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Abstract 

  

Syftet med denna studie är att studerar de konkreta stöttande handlingar som utförs av 

förskollärarna i samband med bildskapande aktiviteter. För att studera studiens syfte har vi 

formulerat följande frågeställningar; Vilka stöttande handlingar utför förskollärarna i 

bildskapande aktiviteter? Vad händer om barnen ges mer eget utrymme i bildskapande 

aktiviteter utan att förskolläraren går in och stötta aktiv? Studien grunder sig i ett 

sociokulturellt perspektiv där interaktion har valts som analysmetod, handling samt stöttning 

som analysbegrepp för att förstå vårt resultat. Denna kvalitativa studie genomfördes i form av 

videodokumentationer och fältanteckningar på två olika förskolor i södra Sverige. 

Resultatet visar att förskollärarnas stöttande handlingar varierar och att de har olika syften. 

Det framkommer att en del av förskollärarna interagerade väldigt aktivt med barnen på en 

verbal såväl som icke-verbal nivå. Det visar även att det fanns förskollärare som interagerade 

passivt och därmed inte lyckades få barnen att uttrycka sig på samma sätt som de barnen som 

hade aktiva förskollärare. Vår slutsats är att förskollärarnas närvarande har en tendens att 

mestadels stötta barnen i den sociala interaktionen under bildskapande aktiviteter. 

Förskollärarnas roll och engagemang har enormt stor betydelse när det kommer till barnens 

möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. 

  

  

Nyckelord: sociokulturellt perspektiv, handling, stöttning, interaktion, bildskapande 

aktiviteter, förskola, förskollärare  
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1. Inledning                                                                     

Vi lever i en värld där vi ofta möts av olika sorters bilder i vår vardag. För att kunna förstå 

omgivningen behöver vi ha en förmåga att tolka olika visuella bilder (Häikö, 2007). I 

förskolans verksamheter behövs bilder som stöd för att utveckla barnens lärande förklarar 

(ibid). Bilder är en central del i förskolans verksamhet som är fylld av bland annat i böcker, 

leksaker och bilder, vilka skapas i form av teckningar och målningar (Sparrman, 2006). 

Forskning visar att bildskapande har en lång tradition i förskolans verksamhet och 

bildskapande ses som ett estetiskt uttrycksmedel som ska användas för att utveckla barnens 

lärande och utveckling inom de språkliga, sociala, känslomässiga och kognitiva förmågorna 

(Änggård 2005). 

  

Simonsson (2004) lyfter fram att bilder som barnen skapar är artefakter som tar en stor del av 

förskolan och genom bilderna kan barnen uttrycka sig samt utveckla sitt kreativa tänkande. 

Säljö (2010) förklarar att artefakter är de fysiska redskap som ingår i vår vardag och skapats 

av människor och som används för att underlätta våra liv. Enligt Skolverket (2016) ingår det i 

förskollärarens uppdrag att barnen ska få arbeta med bildskapande i förskolan med syftet att 

utveckla deras förmåga att uttrycka sina tankar och erfarenheter. Med koppling till våra 

tidigare erfarenheter har vi sett att i praktiken skapar barnen många bilder men att 

bildskapande aktiviteter inte får så stort utrymme i planeringen av verksamheten utan sker 

oftast just som spontana aktiviteter. 

  

Handlingarna som utförs och interaktionen som sker mellan förskollärarna och barnen är i 

denna studie relaterade till ett sociokulturellt perspektiv då de sociala kontexter har en 

inverkan på hur människor handlar (Säljö, 2000). Begreppet stöttning innebär enligt 

Vygotskij (1978) att individer kan få en ökad kunskap med hjälp av andra för att uppnå ett 

mål. Vi kommer därför fokusera på förskollärarnas stöttande handlingar vid den sociala 

interaktionen med barnen i bildskapande aktiviteter. 

1.1 Problemformulering 

Malmström (2002), Ewing (2010) och Eckhoff (2011) skriver i sina studier att många av 

förskollärare uttrycker att de inte har tillräckligt med kunskap och kompetens i bildskapande. 

Vidare poängterar Malmström (2002) att bildskapandet har mindre plats i den pedagogiska 

verksamheten, hon menar att det saknas strategier hos förskollärare i arbetet inom detta 



 

5 

område. Malmström (2013) belyser att lärarutbildningen idag har höga krav på kunskap i 

lärprocesser kopplade till estetiska ämnen. Förskollärarna och barnen behöver därför stöd 

gällande kunskapsområdet estetiska lärprocesser i framtidens förskolor (ibid). Enligt Yoo 

(2014) behöver förskollärarna kunna visa hög kompetens och arbeta på ett professionellt sätt 

för att stötta barnens i sitt engagemang i skapande aktiviteter. Förskollärarens roll är att skapa 

meningsfulla inlärningsaktiviteter genom att vara kreativa och närvarande. Baserat på tidigare 

forskning är problemet således att många förskollärare inte behärskar bildskapande som 

område inom förskolan, vilket kan få konsekvenser i form av att barnen inte stimuleras 

maximalt i sin kreativa förmåga. Förskollärarens kunskapsbrister kan på så sätt begränsa 

förmågan att stötta barnen i bildskapande aktiviteter.  I egenskap av blivande förskollärare är 

det intressant för oss att undersöka vilka aktiva stöttande handlingar som kan sker från 

förskollärarnas sida när det gäller bildskapande aktiviteter i verksamheten.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vi är intresserade av att studera de konkreta stöttande handlingar som utförs av förskollärarna 

i samband med bildskapande aktiviteter. Till detta kommer att ur ett sociokulturellt 

perspektiv undersöka förskollärarnas handlingar i bildskapande aktiviteter genom att studera 

interaktionen mellan förskollärare och barn. Vi vill med andra ord beskriva den interaktion 

som sker för att få en bild av huruvida förskolebarnen får en adekvat, kompetent stöttning 

som leder till att barnen inspireras att utveckla sin estetiska kreativitet. Utifrån detta syfte har 

vi formulerat följande frågeställningar: 

  

• Vilka stöttande handlingar utför förskollärarna i bildskapande aktiviteter? 

 

• Vad händer om barnen ges mer eget utrymme i bildskapande aktiviteter utan 

att förskolläraren går in och stötta aktiv?  
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1.3 Begreppsdefinition   

I den här studien utgår ifrån begreppet bildskapande och vi vill därmed förtydliga för läsaren 

genom att beskriva definitionen. Vi har valt att koppla till Änggård (2006) där definition av 

bildskapande är ett två- och tredimensionellt skapande med linjer, färg och form. I 

tvådimensionellt arbete används material som papper, penna, teckning och målning och i ett 

tredimensionellt arbete används material såsom lera, play-doh, trolldeg, mjölkpaket, sand och 

trä.                                                                                                  

2. Tidigare forskning 

I följande avsnittet redovisas tidigare forskning som är central för vår studie. Den tidigare 

forskningen har vi valt att dela upp i två olika teman. Dessa teman är bildskapandets 

funktioner i barnens lärande och utveckling samt förskollärarens roll i arbetet med 

bildskapande. Utifrån dessa teman ges en bild över vad bildskapandet har för betydelse för 

barns lärande och hur de används av förskollärarna. Avslutningsvis följer en sammanfattning 

av den forskning som redovisas. 

2.1 Bildskapandets funktioner i barnens lärande och utveckling 

Chou, Huang och Yang (2014) skriver i sin artikel att bild är ett estetiskt ämne som är ett 

fysiskt resultat uttryckt i ett material. Chou, Huang och Yang har i sin studie kommit fram till 

att bildskapande hjälper barnen att utveckla sin innovativa sida samt att få utlopp för sin 

kreativitet och fantasi(ibid). Samtidigt skriver Malmström (2013) att det är betydelsefullt att 

barnen får uppmuntran för det skapande de gör eftersom det är ett materiellt uttryck av deras 

individuella tankar och idéer. Resultatet från Malmströms studie visar att i en miljö där 

förskollärarna intresserar samt engagerar sig för barnens verk leder till att barnen blir 

motiverade och fortsätter att utveckla sin estetiska sida (ibid). 

  

I en studie som är gjord av Ko och Chou (2014) framgår det i resultatet att estetiska 

erfarenheter av bildskapande utökar lärmiljön och är därmed ett väsentligt verktyg för 

förskollärare för att öka barnens motivation att lära sig (ibid). Samtidigt poängterar Furu och 

Ahlskog-Björkman (2015) i resultatet i sin studie att arbete med bildskapande bidrar till barns 
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lärande och utveckling. Med hjälp av olika material i den skapande processen skapas 

konkreta upplevelser (ibid). Till skillnad från Furu och Ahlskog-Björkmans (2015) studier 

förklarar Malmström (2002) vikten med att synliggöra kommunikationen i bildaktiviteter för 

att utveckla barns lärande med hjälp av bilden som redskap. Resultat från studien visar att 

bildskapande aktiviteter har stor betydelse för barns språkutveckling genom att samspela och 

kommunicera med varandra. Därför är det oerhört viktigt att förskollärarna erbjuder 

meningsfulla aktiviteter, god handledning och aktiv respons till barnen så att de stimuleras 

och utvecklas.   

