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Förord  
Vi vill börja med att tacka våra familjer samt nära och kära, som hela tiden funnits vid vår 
sida, trott på oss och stöttat oss med stort tålamod, genom arbetets gång. Tack för att ni finns! 
 
Vi vill även tacka de förskollärare som ställt upp i de intervjuer som vi utfört, utan de 
erfarenheter som ni delgett oss och utan er hjälp, hade vi inte kunnat genomföra denna studie. 
  
Vidare vill vi även rikta ett stort tack till Lena Norman för den inspiration du gett oss genom 
kursen kultur, estetik och lärande. Du är en fantastisk människa!  
 
Vi vill även tacka vår handledare Lisbeth Lindström som stöttat oss och gett oss handledning, 
och som bidragit med många betydelsefulla tankar och aspekter ur olika synvinklar, som lett 
oss fram genom arbetet. 
 
Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett gott samarbete med mycket skratt, goda 
stunder och hårt arbete.  
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Han kände sig glad och han 

sjöng tralala 
som man gör när man nyss fyllt fem, 

och fröken har sagt, att i dag får ni ta 
era konstverk i väskan hem. 

 
Så var tiden för ”skapande verksamhet” slut 

och i hänförd begrundan han satt 
och såg på sitt himlavalv… 

”så ser det ut då, 
när nästan det börjar bli natt”. 

 
Och stjärnorna glänste, 

och månen var grön, 
som han hade sett att den kan bli, 

och han tyckte, 
hans bild var så jätteskön, 

så han blev alldeles varm inuti. 
 

Men när han kom hem, 
någon vuxen sa 

”du har ju inte gjort rätt, 
du vet väl att gul skall månen va 
och stjärnorna sitter för tätt”. 

 
Då började han på ett annat blad, 
göra månen så gul och så grann, 

men det där, 
som gjorde hela kroppen glad 

… vad konstigt… det bara försvann. 
(Författare okänd) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Abstract  
Syftet var att beskriva och analysera hur pedagoger i förskolan går tillväga för att inspirera till 
fantasi och kreativitet i uttrycksformen bildskapande. I studien har vi använt oss av kvalitativa 
intervjuer som vi genomfört med fem förskollärare i olika rektorsområden, i en kommun i 
Norrbotten.  
 
Studiens resultat visade att förskollärarnas förhållningssätt samt att materialet, verktygen och 
teknikerna som barnen erbjöds, är av stor betydelse för att inspirera till fantasi och kreativitet i 
bildskapande aktiviteter. Resultatet visade även att samtliga förskollärares förhållningssätt 
speglar att de utgår från barnen i sitt arbete i uttrycksformen bildskapande. Vidare tolkade och 
såg vi variationer i förskollärarnas tillvägagångssätt när de arbetar för att inspirera till fantasi 
och kreativitet. Avslutningsvis åskådliggör resultatet att förskollärarnas egna kunskaper och 
intressen har betydelse för hur de går tillväga för att inspirera till fantasi och kreativitet i 
uttrycksformen bildskapande.  
 
 
Nyckelord: Fantasi, kreativitet och bildskapande.  
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Inledning 
Genom observationer under tidigare verksamhetsförlagd utbildning på olika förskolor, har vi 
sett att barnen gärna använder sig av bildskapande aktiviteter i den fria leken samt i styrda 
aktiviteter. Vid några av dessa tillfällen har vi reflekterat över att barnen inte erbjuds så stor 
variation inom denna uttrycksform, vilket vi anser kan hålla tillbaka barns fantasi och 
kreativitet. Vidare har vi även observerat förskolor där bildskapande aktiviteter med stor 
variation förekommit, vilket vi upplevt bidragit till att inspirera barnens fantasi och kreativitet 
i uttrycksformen bildskapande. Under de verksamhetsförlagda utbildningarna på olika 
förskolor har vi även observerat att pedagoger på olika förskolor förhåller sig olika till 
bildskapande, vilket vi tror kan ha betydelse för barns fantasi och kreativitet i bildskapande 
aktiviteter.  
 
