbetar har skapat konstmöten för barnen utanför verksamheten. Utanför verksamheten 

innebär att besöka ett galleri, konstmuseum eller kulturcentrum som erbjuder aktiviteter 

inom konst   

  

Den första informanten berättar att de inte besökt något konstmuseum eller annan 

verksamhet utanför förskolan som har med bildskapande och konst att göra. 

Anledningen till att besöken uteblivit har mest berott på personalbrist. Avståndet har 

inte spelat roll, eftersom det finns ett utbud ganska nära.  

  

Den andra informanten berättar att de inte utfört några studiebesök på konstmuseum, 

galleri eller annat kulturcentrum. Anledningen är framförallt det långa avståndet. En 
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annan anledning till att det inte utförts några studiebesök, beror även på den uteblivna 

informationen från verksamheterna menar Informanten. Om det inte får information till 

sig, så vet de inte vad som erbjuds menar hen.   

  

Vi kan inte åka långa avstånd med små barn. Det händer att vi går på någon 

teaterföreställning. Men det är väldigt krävande.  

  

Den tredje informanten berättar att de inte besökt ett konstmuseum på ca 2-3 år. Men i 

samband med det besöket, utförde de fantastiska aktiviteter med barnen, även på 

förskolan. Bland annat fick barnen skapa ett eget konstmuseum med kartong.  

  

Den fjärde informanten berättar att det är ca två år sedan de besökte ett konstmuseum 

som finns i närheten. Det besöket var mycket uppskattat berättar Informanten, både av 

vuxna och barn. Under besöket hade de en guide, tre konstverk valdes ut som de fick 

prata om.  

 

Informanten berättar även att de inte har besökt andra kulturcentrum eller gallerier 

sedan dess. En anledning till att museet inte besökts, har varit att de guidade turerna 

som erbjuds förskolor snabbt blir fullbokade. Vilket resulterat i att hen inte lyckats att 

boka en plats.  

  

Den femte informanten berättar att de så ofta de kan besöker både konstepidemin och 

konstmuseet, att de försöker blanda alla olika sorters studiebesök. Det senaste besöket 

var för ca två veckor sedan. De har även lyckats att boka guidade turer på konstmuseet. 

De har ett ombud som håller reda på när de olika aktiviteterna släpps, och som då bokar 

dem. Förskolan har även en kontakt med Kulf/Kultur i förskola och skola. Informant:  

  

Där finns någonting som kallas för museum lektioner, och de släpps ett visst datum och 

då får man ett mail-Hej, idag släpps lektionerna, och så säger det pow så är allt 

fullbokat. Så ser man det, så går man in och – Pang (bokar).   

  

Informanten berättar att utbudet av kultur aktiviteter är stort i närområdena till 

förskolan. Det som bokas har alltid en koppling till de teman som de arbetar med, för att 

skapa den röda tråden. Det innebär att barnen redan jobbar med det aktuella temat på 

förskolan, som även är synlig i studiebesökets innehåll.  Men det gäller att hänga med 

när aktiviteter släpps för att få tillgång till utbudet.  

  

 Avstånd till studiebesöken bromsar inte besöken, inte heller att det innebär att spårvagn 

eller buss måste användas som färdmedel för att ta sig dit. Det viktiga är bara, menar 

informant att barnen är ordentligt förberedda inför besöket. Vilka regler som gäller, 

både på färdmedlet och under själva studiebesöket. Studiebesöken utförs med de lite 

större barnen (4-6 år), i mindre grupper.  
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Under de guidade turerna har en museum pedagog hand om oss förklarar informanten, 

det är hen som guidar. Informant berättar om hur dessa besök har blivit mycket 

lyckade. Det senaste besöket fick en tydlig koppling till ett tema om ansiktsuttryck och 

känslor som de redan jobbade med på förskolan.   

 

Barnen fick olika kort i handen, så skulle de gå och titta på olika skulpturer, i de här 

olika montrarna som var gjorda i lera, och då hade de olika ansiktsuttryck. Och det var 

från hela världen, lite olika former och färger, hår och masker, allt. Så fick de gå och 

titta.- Den ser väldigt arg ut, så fick de sätta den bilden på montern.  

  

De besök som informantens förskola utfört har alltid varit guidade i en planerad 

Museilektion. De har inte utfört besök där hen varit guide.  

  

 

7 Diskussion 

Diskussionsdelen innehåller tre delar. Den första delen är: metoddiskussion. Här 

diskuteras vad som fungerade bra och dåligt med den valda metoden: kvalitativ 

undersökning och studiens tillförlitlighet.  

Den andra delen är: resultatdiskussion. Här diskuteras resultatet som studien kommit 

fram till i relation till forskningen. Jag har valt att dela upp resultatet under tre rubriker, 

utefter de tre frågeställningar som använts. Första frågeställningen: På vilka sätt anser 

förskollärarna att bildskapande och konstmöten har för betydelse för barn i förskolan? 

diskuteras under rubriken: Bildskapande och konstmötens betydelse.   