  

I Häikiös (2007) avhandling studeras bildskapande i samband med barns estetiska 

lärprocesser utifrån Vygotskijs fantasibegrepp. I studien har Häikö genomfört fallstudier i 

Sverige som jämförts med förskoleverksamheter i Finlands och Italien. Utifrån studien 

framkom att fantasin är betydelsefull för barns bildskapande i förskoleverksamheten. 

Bildskapande kan användas på många olika sätt bland annat som en metod för att få 

upplevelser och utveckla barns kunskap inom ett ämne. Fortsättningsvis hävdar Häikiö 

(2007) att en viktig del i skapandet är förskollärarens roll att vara lyhörd och respektfull mot 

barnen. 

2.2 Förskollärarens roll i arbetet med bildskapande 

Lindahls (2002) avhandling fokuserar på hur lärare i förskolan genom samtal med barnen 

vägleder de i problemlösning genom bildskapande aktiviteter. Lindahl har i sin studie kommit 

fram till att bildskapande kan användas som ett problembaserat lärande i förskolan. Vidare 

ger Lindahl en förklaring till begreppet problembaserat lärande vilket innebär att lärare har en 

aktiv roll i barnens lärandeprocess genom att ställa frågor som utmanar barnen för att 

utvecklas vidare. Änggård (2005) har gjort en studie om bildskapande på förskolorna som 

handlar om barnens agerande och tillvägagångssätt vid bildskapande aktiviteter. Änggård 

poängterar att bildskapande är en social aktivitet som oftast sker i grupp. Vidare skriver hon 

att lärarens närvaro under bildskapande aktiviteter har stor betydelse för barnens lärande. 

Resultatet i Änggårds studie visar att lärare har en viktig roll att vägleda barnen för att barnen 

ska bli inspirerade och motiverade till att skapa. Resultat visar även att bildskapande aktivitet 

fyller många funktioner för barnen då de får utforska material och förverkliga sina tankar och 

idéer i fysisk form. (Änggård, 2005). 
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Ewing (2010) beskriver att bildskapandet är en nyckel till inlärningsmöjligheter. Vidare 

skriver hon att ritning och målning länge har varit en del av förskolans verksamhet. Studiens 

resultat visar att skapandet och upplevandet av bilder är nödvändigt för alla barn samt en del 

av deras lärande. Genom att rita och måla får barnen tillgång till den verkliga världen och 

andra möjliga fantasifulla världar (ibid). Ewing (2010) lyfter även fram att förskollärarna 

behöver vara medvetna i sin undervisning med att lära i, om och med bildskapande 

aktiviteter. Detta stödjer även Lindström (2012) i sin studie där han beskriver fyra olika sätt 

att lära sig om konsten. Dessa är om, i, med och genom konsten. Att lära med konsten innebär 

att vi integrerar ett ämne med ett annat, exempelvis att vi lär barnen matematiska figurer med 

bilder. Att lära om konsten betyder att vi ställer frågor för att få nya kunskaper. För att lära i 

konsten så behöver vi experimentera med material (ibid). Lindström har kommit fram till att 

läroplanen ska vara mer balanserad för att lära ut om, i, med och genom konsten. Vidare lyfter 

Lindström fram att i resultatet så är tillämpningen av metoderna för utlärning av konst 

betydelsefulla för att inspirera lärare inom ett bredare kompetensområde för att ta reda på hur 

de kan samarbeta med att lära sig om, i, med och genom konsten (Lindström, 2012). 

  

En annan studie som har genomförts i USA av Eckhoff (2011) beskriver att bildskapande har 

en värdefull roll och har länge varit en betydande del i förskolans läroplan. Studien fokuserar 

på förskollärarens bildundervisning inom förskolan. Författaren betonar att förskolläraren har 

en viktig roll genom att på ett utforskande sätt stödja barnen och upptäcka materialet 

tillsammans. Resultatet visade att en del förskollärare arbetade med att hjälpa barnen med att 

lära genom att observera, lyssna och kommunicera med sina känslor genom olika 

konstnärliga uttryck. Det visade även att förskollärare uppmuntrade barnen att utforska med 

olika tekniker och material samt stöttade barnen i deras skapande (ibid). Å andra sidan 

skriver Asplund Carlssons, Pramling och Pramling Samuelssons (2008) att estetiska ämnen 

som bildskapande har stor betydelse för barns lärande i förskolans verksamhet och 

förskollärare behöver arbeta med målmedvetenhet, det vill säga förskollärarens uppdrag att 

synliggöra barns görande till lärande. Förskollärarna har i studierna sett sig själva på video, 

och fått återkoppling om hur de agerat i praktiken samt hur de har kommunicerat och reagerat 

på barnen. Resultatet visar att förskollärarna efter att ha genomfört projektet har blivit mer 

medvetna om att formulera lärandeobjekt inom estetiska ämnen (ibid).  En undersökning 

utförd av McCarthy, Ondaatje och Zakaras (2004) visar att barns första praktiska skapande 

engagemang är när de lär sig att rita för att skapa bilder. förskollärare har en viktig roll att ge 

stöd till barnen för att få möjlighet till nya erfarenheter i bildskapande aktiviteter. Vidare 
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menar forskarna att barnens kreativa erfarenheter som skapas med glädje ses som positivt 

inför framtida konstupplevelser (ibid). Fortsättningsvis har Chou, Huang och Yang (2014) i 

deras studie kommit fram till att förskollärarrollen är en betydelsefull faktor när det kommer 

till att påverka barnens inlärning i bildskapande. Med vuxenvägledning ökar barnens 

självkontroll och självständiga tänkande (ibid). 

  

Till skillnad från Chou, Huang och Yangs (2014) studie så skriver Apps och MacDonald 

(2012) att estetik tillsammans med klassrumsutformning och läroplan har betydelse för den 

pedagogiska lärprocessen, vilket innebär att lärare ska engagera sig och vara medvetna om att 

skapa inlärningsmiljöer i sina klassrum. Vidare beskriver Davies, Jindal-Snape, Collier, 

Digby, Hay och Howe (2012) i sin studie att fokus på miljön och materialet främjar kreativa 

färdigheter hos barnen. Resultat av deras studie visar att barnens kreativitet är nära relaterad 

till samarbete. Det visar även att kreativa inlärningsmiljöer utvecklar barnens sociala och 

emotionella tänkande samt att detta förutsätter att barnen blir mer motiverade och engagerade 

i dessa miljöer (ibid). Å andra sidan skriver Boyd och Cutcher (2016) i sin studie, baserad på 

observationer av små barns kreativa verksamhet, som centralt syfte att forma och främja 

utvecklingen av en lämplig pedagogik och undervisning med avseende på barns bildskapande 

i förskolemiljön. Resultatet av deras studie visar att det krävs en kombination av vissa 

faktorer för att skapa en positivt och gynnsam miljö för kreativ undervisning. Dessa faktorer 

är bland annat att etablera en rik och lustfylld miljö för bildskapande, samtidigt som barnen 

tillåts vara aktiva aktörer i sitt kreativa skapande och uttryck. På så vis kan barnens kreativa 

förmågor utvecklas parallellt med deras estetiska medvetenhet. Dessutom utvecklas även 

deras fantasi och samarbetsförmåga. Detta förutsätter att barnen erbjuds en miljö som inte 

bara är stimulerande, utan även innehåller bra och kvalitativa material för skapande. En 

annan faktor är att det ges tillräckligt med tid samt att de vuxna stödjer barnen aktivt. Genom 

bildskapande kan barnens tänkande, kännande och lärande bli synligt (ibid). 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar forskning att bildskapande har många egenskaper för barnens 

lärande och utveckling. Det framkommer även i flera studier att förskollärarna har en 

betydelsefull roll att stötta, uppmuntra och utmana barnen i sin skapandeprocess. Vi har 

upptäckt att det finns forskning som visar på att förskollärarna behöver engagera sig och vara 

medvetna och samt vara aktiv i bildskapande aktivitet. Utifrån ovanstående forskningsläge 
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framgår även att förskollärarna bör vara närvarande, fråga, lyssna och inspirera barnen till att 

skapa.   

3. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt redogörs studiens teoretiska utgångspunkt och valda begrepp. Studiens syfte är 

att studera de konkreta stöttande handlingar som utförs av förskollärarna i samband med 

bildskapande aktiviteter finner vi sociokulturellt perspektiv lämpligt för vår teoretiska 

utgångspunkt. Valet av teoretiskt perspektiv kan på så sätt ge möjlighet att stå i förhållande 

till problemområde, syfte och frågeställningar som beskrivs tidigare. 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt i den sovjetiske psykologen Lev 

Semjonovitj Vygotskijs teorier kring att lärande är något socialt och kulturellt (Vygotskij, 

1934) och har sedan utvecklats och tolkats av andra forskare. Wertsch (1985) förtydligar att 

inom sociokulturella perspektivet är så beror lärandet på olika kontexter som är beroende av 

samhället och kulturen vi befinner oss. Från ett sociokulturellt perspektiv så är människan en 

social och kulturell varelse som utvecklas genom interaktion med andra människor, det vill 

säga när människor handlar och interagerar i olika sammanhang (Säljö, 2010).  Genom 

interaktion kan människan skapa sociala erfarenheter och utveckla sitt tänkande (Säljö, 

2011). Det centrala begreppet i det sociokulturella perspektivet är redskap. Enligt Säljö 

(2000) är redskap antingen intellektuella, det vill säga språkliga, eller materiella, vilket är 

artefakter som vi har tillgång till och som vi använder för att agera och förstå vår omvärld. 