Utifrån vår specialisering, kursen kultur, estetik och lärande, har vi blivit inspirerade till 
bildskapande aktiviteter. Denna kurs har betytt mycket för oss, den har gett oss ett vidgat 
perspektiv på vilka möjligheter och stora variationer som finns i bildskapandet. Vår 
bildpedagog har gett oss tips och idéer och möjligheten att få prova på olika tekniker, verktyg 
och material på många olika sätt. Genom att vi fått möjligheten att prova oss fram på ett 
lustfyllt och tillåtande sätt, känner vi att vår erfarenhetsbank har vidgas och därigenom har vi 
insett vilken betydelse bildskapande aktiviteter har för fantasin och kreativiteten. En annan 
viktig aspekt som har en stor betydelse för oss är det förhållningssätt som vår bildpedagog 
förmedlat under hela kursen. Genom sitt förhållningssätt har hon visat att det finns varken rätt 
eller fel, fint eller fult i skapande aktiviteter, vilket vi känner att vi vill förmedla vidare i vår 
kommande yrkesroll som lärare mot förskolan. 
 
Med denna studie vill vi därför se hur pedagogerna i olika förskolor går tillväga för att 
inspirera till fantasi och kreativitet i uttrycksformen bildskapande hos barnen. Detta dels för 
att vi har ett eget intresse i bildskapande, men även för att vi vill få mer vägledning och 
erfarenhet om hur vi med hjälp av bildskapande kan inspirera till fantasi och kreativitet hos 
barn som vi kommer att möta i vårt framtida yrke.  
 
Under utbildningen har vi ofta talat om att vi ska ”plocka russinen ur kakan” det vill säga, ta 
vara på det bästa och göra det till vårt eget. Med hjälp av denna studie anser vi att vi kan få ta 
del av pedagogernas uppfattningar och erfarenheter, som vi sedan kan dra lärdom av och ta 
med oss i vårt kommande yrke som lärare mot förskolan.  
 
I vår studie har vi delat upp den första delen i bakgrunden. Ingmari har varit ansvarig för 
delen där Maria Montessori och Montessoripedagogiken redogörs. AnnaCarin har varit 
ansvarig för delen där Loris Malaguzzi och Reggio Emilias filosofi beskrivs. Uppdelningen 
har skett på så sätt att vi enskilt har läst litteratur och formulerat texten och dess innehåll 
under de aktuella rubrikerna. Trots uppdelningen har vi delgett varandra information och fakta 
om litteraturen som vi enskilt fördjupat oss i. Vi har fört en diskussion om innehållet och vad 
som skulle författas kring Montessori respektive Reggio Emilia. Resterande del av 
bakgrunden och återstående del av studien har vi båda varit ansvariga över, vi har tagit del av 
samma litteratur, diskuterat och sammanställt studien tillsammans i lika stor utsträckning.   
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Syfte  
Vårt syfte är att beskriva och analysera hur pedagoger i förskolan går till väga för att inspirera 
till fantasi och kreativitet i uttrycksformen bildskapande. 
 
Forskningsfrågor  

• Hur arbetar pedagogerna med bildskapande aktiviteter i förskolan? 
• Vad gör pedagogerna för att inspirera till fantasi och kreativitet i uttrycksformen 

bildskapande för barnen i förskolan?  
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Bakgrund 
I bakgrunden kommer vi att börja med en kort presentation av Montessoripedagogiken och 
dess grundare Maria Montessori. Vi kommer även kort att presentera Reggio Emilias filosofi 
och dess grundare Loris Malaguzzi, samt hur dessa två inriktningar förhåller sig till 
bildskapande. Vi presenterar dessa med anledning av att vi har för avsikt att intervjua 
pedagoger som är verksamma inom Montessori respektive Reggio Emilia. Vidare kommer vi 
att lyfta fantasi, kreativitet och bildskapande vilka är tre centrala begrepp som ingår i vår 
studie. Vi kommer även att presentera pedagogens roll i bildskapande och lyfta vad olika 
författare anser vara betydelsefullt. Avslutningsvis lyfter vi läroplan för förskolan. Vi vill 
förtydliga att det som framkommer i bakgrunden är grundat på vad olika författare skriver 
samt tidigare forskning.        