  

Den andra frågeställningen: Vilken roll väljer förskollärarna att anta vid bildaktiviteter 

och konstmöten tillsammans med barnen? Detta diskuteras under: Roller  

Den tredje frågeställningen: Påverkar förskollärarnas inställning till bildskapande och 

konstmöten, tillgängligheten för barnen? diskuteras under rubriken: Tillgänglighet av 

bildskapande och konstmöten.  

För att förtydliga det som presenteras från mitt resultat utifrån intervjuerna, benämns de 

intervjuade konsekvent för: informanter. 

 

Delen avslutas med en sammanställning som svarar på studiens frågeställningar. 

Avslutningsvis diskuteras fortsatt forskning. 

  

7.1 Metoddiskussion 

När intervjuer utfördes hade intervjuguide (bilaga 1) med frågor och följdfrågor 

utformats i förväg. Intervjuerna blev avslappnade och informanterna verkade ha gott om 

tid. Något jag upplevde att jag lärde mig efter första intervjun, när materialet lyssnades 

igenom – var att bli mer medveten över mitt eget agerande. Att inte gå för snabbt fram 

med frågorna och fråga om det var något mer informanten ville lägga till, eller om jag 

kunde gå vidare till nästa fråga. Något jag även kunde höra på inspelningen från första 
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intervjun - var att jag ibland pratade samtidigt som informanten. Den insikten bidrog till 

att nästa intervju blev bättre. 

  

Att intervjua är något som kräver erfarenhet och det är mycket man ska tänka på både 

innan en intervju och under tiden den utförs (Trost, 2005) Jag upplevde att jag kände 

större självförtroende efter varje intervju som utförts. Jag blev även bättre på att ställa 

följdfrågor. Med att belysa detta menar jag att om ytterligare en kvalitativ undersökning 

skulle utföras nu, borde erfarenheten som införskaffats leda till fler svar. Kanske hade 

det även bidragit till ett fylligare och bredare resultat. Vissa svar som erhölls hade jag 

även önskat att jag bett informanten förklara vidare och utveckla.   

En av frågorna kompletterades med ytterligare en kort fråga som skickades ut i 

efterhand till informanterna via sms.  

  

Inspelningarna som utfördes under varje intervju blev mycket lyckade. Jag garderade 

mig och spelade in både på Ipad och telefon. Lyckligtvis fungerade inspelningarna som 

de skulle och jag fick inte erfara några tekniska problem. Inspelningarna har bidragit till 

att jag kunnat lyssna på materialet om och om igen. Inspelningarna bidrar även till att 

man blir mycket medveten av sig själv och kan förbättra sitt agerande till nästa process 

som jag nämnt innan.  

 

Inspelningen gjorde några av informanter lite nervösa från en början. Men det var något 

jag upplevde att de glömde bort efter bara några minuter. Samtliga informanter delade 

med sig av oerhört många erfarenheter och jag fick uppleva deras entusiasm och glöd 

över att få jobba med barn och de dela med sig av sina erfarenheter. Den erfarenheten, 

närvaron, glöden, entusiasmen, kunskapen och alla tips jag fick erhålla hade jag aldrig 

fått om jag utfört en kvantitativ undersökning.  

Däremot hade en komplettering av hur konstmuseum och gallerier besöks via en 

kvantitativ enkät varit intressant att få med i studien. Det hade gett en betydligt större 

inblick i hur kulturutbudet besöks av förskolor. 

 

 

 7.2 Tillförlitlighet 

Strävan har varit att utföra en tillförlitlig studie. I studien har en lyhördhet och 

uppmärksamhet riktats mot informanten. Hur hen svarat har spelats in och därefter ej 

förvanskats. De citat som används i resultatdelen är informanternas uttalande utan 

förvanskning men däremot tolkade utav författaren. Citaten har sedan skrivits ut med 

talspråk med anledning av respekt mot de intervjuade och för att ytterligare dölja 

identitet. Trost (2005) menar att när talspråket används i citat kan jaget kännas igen av 

informanten och det kan kännas kränkande. Det kan finnas kollegor eller andra 

människor i personens närhet som även skulle kunna identifiera personen genom 

igenkänning av språket.  

Studien skulle genom komplettering av observationer blivit än mer tillförlitlig. Då 

frågor på svaren getts från informanterna och kan reglerats beroende på hur de vill 
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framställa sina svar. Att både få svaren från förskollärarna och även studera hur de 

agerar i verkliga livet, hade lett till ett mycket brett resultat. 