Vid bildskapnde aktiviteter kan bidra till interaktion mellan förskollärarna och barn genom 

kommunikation och användning av materiella redskapen som exempelvis papper, pensel, 

vattenfärg, trolldeg och liknande för att skapa bilder. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv ses 

den kommunikativa funktionen och tänkandet som språkets centrala funktion. Språket är ett 

verktyg och genom språket kan vi kommunicera och dela våra erfarenheter tillsammans med 

andra människor (Vygotskij, 2001). Vidare beskriver Vygotskij (1978) att språket ligger till 

grund för hur människor utför handlingar. Både det verbala och icke-verbala språket utgör 

möjligheter för interaktion mellan förskollärarna och barnen och detta har betydelse för vår 

studie där vi fokuserar på förskollärarnas stöttande handlingar i bildskapande aktiviteter.   
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3.2 Handling 

I denna studie är handling ett begrepp som vi använder oss av i analyser av interaktion mellan 

förskollärarna och barnen i bildskapande aktiviteter. Handlingar skapas i den sociala 

interaktionen av individer som ingår i det sammanhanget. 

Säljö (2000) skriver att utifrån det sociokulturella perspektivet är artefakterna centrala för alla 

människors handlingar. Wertsch (1998) och Säljö (2000) beskriver att människor inte står i 

direkt kontakt med omvärlden då detta måste ske med hjälp av artefakter och intellektuella 

redskap som vi integrerar i vår omgivning. Vidare skriver Säljö (2000) att mänskliga 

handlingar är situerade i social kontext. Det innebär att tänkande, kommunikation och fysiska 

handlingar är situerade i vad som tillåts av omgivningen där de befinner sig. Fortsättningsvis 

förklarar Wertsch (1998) att handlingar inbegriper olika faktorer såsom aktören, den 

omgivning som aktören befinner sig i och de redskap som aktören använder sig av. 

3.3 Stöttning 

Ett annat analytiskt begrepp i vår studie är stöttning, hur förskollärare genom handlingar 

vägleder, uppmanar och stötta barns lärande och utvecklig av ny kunskap. Vykotskij (1978) 

lyfter fram begreppet “den närmaste utvecklingszon” (Zone of proximal development) där 

han förklarar att det är steget mellan vad ett barn kan lära och prestera på egen hand och vad 

barnet kan lära sig med hjälp av andra barn eller vägvisning från vuxna. Utifrån begreppet 

“Zone of proximal development” (ZPD) är begreppet scaffolding ett centralt begrepp som 

betyder “stöttning”, vilket kommer att användas i denna studie. Wood, Bruner, & Ross 

(1976) beskriver att scaffolding handlar om att lärare hjälper barnen med deras färdigheter 

och kunskaper. Lärare har en stöttande roll, vilken innebär att lärare ska vägleda och 

uppmana barnen att lösa ett problem eller uppnå ett mål. I denna studie syftar stöttning på 

förskollärarnas bidrag till den sociala interaktionen i barnens bildskapande genom att bland 

annat fysiskt och språkligt vägleda och utmana barnen. I bildskapande aktiviteter menar vi att 

stöttning sker när en förskollärare eller andra barn bidrar med sina erfarenheter och 

kunskaper till den som behöver stöttning för att sedan kunna klara sig på egen hand eller får 

en ökad kunskap. 
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4. Metod 

I följande avsnitt kommer vi att presentera våra metoder och design för vår studie. Vi 

kommer att beskriva och argumentera våra urval, kvalitativ metod, dokumentationsverktyg, 

tillvägagångssätt, analysmetod och bearbetning av materialet. Till sist skriver vi våra 

etiska ställningstagande och studiens trovärdighet. 

4.1 Urval 

Vi valde att genomföra vår studie på två förskolor med två olika avdelningar där 

förskollärarnas handlingar studerades. På den ena förskolan var barnen mellan 2 – 4 års ålder 

och den andra förskolan var barnen mellan 1–3 års ålder. Detta urval valdes ut enligt 

principerna för bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Det innebär att vi valde att vara på två 

olika kommunala förskolor i söder Sverige som vi var bekanta med sedan tidigare. Dessutom 

har vi upplevt att förskollärarna och barnen blev mer bekväma med människor som de har 

träffat tidigare, detta är något som även Lalander (2015) skriver i sin bok. 

4.2 Kvalitativ metod 

Vi har valt att utgå från en kvalitativ metod i form av videoobservationer och fältanteckningar 

vilket Fejes och Thornberg (2015) menar är en betydelsefull metod för oss som studenter att 

använda under vårt examensarbete. Kvalitativ metod innebär att metoden bygger på 

exempelvis observationer eller analys av texter (Ahrne och Svensson 2015). Vi valde att 

genomföra där observationer var vår metod att undersöka förskollärarnas handlingar och 

stöttning. Utifrån vår teoretiska utgångspunkt, det sociokulturella perspektivet där handlingar 

och interaktion var i fokus menar vi att en kvalitativ metod var passande. Vi menar att genom 

denna metod får vi en djupare förståelse för hur förskollärarna utför sina handlingar och 

interagerar med barnen i bildskapande aktivitet. Enligt Ahrne och Svensson (2015) är en 

studie med kvalitativ metod betydelsefull för forskare att studera interaktion som sker i det 

sociala sammanhanget. 

4.3 Dokumentationsverktyg 

Vi har i vår studie valt att använda oss av videoobservationer och fältanteckningar. Vi menar 

att kombinera dessa metoder är lämpliga för vår studie och genom dessa metoder gav oss 

möjlighet att registrera mer information samt vissa sekvenser som inte sågs vid tillfället av 
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det som sker under studiens gång. Bjørndal (2005) skriver att videoobservationer och 

fältanteckningar ett komplement till varandra (ibid). Vidare beskriver Bryman (2011), 

Lindgren (2012) och Wehner-Godée (2010) att genom videoobservationer kan vi se mer 

detaljerad information på vad som har skett. För att dokumentera våra observationer har vi 

använt oss av videoinspelningar med en surfplatta. Enligt vår erfarenhet är barnen redan vana 

att bli filmad med denna teknik. Under observationerna när vi videoinspelade aktiviteterna 

höll vi surfplattan i handen och i vissa tillfällen ställde vi den på ett stativ framför barnen och 

förskolläraren. 

 I våra observationer har vi använt oss av icke- deltagande, vilket innebär att vi som forskare 

var med i observationer men deltar inte till fullo (Bryman, 2011). Denna metod valdes 

eftersom vårt fokus i studien ligger på att observera förskollärarnas handlingar i bildskapande 

aktiviteter och vi skulle påverka så lite som möjligt. Vidare hävdar Bryman att enkel 

observation är en del av icke-deltagande observationsstudier och det innebär att observatören 

inte har inflytande över situationen som studeras (ibid). Vi valde även att använda oss av en 

strukturerad fältanteckning, vilket betyder att vi valde ett avgränsat fokus med en mall i vår 

studie (bilaga 3). Vårt val att utgå ifrån en strukturerad fältanteckning hade sin utgångspunkt i 

att vi behövde ett observationsschema att följa efter för att det skulle underlätta vår studie när 

vi reflekterade och analyserade och därmed kunde vi fokusera på ett specifikt område. 

Fältanteckningar använde vi för att skriva ner minnesanteckningar och lyfta fram de centrala 

händelser som kunde vara viktiga för vår studiens resultat samt upplevde vi att 

fältanteckningar var betydelsefullt som ett komplement till videoobservationer. 

4.4 Tillvägagångssätt 

Först tog vi kontakt med dem två förskolorna som skulle studeras för att se om förskollärarna 

var intresserade av att delta i vår studie. När de hade diskuterat med sina kollegor och tackat 

ja valde vi att lämna in våra samtyckesblanketter till förskollärarna (se bilaga 1) och delade ut 

dessa till barnens vårdnadshavare för att få samtycke till att delta i studien (se bilaga 2). 

Samtyckesblanketterna var sammanlagt 5 stycken till förskollärarna och 31 stycken till 

barnens vårdnadshavare för att delta i studien. Vår undersökning genomfördes under 3 

förmiddagar och 1 eftermiddag under en vecka vid 4 tillfällen. I studien deltog 4 förskollärare 

och 12 barn. Av dem 12 barn var det 10 flickor och 2 pojkar. Våra observationer 

genomfördes på två olika förskolor som tidigare har varit kända för oss. Förskolorna som 

studeras kallas för Månen och Solen.  I vår studie använde vi oss av videoinspelningar och 
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fältanteckningar som dokumentationsverktyg. Vi använde våra egna surfplattor när vi 

videoinspelade aktiviteterna. 