Maria Montessori  
Hainstock (1999) skriver i sin bok om Montessoripedagogiken och dess grundare Maria 
Montessori (1870-1952). Maria Montessori föddes 1870 i staden Chiaravalle i Italien som 
enda barnet till högutbildade och framgångsrika föräldrar. Montessori studerade matematik, 
fysik och naturvetenskap vid universitetet i Rom och där blev hon intresserad av biologi, 
vilket gjorde att hon bestämde sig för att studera medicin istället. Montessori var väldigt 
ambitiös under sina studier och blev den första kvinnan som tog examen vid universitetets 
medicinska fakultet. Efter avslutade studier återvände hon till universitetet för att forska vid 
den psykiatriska kliniken. När Montessori sedan blev volontär blev hennes uppgift att besöka 
mentalsjukhus och välja ut patienter som skulle behandlas vid kliniken.  
 
Maria Montessori hade ett speciellt intresse för barn och det gjorde att hon började läsa vad 
andra hade skrivit tidigare. Hon kom på detta sätt i kontakt med Jean Itards och Edouard 
Seguins arbeten vilka grundat sina idéer på Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Rousseau 
trodde att barnets sinne är verktyg vid inlärning och därigenom kan användas för inlärning. 
Han menade att nyckeln till inlärning fanns inuti varje barn. 
 
Hainstock (1999) skriver vidare att Rousseau, Pestalozzi och Fröbel hade stor inverkan på 
Maria Montessori och deras idéer införlivades med hennes egna teorier, som hon höll på att 
utveckla. 
 
Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) skriver att Maria Montessori hade en stor 
tilltro till barns intelligens och förmågor. Författarna skriver att hon såg att barn har en stark 
vilja att upptäcka, pröva och lära sig mer om sig själva och sin omvärld. Montessori 
observerade även att den inre drivkraften hos barn, att bygga upp sig själv och bli mer 
självständig fanns hos alla barn i hela världen oavsett om de levde i en fattig eller rik miljö. 
Hon observerade att alla barn går igenom samma utvecklingsfaser och har samma behov 
oavsett vart i världen barnen bor och i vilken tid de lever. 
 
Signert (2000) skriver att Maria Montessori blev hyllad för sin pedagogik, men hon fick även 
ta emot kritik. En som kritiserade Montessori och hennes pedagogik var William Heard 
Kilpatrick, professor vid Columbiauniversitetets pedagogiska fakultet. Kilpatrick menade att 
hennes pedagogik var grundad på förlegade psykologiska teorier. Han ansåg att delarna i 
hennes teorier var för lika teorier som hittas hos Rousseau, Fröbel och Pestalozzi. Vidare 
kritiserade Kilpatrick hennes teorier om frihet, praktiska vardagsövningar, individuellt arbete, 
läsning, matematik, skrivning och sinnesträning. Vidare skriver författaren att Maria 
Montessori fick kritik för att hon menade att den vuxne skulle stå i bakgrunden. Många vuxna 
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hade svårt att finna sig i att Montessori ansåg att de vuxna skulle anpassa sig efter barnen och 
barnens rytm. Gedin (1995) skriver att Montessori brukar få kritik för att metoden är 
individinriktad och kritikerna menar att barnen inte får möjlighet att träna sig i sociala 
relationer. Vidare har en del montessoripedagoger fått kritik för att de anses låsa sig vid 
materialet, istället för att se materialet som ett medel, så blir det ett mål, vilket inte var Maria 
Montessori avsikt. 