 

 

7.3 Resultatdiskussion 

Syftet med min studie har varit att ta reda på vilken inställning och roll 

några förskollärare har enligt dem själva till bildaktiviteter och konstmöten och dess 

påverkan på barnens tillgång till ämnet. Eftersom jag hade en hypotes om att synen på 

bildskapande och konstmöten kunde påverka deras val av roll, ville jag även få en 

inblick i vilka roller de valde och varför. Förskollärarens roll är oerhört viktig på många 

sätt, för att barn ska få del av bildskapande och konst på ett utvecklande och 

betydelsefullt sätt. Avslutningsvis ledde det till att jag även fick en liten inblick i om 

synen och rollen som påverkansfaktor på barnens tillgänglighet till bildskapande och 

konstmöten i förskolan, enligt förskollärarnas svar i intervjuerna.  

 

7.4 Bildskapande och konstmötens betydelse  

Bildskapande och konstmöten är viktigt för barn att få ta del av i förskolan. Det finns 

belägg för påståendet i tidigare forskning. Att redan från tidig ålder få skapa, måla, rita 

med olika färger och möta olika material, är betydelsefullt för barn på många olika sätt. 

Det ger möjlighet att få ge uttryck för känslor, upplevelser och fantasi. Samtidigt har 

bildskapande och konstmöten en främjande effekt för att införskaffa nya kunskaper 

(Adu & Kissiedu, 2017;Eckhoff, 2007;Häikiö, 2007;Vygotskij 1995; Kindler, 2010). 

 

 Språk ,matematik, geografi, musik och biologi kan samspela med ämnet. Ämnet 

främjar även identitetsskapande och självförtroende (Bleiker, 1999;Vygotskij, 1995). 

Det är många påståenden som nu gjorts men enligt forskning är det viktigt att barn får 

delta i för dem meningsfulla och utvecklande bild och konstaktiviteter. Därför är det 

även viktigt att förskollärare verkligen är medvetna om dess betydelse för barnen och 

vad det kan gynna (Adu & Kissiedu, 2017;Eckhoff, 2007;Häikiö, 2007;Vygotskij 1995; 

Kindler, 2010).  

 

 I resultatet ses att två informanter lyfta fantasins betydelse i bildskapande aktiviteter, de 

pratade om hur viktigt det är att få fantisera. Det har även en stor betydelse menar en av 

informanterna i att kunna fantisera och sedan bära med sig det även ut i leken. I en av 

studierna som Kindler (2010) utfört skapar barn bilder och för in leken i bilden. När 

bildskapandets fantasi bidrar till lek är det också viktigt att förstå att det inte är det 

slutgiltiga resultatet som räknas -den färdiga bilden. Det är processen dit som är en del 

av det betydelsefulla för barnet.   

 

I den fantasifulla aktiviteten har även förskollärarna en viktig roll. Vygotskij (1995) 

skriver om fantasins betydelse för barnets utveckling, vilket även Häikiö (2007) skriver 

om i sin avhandling. Häikiö menar att de erfarenheter som vi upplever kan med hjälp av 

fantasi skapa något nytt, men då krävs ett erfarenheter fått upplevas. Vygotskij (1995) 
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menar att fantasin är fattigare hos barn än vuxna. Det var något jag först reflekterade 

över och tänkte: Nej det kan inte stämma, barn har väl mycket mer fantasi än oss vuxna 

Men när Vygotskij förklarar att barns fantasi är fattigare eftersom de inte har lika många 

upplevelser och erfarenheter ännu som vuxna har. Då blir det nästan självklart att vuxna 

behöver se till att barn får uppleva och införskaffa erfarenheter. Vygotskij skriver även 

om det och menar att rent pedagogiskt sett är det en nödvändighet att barn får vidga 

erfarenheter och att vi kan bidra till att skapa en stadig grund för barnets skapande 

verksamhet.  

  

Det var intressant att det bara var två av informanterna som pratade om fantasi i 

samband med bildskapande och konstmöten. Eftersom det ofta är ett så tydligt inslag i 

barns teckningar. Men kanske kan det vara så att det är något som vi ser som så 

självklart. När jag lyssnade på alla informanterna och hur de pratar om bildskapandet på 

deras förskolor, kan jag ändå tolka att det finns oerhört mycket aktiviteter där som 

innehåller fantasi. En av informanterna berättade om hur barnen tog med sig pinnar, 

kottar och annat som de fann i skogen. Det var material som de ville skapa med när de 

kom tillbaka till förskolan. Här hade fantasin redan fått börja i skogen. Barnen såg 

någonting i det dom fann, som kunde bli något annat, något nytt. Informanten som 

berättade om händelsen var tillåtande och lät barnen ta med materialet till förskolan.  

  

Informanterna i studien verkar se på bildskapande och konstmöten som ett ämne, lika 

viktig som alla andra ämnen som ska finnas i förskolan. Flera gav uttryck för att det är 

något som finns i verksamheten hela tiden, och att det faktiskt finns nästan hela tiden. 