  

Vi har varit på Månens förskola vid tre tillfällen och Solens förskola vid ett tillfälle. Första 

tillfället var på en eftermiddag, andra, tredje tillfället var på en förmiddag och fjärde tillfälle 

var på en förmiddag. Vid första tillfället var det en förskollärare och tre barn som deltog i 

studien. Först berättade vi för förskolläraren och barnen hur vår studie skulle gå till. Därefter 

bestämde vi vilka barn som fick samtycke att delta i studien och vilka som var tillgängliga. 

Aktiviteten pågick i 30 minuter och observationen avslutades då deltagarna uttryckte sig att 

de var klara. 

  

Vid andra tillfället deltog en förskollärare och fem barn. Först bestämde vi och förskolläraren 

var vi skulle vara och vilka barn som fick samtycke att delta i studien och vilka som var 

tillgängliga. Barnen hade samlingen och fick frukt, därefter fick barnen som skulle delta i 

studien sitta i ett rum som förskolläraren hade bestämt. Aktiviteten pågick i 17.43 minuter 

och observationen avslutades då deltagarna uttryckte att de var klara med aktiviteten. 

  

Vid tredje tillfället deltog en förskollärare och fyra barn. När vi anlände till avdelningen 

började vi samtala med förskolläraren om aktiviteten som hon skulle göra. Aktiviteten pågick 

i 18.23 minuter och observationen avslutades då deltagarna var klara med sitt skapande. 

  

Vid fjärde tillfälle har varit på Solens förskola på en förmiddag. Anledningen till att vi var 

där bara en gång var att förskollärarna förklarade att de inte har tid att ta emot oss vid flera 

tillfällen eftersom de har fullt med aktivitet och därför har vi fått möjlighet att vara där vid ett 

tillfälle. När vi anlände till förskolan var barnen ute på gården och barnen som skulle delta i 

studien var inne i avdelningen med en förskollärare. Barnen som hade fått samtycke att delta i 

studien valdes ut av förskolläraren. Vi samtalade med förskolläraren om aktiviteten och hur 

det skulle gå till. I studien deltog en förskollärare och tre barn. Barnen var inne i ateljén och 

satt vid ett bord och sedan tog hon fram materialen så som vattenfärg, penslar och papper och 

talade för barnen om att de skulle prova att skapa fritt med vattenfärger. Aktiviteten pågick i 

10,03 minuter och avlutades när deltagarna var klara med sitt skapande.                            
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4.5 Analysprocess 

Vi började med att titta på våra videoobservationer och fältanteckningar ett flertal gånger och 

sedan transkribera de till text i vår dator. Den insamlande datan blev sammanlagt 75,29 

minuter på våra videoinspelningar och våra fältanteckningar var även tillgängliga under 

studiens gång. Transkriberingen blev sammanlagt 27 sidor text. När vi skulle sortera våra 

videoinspelningar och fältanteckningar valde vi ut de situationerna som var relevanta för vår 

studie. Det sorterade materialet transkriberades deltagandes verbala och icke-verbala 

kroppsuttryck. Denna transkription gjordes då denna studies frågeställningar krävdes  

detaljerad information om förskollärarnas handlingar. Bryman (2011) förklarar att forskare 

som använder sig av kvalitativ metod behöver beskriva detaljer i omgivningen för att skapa 

förståelse för det sociala sammanhanget. Vi valde att använda oss av interaktionsanalys som 

analysmetod så vi valde att transkribera utifrån interaktionsschema.  I interaktionsschemat 

beskriver Jordan och Henderson (1995) att det består av aktör, verbal handling samt icke-

verbal handling.  I de verbala handlingarna innefattas vad som sägs medan de icke-verbala 

handlingarna innefattas av kroppsspråk, gester och mimik (bilaga 4). Detta gjordes för att det 

skulle bli lättare för oss att kunna se aktörernas interaktion och olika handlingar i 

aktiviteterna. Vi menar att vi gick igenom vårt material det vi kunde urskilja för att ta fram 

mönster till vår teman. Utifrån dessa analysprocesser växte två tema fram; Bildskapande som 

ett mål och Barnens fria skapande som redovisas i nästa avsnitt.  

 

4.6 Arbetsfördelning 

Vi har gemensamt tagit ansvar under processens gång. Vi har använt oss av Google Drive för 

att underlätta vårt skrivande och för att vara aktiva samtidigt. Vi har tagit varandras ideer och 

kompetenser och utfört diskussionen under arbetets gång för att genomföra arbete så bra som 

möjligt. 

4.7 Analysmetod 

I vår studie har vi valt att använda oss av interaktionsanalys för att förstå det insamlande 

materialet. Jordan & Henderson (1995) beskriver att interaktionsanalys är en metod för att 

undersöka och analysera människors interaktion där vi interagerar med varandra genom 

kommunikation och vi använder såväl verbal och icke-verbal interaktion samt användandet 

av olika material ingår. Med verbal kommunikation menar vi att det sker i samtal mellan 

individer och ickeverbal kommunikation fokuserar på ansiktsuttryck samt användandet av 
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artefakter. Med artefakter menar vi de material som ger möjlighet för interaktion och 

kommunikation som till exempel papper, penna, vattenfärg, penslar och liknande. 

Interaktionsanalys fokuserar på olika handlingar i det sociala sammanhanget och vad som 

sker mellan olika individer och deras omgivning (Jordan och Henderson, 1995). Utifrån våra 

frågeställningar med stöd från Jordan och Henderson (1995) menar vi att interaktionsanalys 

var passande för denna studie då vår fokus var att undersöka de handlingar förskollärarna 

använde för att stötta barnen i den sociala interaktionen i barnens bildskapande aktiviteter. 

  

Vi använder oss av videoinspelningar och fältanteckningar för att insamla vårt empiriska 

material. Enligt Jordan & Henderson (1995) är videoobservation ett lämpligt 

dokumentationsverktyg för interaktionsanalys, vilken menas att videoinspelningar används 

för att kunna se händelserna flera gånger och kunna analysera interaktionen. Dock skriver 

forskarna att videoinspelning inte alltid kan se vissa detaljerade sekvenser och därför är det 

nödvändigt att använda sig av fältanteckningar som komplement (ibid). 

4.8 Etiska ställningstagande 

I vår studie följer vi strikt de forskningsetiska fyra principerna. Dessa områden är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

Informationskravet uppfylls genom den information vi gav i samtyckesblanketter (Bryman, 

2011). Samtyckesblanketterna delades ut till barnens vårdnadshavare och förskollärare på 

förskolorna.  I de blanketterna som delades ut informerades om vårt syfte och 

dokumentationsverktyg. Samtyckeskravet innebär att deltagarna som barnen och 

förskollärarna i denna studie ger sitt/vårdnadshavares skriftliga samtycke för att delta i 

studien. Dessutom var vi lyhörda för deltagarnas reaktioner, vilket innebär att vi skulle sluta 

filma om deltagarna visar tecken på obehag eller på annat vis inte verkar vilja vara med i 

studien. Vi använde oss av fiktiva namn vilket innebär att vi inte använde deltagarnas riktiga 

namn då vi utgick ifrån konfidentialitetskravet. Konfidentialitetskravet innebär att det 

insamlade materialet kommer att användas på ett sådant sätt att deltagarna inte kan 

identifieras. På den ena förskolan kallas förskollärarna för Anna, Stina och Tina. Barnen 

kallas för Lisa, Nova, Elsa, Lilly, Linus, Moa, Edvard, Evelina och Melissa. På den andra 

förskolan kallas förskolläraren för Mia och barnen för Line, Sara och Tove. Förskolorna 

kommer att kalla för Solen och Månen. Medverkan i vår studie är frivillig och kan avbrytas 

av deltagarna när som helst. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlats om 
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barnen och förskollärarna endast kommer att användas för forskningsändamål (Bryman, 

2011). 

En ytterligare etisk aspekt som vi har tagit hänsyn till är hur vi har förvarat vårt material.  

Fältanteckningar skrevs ner på dator efter observationerna och förvarades i ett USB-minne 

och i våra anteckningar kunde inte deltagarnas namn identifieras. Videoinspelningarna 

överfördes först till datorn och förvarades sen på ett USB-minne. Sedan raderades filmerna 

både på datorn och surfplattan. 

4.9 Studiens trovärdighet 

I vår studie har vi utgått ifrån en kvalitativ metod, enligt Bjørndal (2005) och Arhne & 

Svensson (2015) får vi detaljerad information på den sociala interaktion som sker i 

sammanhanget. I kvalitativ metod får deltagarna större frihet att uttrycka sig under studiens 

gång och denna metod blir mer trovärdig jämfört med en kvantitativ metod (Bjørndal, 2005). 