Montessoripedagogiken  
Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) skriver att Montessoripedagogiken 
grundar sig på Maria Montessoris iakttagelser och forskningen som hon bedrev genom hela 
sitt liv. Pedagogiken bygger på barns behov i olika stadier av livet och enligt författarna är det 
den enda pedagogik som bygger på barns psykiska utveckling. Maria Montessori observerade 
vad barn var intresserade av och vad barn tyckte om att göra samt hur barn löste problem som 
uppstod. Hon utformade en miljö där barnen skulle kunna få möjlighet att komma i kontakt 
med vad de tyckte om att göra. Miljön som hon utformade gjorde att barnen fritt kunde 
upptäcka, söka och göra egna erfarenheter. Vidare kom Maria Montessori fram till att en 
lärare skulle vara entusiastisk och uppmuntrande, men läraren skulle försöka hålla sig i 
bakgrunden så mycket som möjligt för att kunna observera barnen och se var de befann sig i 
sin utveckling. Detta för att de sedan skulle kunna ge barnen vad de behövde för att gå vidare. 
 
Vidare skriver Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) att genom sina 
observationer upptäckte Maria Montessori att barn kan välja själva och barn älskar att repetera 
övningar. Vidare upptäckte Montessori att barn har en häpnadsväckande förmåga till 
koncentration om de arbetar med något som de är intresserade av och att en känsla av 
värdighet växer fram hos barn om de själva får möjlighet att välja vad de vill arbeta med och 
om de får arbeta så länge de själva önskar. Hon upptäckte även att barn älskar meningsfull 
sysselsättning och ordning. Något annat som hon påträffade var att barn inte har något behov 
av belöning eller bestraffning. Författarna har gjort en sammanfattning av 
Montessoripedagogikens främsta kännetecken: 
 

Barn ska alltid respekteras och så även deras arbete […] Barn har en unik förmåga till 
inlärning, som det gäller att ta vara på. Barn lär sig med hela kroppen och måste få 
utvecklas på alla plan – motoriskt, emotionellt, socialt, andligt och intellektuellt – för att 
kunna bli väl fungerande människor. Barn lär sig genom att vara aktiva, pröva sig fram och 
beröra med sina händer, det vill säga genom att göra egna erfarenheter. […] Barn ska själva 
få välja arbete, utifrån vad läraren har introducerat. När barnen ägnar sig åt det som känns 
intressant, blir inlärningen effektiv. […] Miljön ska vara förberedd och utformad så att 
barnen mår bra, kan utveckla självförtroende, röra sig fritt, få ordning, bli stimulerade och få 
behovet av kunskap tillgodosett. Läraren har mer rollen av en handledare än traditionell 
lärare och måste lita på barns vilja att lära (s. 15-16). 

 
Enligt Ahlqvist, Gustafsson och Gynther (2005) var Montessoris budskap att barnets 
emotionella, fysiska och sociala utveckling är lika viktig som den intellektuella. Därför kan 
inte montessoripedagogiken förenklas till en undervisningsmetod, utan den erbjuder en 
helhetssyn på barnet, samhället och kunskapen och förhållandet emellan dem. Enligt 
författarna utgår Montessoris pedagogiska idé från synen att världen är en enhet och allt har 
sin mening. En huvudprincip i montessoripedagogiken är därför att ge barnen denna vision, 
om att allt har ett samband.   
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Pedagogen i Montessori 
Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) menar att en lärare som arbetar inom 
montessori måste tro på att barnet själv har drivkrafter och vill lära sig mera. Enligt Ahlqvist, 
Gustafsson och Gynther (2005) såg Maria Montessori lärarrollen som vägledande och 
benämner läraren som guide. Montessori menar att läraren inte ska undervisa och hålla i 
lektioner för att förmedla viss kunskap som ska återges, hon menar att barnet själv ska ges 
möjlighet till att söka kunskap och arbeta praktiskt. Vidare skriver författarna att Maria 
Montessori framhåller att barnet inte ska vara ett objekt för lärarens undervisning och fyllas 
med kunskap. Istället ska lärandet ses som en naturlig process inom varje individ, där barnet 
själv får reagera på omgivningen och få erfarenheter.     
 
Vidare skriver Ahlqvist, Gustafsson & Gynther (2005) att läraren i montessori använder sig 
av modeller och berättelser för att kittla barns fantasi, locka fram barnens förmåga till 
inlevelse och väcka deras föreställningsförmåga men även för att presentera en helhet. Maria 
Montessori ansåg att helheten är en förutsättning för att lärande ska kunna ske. Hon menade 
att helheten bör studeras först och efter att helheten är känd, kan detaljer studeras. 
 