Vad menade de då med att det kan finnas i verksamheten nästan hela tiden? En av 

informanterna beskrev det som en röd tråd som ska löpa genom verksamheten hela 

tiden. Den röda tråden samlar in alla ämnen i exempelvis ett tema. Alla informanter i 

resultatet berättade om olika teman de haft där många ämnen vävts in. Ett tema kunde 

vara: Om hösten, äpplen, vänskap eller känslor. I dessa tema berättade informanterna 

hur ämnen som: Matematik, språk, biologi, geografi, musik som vävdes samman med 

bild och konst. Det här sättet att se på bildskapande och konstmöten i interaktion kan 

benämnas som att använda estetiska läroprocesser (Häikiö, 2007,Skolverket, 2015) Den 

här synen på bildskapande och konstmöten tog upp en stor del av resultatet i studien.   

 

Ett ämne som ofta dök upp i studien var språket. Samtliga informanter pratade om hur 

bildskapande och även konstmöten kan skapa goda möjligheter till samtal och 

gemensamma reflektioner. Det finns många goda belägg i forskningen för att språket 

och samtalen är en betydelsefull del i barns skapande processer. Einarsdottir, Dockett 

och Perry (2009) visar i sin forskning att barn behöver få berätta om sina teckningar. 

När de berättar kan det handla om deras erfarenheter, vad de tycker om, intressen, 

familjen, skolan och mycket mer. Samtalen skapar lär tillfälle för att uttrycka sig på 

olika vis, använda nya begrepp och utveckla teorier och pröva hypoteser (Einarsdottir, 

Dockett & Perry).  
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Bendroth Karlsson (1996) skriver om hur ett dilemma kan ske i samband med 

bildskapande aktiviteter. När läraren inte helt är medveten om hur aktiviteten ska 

utföras för att bli en bildaktivitet, och samtidigt stimulerar och använder språket som 

verktyg. Bendroth menar för att använda språket som redskap kan läraren låta barnen 

diskutera tillsammans, men inte enbart ställa frågor. Frågorna kan bli som ett test och 

bromsar istället för att leda processen framåt.   

  

Informanterna i studien verkar alla måna om att barnen ska få ta del av många olika 

kunskaper, samtidigt som de använder flera sinnen på en gång. Det blir en mångfärgad 

förskola som passar alla barn. Det är flera av dem som nämner att det ska finnas något i 

förskolan som passar alla barn. Det finns så många olika intressen och det är viktigt att 

förskollärare är lyhörda för alla barn, menar flera av dem. Förskolans läroplan påtalar 

även detta och förtydligar att: Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till 

uttryck i olika former.(Skolverket, 2016,s.6)  

  

Häikiö (2007) menar att när barn får uppleva genom flera olika sinnen kan många 

ämnen främjas. Det är även något som kan bidra till att alla barn kan finna sin väg till 

lärande. Eftersom barnen har flera språk (Malaguzzi, 1986,refererad i Häikiö, 2007). 

Det menar Häikiö innebär att barn på så vis kan både förstå och kan analysera och även 

gestalta sina kunskaper med hjälp av olika språkformer. I den här studien är 

språkformen i den estetiska läroprocessen: Bildskapande, men det skulle även kunna 

vara genom musik och exempelvis dans.  

  

Häikiö (2007) menar dock att även om vi använder oss av bildskapande och konst som 

estetisk läroprocess är det viktigt att inte glömma bort det estetiska ämnets egenvärde. 

Det är något som även Bendroth Karlsson (1996) tar upp. Om ämnets egenvärde glöms 

bort kan det innebära att aktiviteter som även innehåller exempelvis matematik blir just 

matematik, även om det innehåller en bildskapande process. Här menar även Marner 

(2000) att det varit så genom tiderna att bildskapande som process har fått stå tillbaka 

för de mer intellektuella ämnena som exempelvis matematik eller språk. Även inom 

forskningen har intresset för estetiska ämnen varit svagare menar Marner. Däremot 

menar Marner (2000) att synen på estetiska ämnen kan bättras och ses som mer 

värdefullt, när ny forskning visar på att kunskap kan förmedlas i olika kognitiva 

former.  

 

Informanterna i studiens ser möjligheten att använda bildskapande och konstmöten i 

samspel med andra ämnen som något positivt. Ett roligare, stimulerande och lekfullt sätt 

att skapa lärtillfällen för alla barn. Med det menar jag inte att de nedvärderar ämnet till 

att bara vara roligt och att det kanske skulle vara enklare att lära sig, än andra ämnen 

eller att det enbart skulle ses som ett hjälpande verktyg för att gagna andra ämnen. De 

verkar alla även se ett ämne med egenvärde, men även ett betydelsefullt verktyg att 

tillgå. Dock var det endast en informant som medvetet underströk att bildskapande och 

konst ändå måste få vara just det ibland. Att barnen ibland måste få skapa för 

skapandets skull.  
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 Studien visade att bildskapande och konstmöten är ett ämne som gärna får influera 

verksamheten och bidra till många spännande och utvecklande aktiviteter. Samtliga 

informanter pratade med stor entusiasm om ämnet. Men något jag upptäckte var att 

bildskapande var något som de verkade tycka vara lättare att prata om, relatera till och 

berätta om. När det kom till konstmöten var fyra av informanterna lite mer undvikande. 