Vi har i vår studie kombinerat videoobservationer och fältanteckningar, vilket kallas 

triangulering (Bryman, 2011). Vidare beskriver Bryman (2011) att genom av att använda sig 

av triangulering, så ökar man studiens trovärdighet. Trianguleringen innebär att forskaren 

använder sig av mer än en metod och genom dessa metoder får forskaren fram liknande 

resultat, det vill säga det styrker vår studies trovärdighet (ibid). Vi har i vår studie även 

motiverat våra val. Det är av stor vikt för studiens trovärdighet att forskare som gör 

kvalitativa studier argumenterar för de val de gjort och problematiserar sin studie (Svensson 

& Ahrne, 2015). 

5. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas och analyseras studiens resultat. Syftet med föreliggande studie är att 

studera de konkreta stöttande handlingar som utförs av förskollärarna i samband med 

bildskapande aktiviteter. För att studera studiens syfte har vi formulerat följande 

frågeställningar: 

 

●   Vilka stöttande handlingar utför förskollärarna i bildskapande aktiviteter? 

●   Vad händer om barnen ges mer eget utrymme i bildskapande aktiviteter utan att    

förskolläraren går in och stötta aktiv?  
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Utifrån studiens syfte och frågeställningar har resultatet tagit fram de mönster som var 

relevanta i två olika teman. Dessa teman är bildskapande som ett mål och barnens fria 

skapande. Det första temat berör vilka stöttande handlingar förskollärarna utför i 

aktiviteterna. Det andra temat handlar om att barnen ges eget utrymme i aktiviteterna.   

5.1 Bildskapande som ett mål 

Exempel 1   

Förskolläraren Tina och barnen Lilly (3 år), Evelina (3 år), Nova (2 år) och Melissa (3 år) 

sjunger “tre pepparkaksgubbar” tillsammans i samlingen. Efter samlingen sitter de vid ett bord 

och skapar tre pepparkaksgubbar med äggförpackning och vattenfärg. På bordet finns en bild 

på “tre pepparkaksgubbar” som Tina använder som ett verktyg när hon förklarar för barnen om 

aktiviteten. 

  

Förskolläraren Tina säger ”Jag tror att vi ska bara låta de torka och när de har torkat då kan vi sätta 

såna röda prickar” samtidigt som hon pekar på röda prickar på pepparkaksgubbarna som är i bilden på 

bordet. Tina frågar ”Vilken färg vill du ha Melissa?” och tittar på Melissa. Melissa svarar ”Jag vill ha 

rosa ”och tittar på Tina. Tina säger ”Rosa” och pekar mot Melissa och nickar. Tina frågar vidare ”Vad 

vill du ha för färg Evelina?” och tittar på Evelina. Evelina svarar ”Jag vill ha gul” samtidigt som hon 

tittar på färgerna som finns på bordet. Tina tittar på Lilly och frågar ”Lilly då?”. Lilly tittar på färgerna 

och svarar ”Röd”. Sedan tittar Tina på Nova och säger ”Vilken färg vill du ha?”. Nova svarar ”Blå”. 

Tina tittar på Nova och säger ” Blå vill du ha”. Tina tittar på barnen och säger ”Då ska jag fixa rosa, 

blå, gul och röd färg. Man kanske kan blanda sina färger också då blir det fint mönster.” 

  

Det som blir synligt i situationen ovan som leder till en social interaktion är när förskolläraren 

Tina ställer frågor till barnen. I situationen kan vi observera att Tina är engagerad och 

närvarande i aktiviteten eftersom hon sitter tillsammans med barnen och målar med dem. 

Vi kan även observera att Tina har intresse för bildskapande då hon själv målar och skapar 

sina egna pepparkaksgubbar av äggförpackningen. Vi kan se att Tina har omvandlat en 

äggförpackning till tre pepparkaksgubbar. Tinas icke-verbala kommunikation i det här 

scenariot är hennes kroppsspråk, framförallt ögonkontakt. I kombination med kroppsspråket 

så utför hon en effektiv verbal kommunikation genom att med inlevelse och intresse ställa 

frågor till barnen. På så sätt blir alla barn inkluderade i kommunikationen vilket innebär en 

lyckad interaktion mellan Tina och barnen. Ett exempel på en stöttande handling i situationen 

ovan är att Tina frågar Melissa vad hon vill ha för färg och Melissa svarar att hon vill ha en 
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rosa färg. Efter det så säger Tina “Rosa” samtidigt som hon pekar mot Melissa och nickar 

vilket kan uppfattas som att hon ger en bekräftelse för barnets svar. 

  

När Tina frågar barnen vad de vill ha för färg kan det tydas som att prickarna inte behöver 

vara röda utan barnen kan själva bestämma vilken färg de vill att det ska vara. Å andra sidan 

kan det även förstås som att Tina utmanar barnen att använda en annan färg och genom detta 

så får barnen en möjlighet att uttrycka sina idéer och använda sin fantasi i sitt skapande. Vi 

kan även notera att Tina tittar på barnen och upprepar vilka färger som barnen väljer och detta 

kan vi tyda som ett sätt att fånga barnens uppmärksamhet. När Tina säger ”Man kanske kan 

blanda sina färger också, då blir det fint mönster” kan det uppfattas som att hon vill att det ska 

våga försöka sig på nya saker och vara nyfikna. Hennes verbala handling kan uppfattas som 

ett sätt att bidra till utforskandet och därmed skapas en möjlighet för barnen att få nya 

kunskaper om färger. Å andra sidan kan det uppfattas som att det kan skapa ett ökat intresse 

för färgen hos barnen. 

  

Exempel 2   

Stina sitter vid ett bord tillsammans med Linus (4 år), Moa (4 år), Edvard (4 år), Elsa (4 år) 

och Lisa (4 år) i ett rum. Stina berättar en saga om en snögubbe och visar bilderna för barnen. 

Efter att Stina har läst färdigt så går alla till ateljén för att skapa en snögubbe. 

  

“Barnen sitter vid ett bord i ateljén. Stina står upp och säger “Man gör så här. Ser ni vad det här är för 

något?” samtidigt som hon lyfter upp en bild på snögubbar som har skapats av barnens fotavtryck. Efter 

det så tittar Stina på barnen och frågar “Vad är det här liksom?” och pekar på bilden. Barnen tittar på 

bilden och säger “En fot”. Stina tittar på barnen och svarar “Ja, en fot.”  Stina svarar till barnen “Om 

jag hjälper er måla på foten så kan ni trycka den mot ett papper så att det blir ett avtryck”. “Om ni tar 

av en strumpa då ska jag hjälpa er med att måla” säger Stina. Moa säger “Jag har inga strumpor”. 

Stina svarar “Vill du att jag ska börja med dig?”. Moa svarar “Nej” med ett småskratt. Linus tittar på 

Stina och säger samtidigt som han lyfter upp armen ”Jag vill börja”. Stina gesterar med handen mot 

Linus och säger med ett leende“Okej då, vi kan börja med Linus. Linus är modig”. 

  

Utifrån exemplet ovan kan vi se hur förskolläraren Stina interagerar i bildskapande aktiviteter 

med barnen. Vi kan se även att Stina använder en sagobok som ett verktyg för att föra en 

dialog med barnen och det kan förstås som en grund till aktiviteten. Vi kan se att Stina stöttar 

och är engagerad i aktiviteten med barnen genom att ställa frågor till barnen. När Stina 

förklarar för barnen hur de ska göra så använder hon bilden som ett stöd. Detta kan tydas som 
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att hon vill förtydliga med bilden hur en snögubbe kan se ut. Stina har även bekräftat att det 

är en fot vilket kan få oss att se att Stina är kreativ då hon har omvandlat ett fotavtryck till en 

snögubbe. Utifrån detta blir det för oss tydligt att aktiviteten är genomtänkt. Vi kan se 

interaktionen mellan Stina och barnen genom dialog samt genom kroppsspråk. Dessutom så 

kan vi se att det sker stöttning av både språklig och fysisk handling då Stina uppmärksammar 

och ställer frågor till barnen. 

  

När Moa tackar nej till att bli den första personen som ska börja kan det förstås som att hon 

inte är redo för att göra det och det kan även uppfattas som att det är nytt för henne att bli 

målad på foten. Detta kan tydas som att förskollärare har en stor roll att inspirera barnen att 

vara kreativa i sitt skapande. Det kan även uppfattas som att barnen behöver stöttning för att 

de ska klara av uppgiften. När Linus säger att han vill börja så kommenterar Stina att han är 

modig. Det verkar som att Stina försöker uppmuntra barnen att det inte är farligt att bli målad 

vilken förhoppningsvis leder till att barnen känner sig trygga. 

  

Exempel 3 

Förskolläraren Stina är i ateljén med Lisa (4 år), Elsa (4 år), Linus (4 år), Moa (4 år) och 

Edvard (4 år) och håller på med att skapa en snögubbe. Stina hjälper barnen med att måla 

deras fötter och barnen får trycka sin fot ner i sitt papper. Efter att de är färdiga med 

fotavtrycken tar Stina fram papper, saxar, lim och pennor. 