Konst verkade upplevas svårare att berätta om, medan bildskapande var något de gärna 

pratade om. Här speglades den egna erfarenheten och självförtroendet av konst i ämnet. 

Konst verkade inte vara något som fyra av förskollärarna hade direkt erfarenhet av, eller 

enligt dem kunskaper om.  

  

Enligt forskning jag tagit del av, framförallt Eckhoffs (2007) behöver konstaktiviteter 

inte vara så tillkrånglade eller svåra. Eckhoff visar fyra olika strategier i sin studie där 

barn får komma i kontakt med konst. Aktiviteter som kan bli meningsfulla och rika 

konstupplevelser. De fyra strategierna som Eckhoff uppmärksammade innehöll inslag 

av lek, frågor, sagoberättande och olika tekniker för att skapa ett konstverk. Varje 

aktivitet var kreativ och barnen fick skapa med hjälp av strategierna och utefter de 

konstverk som de upplevt tillsammans på ett konstmuseum.  

  

Forskning som Eckhoffs (2007) är betydelsefullt att ta del av som förskollärare. När 

något kan ses som svårt eller att självförtroendet för den egna kompetensen brister. Då 

kan forskning ge verktyg för att hantera ämnet. Det även är viktigt att våga se på olika 

ämnen med ett öppet sinne. Precis som en av informanterna säger att: ”vi behöver inte 

vara experter, vi kan vara medforskare”.  

Ett begrepp som konst kan låta övermäktigt och svårt. Men läser man lite om det och 

funderar kring begreppet kan man inse att det faktiskt inte behöver vara så svårt. För 

vad är konst egentligen? Visst är det något som man kan ta reda på tillsammans med 

barnen.  

 

Eckhoff (2007) menar ändå att det är viktigt att förskollärare har ett visst självförtroende 

och kunskaper om ämnet. Deras studie visar på strategier som de menar kan vara 

mycket användbara för förskollärare. Eckhoff ser i sin studie att förskollärarna saknar 

vissa kunskaper om bildskapande och konst. Även att de saknade egna erfarenheter av 

att titta på konst och prata om konst. 

 

7.5 Rollerna i bildskapande och konstmöten 

För att barn ska utveckla sin fantasi är det viktigt att en vuxen stöttar barnet i ritande 

aktiviteter. Vygotskij (1995) gick så lång som att påstå att om inte en vuxen stöttar barn 

i deras ritande kan intresset minska och till och med helt försvinna. Då kan vi förstå hur 

viktig förskollärarens roll är i de bildskapande processerna och för att de ska fortgå.  

  

Fyra av fem av informanterna i studien är inte riktigt medvetna om hur viktig deras roll 

faktiskt är i bildskapande aktiviteter. På samtligas förskolor ägnar de sig åt 

bildaktiviteter av många olika slag. Det framgick att samtliga informanter ville ha både 

styrda och fria aktiviteter. Men det pendlade något fram och tillbaka emellan vilket de 
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ansåg vara bästa sättet för barnen att ägna sig åt bildskapande. Det landade tillslut i att 

fyra av fem informanter ansåg att bildskapande oftast borde vara fritt. Ett ytterligare 

intressant inslag var att en av informanterna berättade att hens förskola förekommer 

nästan inget fritt skapande alls. Det är något hen skulle önska att de hade, men menar att 

barnen inte är vana vid det, enligt deras pedagogik.   

  

Häikiö (2007) skriver om Reggio Emilia förskolor som har en atelierista som ger tips 

och idéer och vägleder förskolläraren i deras arbete med bild och konst. En rik tillgång 

till förskolorna, som på så sätt kan stöttas i hur de ska utföra aktiviteter och fördela sin 

roll. Hur det fria skapandet kan kompletteras med det styrda på så sätt att det fortfarande 

är en bildaktivitet och inte formats till något helt annat ämne, med andra syften än att 

skapa (Bendroth Karlsson, 1996). En balansgång verkar samtliga forskar vara överens 

om. Men att bara låta barn enbart skapa fritt utan guidning av en vuxen leder inte till 

utveckling eller nya kunskaper (Vygotskij, 1995;Bendroth Karlsson, 1996;Bleiker, 

1999;Adu & Kissiedu, 2017;Eckhoff, 2007;Marner, 2000)  

  

Men varför är då förskollärarens roll så betydelsefull för barnens skapande? Enligt Adu 

och Kissiedu (2017) spelar förskolläraren en viktig roll för att barnen ska få samtala och 

berätta om sina bilder. I Adu och Kissiedus studie får barnen skapa bilder och samtala 

om dem. Barnen berättar om vad de föreställer för de vuxna. Vid de tillfällen då barnen 

inte gavs möjlighet att berätta om vad de föreställde, tolkade läraren bilderna själv. Det 

visade sig att alla tolkningarna blev fel. Vilket innebar att när läraren gett barnen en 

uppgift och hen tolkade bilderna fel, drog hen även slutsatsen att barnen förstått 

uppgiften de tilldelats på ett felaktigt sätt.  

  

Här kan jag tolka att om förskolläraren bara bedömt att bilden var fin och gett uttryck 

för det hade processen stannat där. När samtal däremot ingick i processen bidrog den till 

förståelse och en meningsfullhet för barnet att få teckna. Barnet känner även att någon 

är intresserad och att det som skapats är betydelsefullt.  

  

I studiens resultat är det tre informanter som kan ses som guider i barnens bildskapande 

och konstmöten. Med det menas att de finns där när barnen skapar. De kan även vara 

medskapare och de kan finnas för att tillföra material eller visa hur man kan göra 

(Bendroth Karlsson, 1996). Deras inställningar till att ge barnen möjlighet att få ett 

exempel på det de ska skapa var intressant. Framförallt en informant påtalar betydelsen 

för barnen att få ett exempel på hur de kan skapa något. Exemplet presenteras inte för 

barnen som: Såhär ska du göra., utan det presenteras som ett förslag och ett stöd för att 

skapandet ska blomstra. Det här är viktigt förklarar informanten, som stöd, speciellt för 

de barnen som annars bromsas i sitt skapande, eftersom de kan känna att de inte kan 

eller vågar hitta på något själva. När barnet sedan skapar är de hela tiden välkomna att 

komma till hen för inspiration och ställa frågor. Hen finns hela tiden närvarande i 

aktiviteten, vilket hen förklarade som mycket viktigt.  
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Metoden tar även Bendroth Karlsson (1996) upp.(Vilket presenterats utförligare i 

bakgrunden) I aktiviteter på två förskolor observerade hon att i en grupp fick barnen se 

bilder och konkreta exempel innan de började skapa. Medan den andra gruppen enbart 

fick komma fram till själva hur bilden skulle se ut. Det bidrog till att de som inte fick 

något exempel bromsades i sitt skapande. Det hjälpte barnen att komma igång Ett 

problem som Bendroth Karlsson (1996) menar kan uppstå i samband med att bilder eller 

exempel visas. När läraren har ett bestämt mål med uppgiften som tilldelas barnen, men 

inte guidar. Målet är alltså satt och läraren har tänkt att det ska se ut på ett bestämt sätt. 

Bendroth Karlsson skriver så beskrivande och mitt i prick: Mot ett bestämt mål utan 

vägbeskrivning  

 

En annan informant i studiens resultat pratar om att få kopiera eller få ett förslag att titta 

på, är betydelsefullt för barnen. Hen berättade hur barnen kan få se en bild på 

exempelvis en groda om de ska måla grodor. Men hen påtalade vikten av att inte skapa 

färdiga modeller som barnen måste skapa utefter. Barnen får fritt välja om de vill göra 

så som mallen ser ut eller om de vill förändra bilden, välja andra färger eller former.  

Det var ingen informant i studien som verkade se sig själv som mästare i ämnet. Det 

visade sig att 4 av 5 informanter hade ett eget intresse för bildskapande och tyckte att 

det var roligt och utvecklande för barnen. Det var ingen som påtalade att de alltid vill 

styra aktiviteterna eftersom de har mest kunskaper. Det var ingen som såg barnen som 

noviser utan de pratade om att utforska tillsammans.  

  

7.6 Tillgänglighet av bildskapande och konstmöten 

Fanns faktorer som skulle kunna påverka tillgängligheten utav bildskapande och 

konstmöten för barnen i förskolan i studiens resultat? I studien berättade två informanter 

om att deras intressen styr över vem på förskolan som håller i vilket ämne. Det menade 

en informant att det är positivt att arbeta i en arbetsgrupp där all personal får göra det de 

brinner för. Hen menade även att det bidrar till att barnen då får ett brett utbud av olika 

ämnen.  Att den som har särskilda kunskaper kanske kan bidra till ännu fler kunskaper 

och göra det lustfyllt för barnen, då det egna intresset är brinnande. Dock vill jag här 

ställa frågan- skulle kunna slå fel om nu inte förskolan en period har någon som är 

intresserad av bild. Skulle det kunna bidra till att ämnet får ta mindre plats på 

förskolan?   

  

En av informanterna som pratat om det styrande egenintresset, berättade att de har lite 

mer focus på ett annat ämne just nu på förskolan. Det berodde på att de har två personer 

som har ett stort intresse och kunskap av det särskilda ämnet.  

  

Trots att bildskapande och konstmöten är något som samtliga informanter menar är 

betydelsefullt och får ta lika plats i förskolan som andra ämnen, visar det sig i studien 

att studiebesök på konstmuseum eller gallerier besöks väldigt olika. Enligt två 

förskollärare har det inte utförts något besök de senaste 2-3 åren. Två av förskolorna har 

aldrig besökt konstmuseet, konstepidemin eller ett galleri. Varpå endast en av 
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förskolorna regelbundet gör studiebesök på både konstepidemin, konstmuseet och andra 

utställningar. 