  

Stina går fram till Linus och sitter ner på knä och säger “Vi kan börja med att vika byxor och sedan 

hjälper jag dig att måla på din fot”. Vidare tittar Stina på Linus säger “Det kittlar lite så du vet” och ler. 

Linus skrattar och tittar på andra barn. Stina börjar måla på Linus fot och säger “Du får välja ett 

papper på bordet så kan du trycka din fot på det”. Linus vänder sig till bordet och hämtar ett papper till 

Stina. Stina lägger ner pappret på golvet och säger “Nu kan du trycka din fot på papper. Linus står upp 

och ställer sig på pappret och sedan sitter han ner på stolen och säger “Titta”. Stina ställer sig upp och 

sedan går hon och hämtar fram saxar, lim och pennor och säger “Du ska få rita armarna och klippa” 

samtidigt som hon tittar på Linus. 

  

I detta utdrag ser vi tydligt hur Stina stöttar barnen genom att uppmuntra dem att använda 

sina fötter och händer för att skapa bilder. Vi kan se även att Stina ställer frågor till barnen 

och är fysiskt närvarande. Detta kan förstås som att det leder till interaktion mellan Stina och 

barnen genom att hon använder både verbala och icke verbala kommunikation i aktiviteten. I 

exemplet när Stina sitter ner på knä och hjälper Linus med att måla sin fot så säger Stina“Du 
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ska få rita armarna och klippa” och vi kan se att Stina stöttar barnen i början och sedan låter 

hon barnen skapa själva. Å andra sidan kan det ses som att hon ger ett visst stöd till barnen 

för att barnen ska klara av att skapa det på egen hand. När Stina introducerar olika material 

till barnen kan det förstås som att hennes stöttande handling får en betydelse för barnens 

skapande då det kan uppfattas det som att barnen kan se en tydlig bild hur de ska göra. Vidare 

kan vi se att Stina använder bilder för att ge barnen inspiration och det kan få ett ökat intresse 

för bildskapande. 

5.2 Barnens fria skapande 

Exempel 1 

På en eftermiddag har Förskolläraren Anna bestämt att barnen Lisa (4 år), Nova (2 år) och 

Elsa (4 år) ska sitta vid ett bord och skapa fritt med olika material. 

  

Förskolläraren Anna tar fram material till barnen Lisa, Nova och Elsa som sitter vid 

ett bord. Anna säger “Här! Ni får skapa vad ni vill” sedan går hon till soffan och 

sätter sig med Kalle.  På bordet finns det olika material såsom trolldeg, metallformer, 

saxar, kavel, glasspinnar och sugrör. Lisa, Nova och Elsa sitter själva och skapar 

olika former med degen. Efter en stund tittar Lisa mot Anna och sedan ställer hon sig 

upp och går ifrån bordet till ett annat ställe. Elsa tittar på Lisa och följer efter Lisa 

till ett annat ställe. Nova sitter själv vid bordet och hon skapar en stjärna av deg 

genom att använda metallformen. Anna kommer fram till Nova och frågar “Vad gör 

du? Jobbar du Nova?” och Nova svarar med ett litet skratt “Nej, jag jobbar inte. Jag 

ska hem”. Anna säger “Inte? Vad gör du då?”. Nova svarar “Jag gör en stjärna.” 

Anna svarar “Aha, okej då” och går från bordet. 

  

I exemplet ovan blir det synligt att Anna inte uppmärksammar barnens bildskapande. Vi kan 

se genom att Anna inte är fysiskt närvarande eller samtalar med barnen om deras skapande då 

hon väljer att gå ifrån bordet och istället sätta sig på soffan. När Lisa tittar mot Anna 

uppfattas det som hon söker interaktion. När Lisa och Elsa går ifrån bordet kan det förstås 

som att barnen inte fått tillräckligt stöd och är därför inte längre intresserade av aktiviteten. 

Att Anna inte är kvar vid bordet kan tydas som att barnen blir uttråkade då det inte får de stöd 

de behöver. När Anna kommer fram till Nova och säger “Vad gör du? Jobbar du Nova?” 

kan uppfattas som att Anna ställer slutna frågor, det vill säga att hon inte har ställt frågor som 

leder till öppen kommunikation. Vi kan höra genom att Nova svarar “Nej, jag jobbar inte. 

Jag ska hem”. Vidare kan det uppfattas som att Annas frågor inte är tydliga och det inte 
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utmanar barnet. Å andra sidan kan det även uppfattas som att Anna inte utmanar barnet 

vidare med sitt skapande när barnet säger “Jag gör en stjärna”. Det kan även förstås som att 

det inte sker en stöttning av Anna när hon svarar “Aha okej då” till barnet och hon inte 

uppmärksammar Novas försök till interaktion. Vidare kan det uppfattas som att Anna inte tar 

tillvara på Novas skapande. Detta eftersom att Anna inte ställer följdfrågor eller är fysiskt 

närvarande genom att hon valde att gå ifrån bordet. Det kan även uppfattas som att barnen 

behöver vägledning och uppmuntras av Anna för att utveckla sina tankar och ideer. 

  

Exempel 2 

Förskolläraren Mia och barnen Line (3 år), Sara (3 år) och Tove (1 år) sitter vid ett bord i 

ateljén. På bordet finns det vattenfärger, penslar och papper som barnen får använda för att 

skapa fritt i aktiviteten. 

  

Mia tittar på barnen och säger “Idag tänker jag så här att ni ska bara få testa att måla med vattenfärg 

och se hur det känns” samtidigt som hon tar ut locken på vattenfärger. Mia tittar på barnen och säger 

vidare att “Bara för att få känna hur det känns att måla med pensel och vatten eller flaskfärg som det ju 

heter”. Line och Sara börjar att måla med den röda färgen och doppar sina penslar i den röda färgen. 

Tove sitter bredvid Mia och har händerna på bordet och höjer huvudet och tittar på när Line och Sara 

målar. Line tittar på Sara och säger “Jag vill inte ha rosa”. Mia säger “Då ställer du penseln där 

samtidigt som hon tittar och pekar på den röda färgburken. Line lägger penseln i röda färgburken. Mia 

säger “Tove, jag ska snart hjälpa dig med”. Vidare säger Mia och tittar på Line“Så man har samma 

pensel i samma burk”. Mia säger “Här Tove” samtidigt som hon tittar på Tove och räcker fram en 

pensel till henne. 

  

I denna sekvens syns det att förskolläraren Mia låter barnen testa och skapa fritt med penslar, 

papper och vattenfärg. Detta kan förstås som att det är nytt för barnen och Mias syfte med sin 

aktivitet är fritt skapande när hon säger “Ni ska bara få testa att måla med vattenfärg och se 

hur det känns”. Å andra sidan kan vi se att det saknas en introduktion av Mia om olika färger 

då kan barnen missförstå färgerna som till exempel när Line säger “Jag vill inte ha rosa” och 

lägger penseln på den röda färgburken. Detta kan uppfattas som att Line förstår att den röda 

färgen är rosa. När Mia berättar till barnen att de ska ha samma pensel i samma burk, detta 

kan förstås som att Mia stöttar och vägleder barnen hur materialet ska användas. När Sara och 

Line börjar måla med den röda färgen så har Tove händerna på bordet och höjer huvudet och 

tittar på Line och Sara kan det uppfattas som att Sara och Line har mer erfarenhet av hur 

materialet ska användas medan Tove tittar på och iakttar. Å andra sidan kan vi se att Tove är 
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yngre än Line och Sara vilket kan innebära som att hon behöva mer stöttning av Mia. Ett 

exempel där vi kan observera en tydlig stöttande handling är när förskolläraren Mia riktar sig 

mot Tove och uttrycker sig i form av verbal och icke verbal kommunikation när hon säger 

“Tove, jag ska snart hjälpa dig med” och sedan räcker fram en pensel till Tove. Vi kan förstå 

det som att det sker interaktion mellan Mia och barnen genom ögonkontakt och när de 

samtalar med varandra. 

  

Exempel 3 

Detta utdrag handlar om hur förskolläraren Mia samtalar med barnen Line (3 år), Sara (3 år) 

och Tove (1 år) om deras bildskapande och hur de interagerar med varandra i aktiviteten. 