 

En av förskolorna som aldrig utförde besök, menade att det är för besvärligt att ta sig 

långt med barnen. Dessutom hade de inte erhållit någon information om olika 

utställningar. Då de inte visste vad som erbjuds försvårar det att planera något menade 

hen. Den andra förskolan som aldrig utfört besök, menade att det berodde på att barnen 

är små och förskolan för det mesta har personalbrist. Det innebär att de inte kan utföra 

den typen av utflykter med barnen. Den femte förskolan som ofta besöker olika platser 

med kulturutbud har en särskild person på förskolan som ansvarar för att boka in 

studiebesöken.  

 

7.7 Sammanfattning 

Resultatet visade på att samtliga informanter ansåg att bildskapande och konstmöten är 

ett ämne som på många olika sätt är betydelsefullt för barn. Informanterna pratade om 

bildskapande och konstmöten som betydelsefullt för barns självförtroende och fantasi. 

De menade även alla att det är ett ämne som alltid finns i verksamheten. Ett 

betydelsefullt verktyg som kan interagera med ämnen som musik, matematik, språk 

biologi och geografi. Ämnet sågs även betydelsefullt för att skapa samspel och 

kamratskap barnen emellan. Samtliga informanter menade även att bildskapande passar 

bra, att kombinera med olika teman.  

  

På två av förskolorna påverkade det egna intresset huruvida informanten ägnade sig 

mest åt eller var ansvarig för bildskapande och konstmöten. Enligt informanterna ska 

det vara gynnsamt för barnen att få ta del av olika ämnen tillsammans med en extra 

kompetent och intresserad förskollärare. På så vis skulle barnen kunna ta del av större 

kunskaper. På de övriga tre förskolorna fanns ingen speciellt utvald person för olika 

ämnen.   

  

Rollerna som informanterna nämner att de förhåller sig till, är både: styrande, guidande 

och passiva. Två ansåg att det är viktigast att låta barn skapa fritt utan styrning, men att 

även styrt behövs ibland. Två informanter ansåg att planerade aktiviteter och delvis 

styrda är vanligast och något viktigare, men att det fria ofta finns i verksamheten. En av 

informanternas förskola jobbar hela tiden guidande med mindre fria aktiviteter. Dock 

ansåg hen att det fria behöver utökas på förskolan.  

  

Bildskapandet är etablerat på samtliga informanters förskolor. I verksamheten finns ett 

flöde utav aktiviteter, teman och terminssammanhållande arbeten. Dock visar studien att 

konstmöten inte verkar ta samma plats i verksamheten som bilden. Aktiviteter utanför 

förskolan till museum, konstepidemin eller gallerier uteblir på fyra av fem. Enligt 

informanterna beror det på olika orsaker som: personalbrist, för långa avstånd och 

svårighet med att boka plats på museum. En av förskolorna besöker aktivt alla de olika 

kulturutbuden som finns i närheten. På förskolan finns även en ansvarig som håller reda 

på museilektioner och konstmöten utanför förskolan.  
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7.8 Fortsatt forskning 

Att forska vidare på ämnet skulle kunna utföras genom att ta reda på barns syn på 

bildskapande och konstmöten i förskolan. Genom att intervjua barnen och observera 

olika aktiviteter. Hur upplever barnen aktiviteterna som förskollärarna planerar? Hur 

tycker de att förskollärarna ska vara och göra under en aktivitet. Vill de att 

förskolläraren ska hjälpa, vara med och skapa eller bara titta på?  Vad upplever barnen 

som roligt och vad tycker de inte om? Vad är betydelsefullt för dem i deras skapande?  

  

Det är för barnens skull vi arbetar i förskolan. På ett pedagogiskt arbetssätt ska vi möta 

deras behov, skapa tillfällen för utveckling och samspel på ett lustfyllt, roligt och 

undervisande sätt. Därför är även studier som enbart ser ur barnens perspektiv oerhört 

viktiga.   
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Inledning 

Studien du kommer att medverka i ska ligga till grund för mitt examensarbete. Syftet 

med studien är att undersöka några förskollärares inställningar till barns bildaktiviteter 

och konstmöten i förskolan. Samt undersöka samband till hur ämnet tar plats inom 

verksamheten. Genom studien söks också inblick i förskollärarens roll när 

bildaktiviteter utförs och konstmöten skapas i den pedagogiska verksamheten. 

Alla informanter som deltar är anonyma och alla intervjusvar kommer att avidentifieras. 

Du kan när du vill avbryta under intervjuns gång. Intervjun kommer att innehålla ett 

antal öppna frågor. Jag vill se intervjun som ett samtal, men jag kommer vara mer 

lyssnare och inte värdera eller ge mina åsikter, det är dina åsikter, tankar och kunskaper 

som är i centrum för vårt samtal.  

Innan vi börjar undrar jag om du har några frågor eller om något verkar oklart? 

 

Tillgänglighet och val 

1) Vilken typ av aktiviteter och utflykter planeras i första hand på din förskola? 

Följdfråga: Vad är det som avgör valen? 

 

2) Vilket utbud finns av Gallerier och museum i ert närområde? 

            Följdfråga: När besökte ni något av dessa?  

            Följdfråga: Vad är det som kan bidra till att de besöks eller inte besöks? 

 

Bildaktiviteter och konstmöten 

3) Kan du berätta lite kort om vad du har för relation till bild och konst? (positiva, 

negativa upplevelser?) 

 

4) Vad anser du, att bildaktiviteter och konstmöten har för betydelse för barn och 

deras utveckling? 

 

5) Hur stor plats anser du att bild och konst bör ta i förskolan? 

Eventuell följdfråga: Kan du förklara hur du tänker då? 

 

6) Kan du berätta om något bildprojekt eller konst tema ni utfört på förskolan? 

Vilken betydelse kan den haft för barnen? Är det något ni kommer att arbeta 

med igen? 

 

Förskollärarens roll 

1) Om ni utför en bildaktivitet tillsammans med barnen kan du reflektera och 

berätta lite hur du agerar under aktiviteten, vad är din roll under aktivitetens 

gång?  



 

 

 

 

2) Hur arbetar du med bild och konst, vilken roll väljer du helst? – 

Lärarledda/styrda, fria aktiviteter, eller både och? 

Eventuell följdfråga: Kan du berätta/förklara vad det är som avgör valet av 

metod?  

 

3) Om ni utför en bildaktivitet eller konstaktivitet på förskolan, hur skapar du som 

ledare ett fortsatt intresse för aktiviteten?  

 

4) Vilken betydelse kan det ha för barnen, om du som ledare, är med och skapar 

samspel och samarbete barnen emellan, i en bildaktivitet eller vid ett konstmöte? 

  

5) Hur förbereder du dig inför ett galleri eller museum besök? 

  Följdfråga: Kan du berätta varför du förberedde dig på just det viset? 

  Följdfråga: Kan du berätta varför du inte förberedde dig? 

 

6) Hur kan din roll se ut om ni besöker ett galleri eller museum? 

   

 

Avslutning 

 Är det något du vill tillägga eller fråga om? Tack för din medverkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bilaga 2 Missiv 

 

 
 

 

Hej Förskollärare!  2018-08-28                                                                    

Jag skriver det här brevet till dig förskollärare, för att fråga om du vill delta i en intervju 

som ska handla om bild och konst i förskolan? Syftet med studien är att ta reda på hur 

verksamma förskollärares perspektiv på bild och konst aktiviteter i förskolan ser ut och 

frågan ställs även hur ni arbetar med bild och konst. Jag som frågar heter Linda Kahn 

Zeidan och läser sista terminen till förskollärare vid Gävle Universitet. 

Jag räknar med att börja intervjua vecka 38 -2018. Intervjun kommer att ta ca 30 

minuter. Du bestämmer tid och plats, men det är viktigt att vi kan sitta i en lugn och 

ostörd miljö. Hela intervjun kommer att spelas in med hjälp av telefon eller Ipad, 

anteckningar kommer även att utföras under samtalet.  

Studien kommer att genomföras enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det 

innebär att jag delgivit dig som deltar information om vad studien ska handla om. 

Informationen du delar med dig av, kommer förvaras inlåst och obehöriga kommer inte 

att kunna ta del utav den. Allt ditt deltagande i studien är frivilligt, och skulle du ångra 

dig eller vilja dra dig ur är det när som helst möjligt för dig att avbryta. Det är du som 

avgör och bestämmer hur länge du vill delta. Nedskrivet och inspelat material kommer 

att sammanställas som helt anonymt. Inga namn eller koppling till plats/förskola 

kommer att förekomma. Avslutningsvis kommer allt insamlat material endast användas 

i enbart den här studien. När uppsatsen är godkänd kommer den att finnas i databasen 

Diva. 

Skicka ditt svar senast den 7/9 via mail till: ofk15lzn@student.hig.se 

Telefon:0736140440 

Med vänliga hälsningar  

Linda Kahn Zeidan  

 

                                                             

 Handledare: Åsa Carlson asacan@hig.se 
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Bilaga 3 

Den sökning som utförts för att finna relevanta vetenskapliga artiklar har till störst del 

skett via Gävle högskolas biblioteks databaser.  

De databaser som använts är: ERIC (Ebsco host) och Google scholar.  

Sökorden som använts: Art, preeschool, kindergarten, early childhood art education, 

colloboration, estetiska processer, art experience, art colloboration, small children 

drawing, art education in preschool, creative children, The role preschool teachers in 

art   

Sökning har även utförts via webben. En av artiklarna som använts fanns fritt på nätet.  

 

Urvalet baserades på de artiklar som handlade om konst och bildskapande i förskolan. 

   

 

 

 

 