  

Mia vänder sig mot Tove och tittar på hennes bild och säger ”Vilket fint mönster du gör Tove” 

samtidigt som hon tittar på henne. Inget svar från Tove. Sedan säger Sara “Jag gör en regnbåge”. Mia 

vänder sig mot Sara och tittar på hennes teckning och säger “Du gör en regnbåge” samtidigt som hon 

tittar på Sara. Vidare målar och tittar Sara på sin teckning och säger ”Jag vill ha röd”. Line tittar på 

den gröna färgburken och säger “Nu vill jag ha grön”. Mia vänder sig mot Line och lyfter upp den 

gröna färgburken samtidigt som hon visslar och säger ”Där fick du den”. Mia tittar på barnen och säger 

”Vet ni vad man kan göra? Man kan fråga sin kompis som sitter nära om de kan skicka färgen”. /.../ 

Efter en stund tittar Mia på Lines teckning och säger “Vad gör du för någonting?”  och Line svarar 

“Jag gör en regnbåge” samtidigt som hon lägger tillbaka penseln i den gröna färgburken. Mia säger 

samtidigt som hon vrider sitt huvud mot Tove “Du gör också en regnbåge, då behöver man många 

färger” 

  

Utifrån exemplet ovan kan vi se hur förskolläraren Mia integrerar sig med barnen. Å andra 

sidan så kan det uppfattas som att Mia iakttar aktiviteten utan att hon själv skapar. När Mia 

vänder sig mot Tove och tittar på hennes bild och säger ”Vilket fint mönster du gör Tove” 

kan det förstås som att Mia vill uppmuntra Tove till att det hon skapar är intressant. Vidare 

kan det uppfattas som att Mia uppmärksammar Tove eftersom hon tittar på Toves teckning 

och kommenterar den.  Å andra sidan när Mia inte får något svar tillbaka från Tove kan det 

uppfattas som att Tove inte förstår vad Mia menar med “mönster”. När Sara säger “Jag gör 

en regnbåge” kan det förstås som att hon söker uppmärksamhet och vill berätta om sin 

teckning. När Mia tittar på Sara och säger ”Du gör en regnbåge” kan det uppfattas som att 

Mia bekräftar Sara genom att nämna att hon gör en regnbåge. Vidare kan vi se att Mia ställer 

en fråga till Line om vad hon gör för något kan det förstås som att Mia också 

uppmärksammar Line och inkluderar alla barn genom att se till att alla får komma till tals. 
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Det kan förstås som att Mia stöttar barnen genom att hon frågar och ge kommentar till 

barnens skapande. När Mia säger “Vet ni vad man kan göra? Man kan fråga sin kompis som 

sitter nära om de kan skicka färgen” kan vi se en stöttande handling som leder till 

interaktionen mellan barnen. Mias handling och stöttning sker genom att hon använder sig av 

både verbal och icke verbal kommunikation när hon använder sin blick mot alla barn, ger 

kommentarer, frågar och ger bekräftelse till barnen under den bildskapande aktiviteten. Det 

kan även förstås som att Mia använder barnens teckningar som ett verktyg till att 

kommunicera och skapa interaktion med barnen. 

5.3 Sammanfattning av resultat och analys 

Syftet med denna studie är att studera de konkreta stöttande handlingar som utförs av 

förskollärarna i samband med bildskapande aktiviteter. Vårt resultat visar att förskollärarnas 

stöttande handlingar varierar och de har olika syfte och material i sin aktivitet. I de 

situationerna kan vi se att förskollärarnas handling och stöttning spelar stor roll för vad som 

sker i aktiviteterna.  Det kommer även fram att de handlingar och stöttning som 

förskollärarna ofta använder sig av är språkligt i form av öppna samt slutna frågor, verbal och 

även icke-verbal kommunikation. Dock framkommer det att verbala utmaningar och 

kommentarer från förskollärarna har stor betydelse för utvecklingen av den sociala 

interaktionen under bildskapande aktiviteter. Sångsamling och sagoläsning används i 

aktiviteterna, de blir till redskap för interaktion mellan förskollärarna och barnen. Det 

kommer även fram att förskollärarna låter barnen skapa fritt och även målstyrt. I barnens fria 

skapande aktiviteter framkommer det att barnen använder sin fantasi och tidigare erfarenhet 

när de skapar. 

6. Diskussion 

I följande kapitel har vi valt att dela upp diskussionen i två olika delar; resultatdiskussion och 

metoddiskussion. I resultatdiskussion kommer vi att diskutera vårt resultat i relation till vår 

teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning samt vårt syfte och frågeställningar som är 

”Vilka stöttande handlingar utför förskollärarna i bildskapande aktiviteter?” och Vad händer 

om barnen ges mer eget utrymme i bildskapande aktiviteter utan att förskolläraren går in och 

stötta aktiv? Resultatet kommer diskuteras utifrån de två tematiseringarna vi har i vårt 
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resultat. Det ena temat är bildskapande som ett mål och det andra temat barnens fria 

skapande. I metoddiskussionen diskuterar vi våra metodval i vår studie. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Bildskapande som ett mål 

I vår studie visar resultatet att förskollärarna utför såväl verbala som icke verbala handlingar 

för att stötta barnen i bildskapande aktiviteter. Det visar sig även i vårt resultat att 

bildskapande använde som ett mål där förskollärarna har olika syfte i sin aktivitet som till 

exempel skapa en snögubbe utifrån en saga, använda sången som introduktion till att skapa 

tre pepparkaksgubbar. Något som visar sig i vår studie är att aktiviteterna är styrd av 

förskollärarna och är välplanerad då de utgår ifrån ett tema. Detta förklarar Malmström 

(2002) att förskollärare ska erbjuda barnen en god handledning i bildskapande aktivitet. Å 

andra sidan visar tidigare forskning att förskollärarna behöver arbeta med målmedvetenhet i 

sin undervisning (Asplund Carlssons, Pramling och Pramling Samuelssons, 2008). Detta kan 

vi bland annat se i detta tema att förskollärarna arbetar medvetet i sin undervisning med 

bildskapande genom att de har varierande struktur och material i aktiviteter. Studiens resultat 

finner vi relevant att belysa utifrån Chou, Huang och Yang (2014) att med förskollärare 

instruktionerna och olika typer av information har betydelse för barnens inlärning i 

bildskapande. Resultatet i den här studien visar att förskollärarna använder olika metoder i sin 

undervisning som exempelvis Stina använder sagoläsning om snögubbe till att barnen vidare 

får skapa en snögubbe själva medan Tina använder sången och bilden som ett verktyg för att 

skapa pepparkaksgubbar. 

  

Vi kan se även att alla barn ges möjlighet till att vara med och uttrycka sig som i exempel ett, 

där alla barn får komma till tals. I studiens resultat framkommer även att frågor som ställs har 

betydelse för den sociala interaktionen. I vår analys av olika former av stöttande handlingar 

framkommer det oftast användningen av frågor och bekräftelser, vilket kan skapa en tanke 

om vilka möjligheter barn har i den sociala interaktionen i bildskapande aktivitet. I exempel 

tre, visar förskollärarna att stöttande handlingar kan vara såväl verbala som icke verbala. Vi 

menar att Stina hjälper barnen både genom språklig och fysisk kommunikation som visar sig i 

hennes interaktion med barnens bildskapande genom att ställa frågor och hjälpa barnen att 

måla sina fötter. Utifrån det sociokulturella perspektivet poängterar Vygotskij (2001) att 

individer kan utveckla sin kunskap med hjälp av andra. På liknande sätt beskriver McCarthy, 
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Ondaatje och Zakaras (2004) att lärare har en viktig roll att ge stöd till barnen för att få en 

ökad kunskap till nya erfarenheter.  

  

6.1.2 Barnens fria skapande 

I tidigare forskning finns det resultatet som visar att förskollärarens närvaro under 

bildskapande aktiviteter har stor betydelse för barnens lärande (Änggård, 2005). Förskollärare 

har en väsentlig roll att vägleda barnen för att barnen ska bli inspirerade och motiverade till 

att skapa bilder (ibid). Dock visar vårt studieresultat och våra analyser synligt att vissa 

förskollärare inte ger barnen möjligheter till att skapa och uttrycka sina tankar. Tidigare 

forskning visar att förskollärarna ofta saknar nödvändig kompetens i bildskapande aktiviteter 

(Malmström, 2002, Ewing, 2010 och Eckhoff, 2011). Detta kunde vi även se i våran 

observation eftersom dem fastnar vid praktiska detaljer såsom att någon doppar penseln i 

vattenfärgen och sätter sig i soffan istället för att inspirera genom att själv delta i 

bildskapande aktiviteter. Å andra sidan kan vi se att vissa förskollärare inte själva är aktiva i 

bildskapande och detta kan vi uppfatta som att de inte har intresse för att skapa bilder. Detta 

kan få konsekvenser att barnen inte får inspiration eller stöttning till att utveckla sina idéer. 

I vår studie framkommer det till att i barnens fria skapande aktiviteter är inte styrd av 

förskolläraren då barnen får använda sin fantasi och tidigare erfarenheter. Vidare ser vi i 

exempel ett, där förskolläraren Anna inte är uppmärksammar barnens skapande då hon inte 

ställer utmanande frågor eller samtalar om deras bilder. Om Anna hade varit delaktig och 

aktivt samtalat med barnen om deras skapande kunde barnen uttrycka sig mer samt 

interaktionen mellan Anna och barnen hade sett annorlunda ut. Vi menar att barnen behöver 

få mer stöttande handling och att Anna behöver vara mer medveten om sin roll samt hur hon 

uttrycker sig när hon samtalar med barnen. Vi kopplar detta till Boyd och Cutcher  (2016) 

som poängterar att förskollärare behöver ge ett aktivt stöd i barnens skapande och genom 

detta kan barnens tänkande, kännande och lärande bli synligt. Å andra sidan I exempel tre 

kan vi se att Mia tar till vara på barnens skapande genom att hon ställer frågor och 

kommenterar barnens bilder. 

  

Det blir även synligt i vårt resultat i exempel två att förskolläraren Mia inte introducerar 

materialet utan hon berättar bara att barnen ska få testa att måla och se hur det känns. Säljö 

(2000) betonar att redskap använder vi till att agera med andra och att förstå omvärlden. I 

relation till vårt resultat visar forskning på att barnen ska tillsammans med förskolläraren 
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utforska olika material och teknik. Ewing (2010) lyfter fram att förskollärarna behöver vara 

medvetna i sin undervisning med att gå igenom materialet som används i bildskapande 

aktiviteter. 

6.2 Metoddiskussion 

I vår studie har videoobservationer och fältanteckningar används som metod. Vi upplever att 

kombinationen av dessa metoder har varit lämplig för vår studie då vi valde att studera 

verbala samt icke verbala interaktioner. Vårt syfte och frågeställningar handlar om att studera 

de konkreta förskollärarens stöttande handling och interaktionen i bildskapande aktiviteter, då 

menar vi att interaktionsanalysen var passade för vår studie. Något som vi upptäckte var 

svårigheten som uppstod vid våra observationer var att det var ett begränsat utrymme i vissa 

rum som vi genomförde vår studie då vårt insamlingsmaterial inte kunde fånga upp allt som 

sker under aktiviteter. Under bildskapande aktiviteter skedde en del händelser utanför 

kameran exempelvis när deltagande hämtade material eller tvättade händerna. Dock upplevde 

vi att fältanteckningar var nödvändigt metod som komplement till videoinspelningar. Ett 

annat problem som uppstod vid observationerna i vår studie var att alla barn inte fick 

godkännande från sina vårdnadshavare för att delta i studien. Detta var problematiskt då de 

som inte fått ett godkännande ibland dök upp under vår observation. En annan aspekt var att 

det var svårt att hitta en tid som var passande när Lucia närmade sig. Vi upptäckte att 

gruppstorleken vid vissa tillfällen under aktiviteterna gjorde det svårt för oss att studera 

interaktionen mellan förskollärare och barnen. 

  

Vi valde att vara icke-deltagande och endast observera aktiviteterna eftersom vi ville påverka 

situationer så lite som möjligt. Detta uppfattade vi som en lämplig observationsmetod då vår 

fokus var att studera stöttande handlingar som förskollärarna utförde. Vi såg dock att flera 

barn vände sig till oss i vissa situationer då vi uppfattade att de såg oss som en del av 

personalen och gav oss tilltro. Vi upplevde även att förskollärare frånvaro var en av de 

anledningarna till att vi ofrivilligt blev deltagande i aktiviteter. Vårt resultat var svårt att 

generalisera till flera förskolor då vi endast har haft möjlighet att göra våra observationer 

under en kort period. Vi menar att studiens generaliserbarhet är relativt låg, främst för att vi 

har genomfört vår studie på två olika avdelningar, på olika förskolor och följt olika 

förskollärare. 
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Något som vi skulle kunna göra till exempel intervjua förskollärarna och fråga dem om de 

känner att de skulle vara nyttigt med ytterligare kompetensutveckling. Det hade blivit ett mer 

generaliserbart underlag om vi hade haft möjlighet att följa fler förskollärare. Det hade varit 

lättare att dra slutsatser om det hade varit fler förskollärare i vår studie. 

7. Slutsats 

I denna studie drar vi slutsatsen att förskollärarnas stöttande handlingar är varierande. En del 

av förskollärarna interagerar väldigt aktivt med barnen på en verbal såväl som icke-verbal 

nivå. Detta resulterade i att barnen verkade vara mer intresserade och delaktiga i arbetet. Det 

fanns även förskollärare som hade ett mer passivt tillvägagångssätt och därmed inte lyckades 

få barnen att uttrycka sig på samma sätt som barnen som hade aktiva förskollärare. 

Sammanfattningsvis kan vi från vårt resultat samt analys konstatera att förskollärarnas 

stöttande kan ske i form av både verbala och icke verbala handlingar, som till exempel 

kommentarer, följdfrågor, ögonkontakt och fysisk närvaro. 

8. Didaktiska implikationer och vidare forskning 

Resultatet kan i vår förhoppningsvis bidra till en ökad medvetenhet om arbetet med 

bildskapande aktiviteter i förskolans verksamhet. Det är av betydelse för verksamma 

förskollärare att kritiskt granska sig sj 

älv för att få syn på och ifrågasätta sitt arbetssätt.  För vidare forskning inom området ser vi 

det intressant med en kvalitativ studie att studera vidare om förskollärarnas synsätt på 

bildskapande aktiviteter i förskolan, genom förslagsvis intervjuer kopplade till observationer. 

Vi hoppas att vi genom denna studie bidragit med vårt resultat kan inspirera andra till fortsatt 

forskning om förskollärarnas handlingar för utvecklingen av social interaktion i barnens 

bildskapande. Vi önskar även att denna studie bidrar till ökad kunskap och förståelse gällande 

förskollärarnas stöttande handlingar. 
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Bilaga 1 

Samtyckesblankett till förskollärare                                                                                                                                       

Hej! Vi heter Jennie och Özlem, och vi studerar på förskollärarprogrammet, Högskolan i 

Halmstad. Nu skriver vi vårt examensarbete som handlar om hur förskollärarna arbetar med 

bildskapande aktiviteter med barnen i förskolan. Vi skulle därför vilja genomföra 

dokumentation av förskollärarna och barnen via videofilmning och fältanteckningar. 

I vår forskning följer vi strikt forskningsetiska fyra principer. Dessa områden är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet uppfylls genom den information vi ger i detta brev, samtyckeskravet 

innebär att du som deltar i denna studie ger sitt skriftliga samtycke. Dessutom kommer vi 

vara lyhörda för dina reaktioner, vilket innebär att vi kommer sluta filma om du visar tecken 

på obehag eller på annat vis inte verkar vilja vara med i studien. Konfidentialitetskravet 

innebär att det insamlade materialet kommer att användas på ett sådant sätt att du som 

förskollärare inte kan identifieras. Medverkan i vår studie är frivillig och du kan avbryta ditt 

deltagande när som helst. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlats om barnen 

endast kommer användas för forskningsändamål. 

  

Vi vore mycket tacksamma om du skulle vilja medverka i vår studie. Vill ni veta mer, 

kontakta: 

Jennie Chansong: Kamcha14@student.hh.se ,  Özlem Cakmak: Ozlcak14@student.hh.se 

Ansvarig examinator: Jonnie Eriksson: Jonnie.eriksson@hh.se 

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

  

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□   JA, jag samtycker till att delta i studien 

□   NEJ, jag samtycker inte till att delta i studien 

  

Mitt namn 

 ............................................................................................................................ 

  

  

............................................................................................................................. 

Namnteckning 
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Bilaga 2 

 

 

Samtyckesblankett till vårdnadshavare                                                                                                                                                                 

  

Hej! Vi heter Jennie och Özlem, och vi studerar på förskollärarprogrammet, Högskolan i 

Halmstad. Nu skriver vi vårt examensarbete som handlar om hur förskollärarna arbetar med 

bildskapande aktiviteter med barnen i förskolan. Vi skulle därför vilja genomföra 

dokumentation av förskollärarna och barnen via videofilmning och fältanteckningar. 

I vår forskning följer vi strikt forskningsetiska fyra principer. Dessa områden är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet uppfylls genom den information vi ger i detta brev, samtyckeskravet 

innebär att målsman till de barn som deltar i denna studie ger sitt skriftliga samtycke. 

Dessutom kommer vi vara lyhörda för barnens reaktioner, vilket innebär att vi kommer sluta 

filma om ett barn visar tecken på obehag eller på annat vis inte verkar vilja vara med i 

studien. Konfidentialitetskravet innebär att det insamlade materialet kommer att användas på 

ett sådant sätt att barnen inte kan identifieras. Medverkan i vår studie är frivillig och barnen 

kan avbryta sitt deltagande när som helst. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 

insamlats om barnen endast kommer användas för forskningsändamål. 

  

Vi vore mycket tacksamma om du skulle vilja medverka i vår studie. Vill ni veta mer, 

kontakta: 

Jennie Chansong: Kamcha14@student.hh.se, Özlem Cakmak: Ozlcak14@student.hh.se 

Ansvarig examinator: Jonnie Eriksson: Jonnie.eriksson@hh.se 

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

  

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□   JA, jag samtycker till att mitt barn deltar i studien 

□   NEJ, jag samtycker inte till att mitt barn deltar i studien 

  

Vårdnadshavare för: 

 ............................................................................................................................ 

  

  

............................................................................................................................. 

Vårdnadshavares namnteckning 
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Bilaga 3 

  

Strukturerad fältanteckning 

  

  

                     Beskrivning             Reflektion/ Tolkning 
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Bilaga 4 

  

Interaktionsschema för transkribering 

  

  

Aktör: Förskollärare/barn 

  

  

Verbal handling: Vad sägs 

  

Icke-verbal handling: 

Gester 
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