Signert (2000) menar att Maria Montessori hade en stark tro på barnen och Montessori 
menade att barnen har en kraft och inneboende möjligheter som de måste få utveckla i frihet. 
Hon ansåg att de vuxna skulle hjälpa barnen att upptäcka möjligheterna som alla barn bär 
inom sig. Montessori menade att läraren kan beskriva och berätta, de kan klarlägga och 
orientera, men för att kunna förvärva kunskapen måste barnet själv vara aktivt. Vidare skriver 
författaren att Maria Montessori tyckte det var viktigt att de vuxna fick utbildning så att de 
skulle kunna förstå barnen bättre och därigenom kunna visa barnen större respekt. 
 
Enligt Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) måste läraren i 
montessoriförskolan tänka på sitt eget beteendemönster och hela tiden arbeta med sig själv för 
att nå öppenhet och ödmjukhet som krävs för att förstå hur varje barn tänker. 
Montessoriläraren måste ha öppna sinnen för att kunna se varje barn som en individ med 
unika egenskaper.   
 

I montessoriförskolan får barnen själva upptäcka sina eventuella fel utan att få dem 
påpekade, eftersom alla aktiviteter är självrättande. Läraren bör därför ha tålamod och stå 
tillbaka, så att barnen får chansen att lära sig genom att göra själva. Läraren på förskolan ska 
alltså varken rätta eller kritisera (Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds, 1997 s. 99). 

 
Vidare menar Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) att en montessorilärare bör 
vara tydlig och fast, vilket i sin tur ger ramar för arbetet i montessoriförskolan och skapar en 
trygghet för barnen. De skriver även att om det finns stökiga barn måste läraren motverka den 
störande aktiviteten och visa ett kärleksfullt intresse för barnet i fråga och förstärka det 
positiva hos barnet. Den extra omsorg som det stökiga barnet får gör ofta så att barnet lugnar 
ner sig eftersom, att de menar att stökiga barn stör för att få uppmärksamhet. Vidare 
framhåller författarna att när barnen börjar koncentrera sig och arbeta är det viktigt att läraren 
inte avbrytare barnen i deras arbete inte ens för att ge beröm. ”Koncentration är något som tar 
lång tid för barnen att bygga upp, men som vi vuxna lätt avbryter utan att vara medvetna om 
det” ( s. 99). 
 
Gedin (1995) skriver att pedagogens roll är att skapa en stimulerande och bra miljö för barnen 
så att de kan utvecklas i sin egen takt. Även Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds 
(1997) framhåller att montessoriläraren bör förbereda miljön eftersom att miljön är viktig och 
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har inflytande på barnen. Rummet i en montessoriförskola ska vara vackert, lugnt och 
stimulerande. Det ska vara ordning och reda och lärarens uppgift är att se till så att allt 
material är komplett, välskött och i god ordning.  

Bild i Montessoriförskolan   
Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) skriver att i montessoriförskolan visar 
läraren hur barnen kan använda olika material och redskap. När barnen på en 
montessoriförskola arbetar med bild så arbetar de på precis samma sätt som med de andra 
praktiska vardagsövningarna. Det är viktigt att barnen får uttrycka sig på många olika sätt och 
barnen får själva skapa genom att måla, göra collage och arbeta med lera. Författarna 
framhåller att barnen själv väljer när de vill arbeta, skapa och experimentera och det är viktigt 
att barnen får skapa utifrån sin egen förmåga. Vidare skriver de att i montessoriförskolan görs 
ingen uppdelning av ämnen, bildämnet är intimt sammankopplat med det andra arbetet på 
förskolan.  
 
Gedin (1995) skriver att i montessoriförskolan är det konstnärliga materialet inte så utvecklat 
och detta beror enligt Svenska Montessoriförbundet förmodligen på att Maria Montessori inte 
hade tid att ägna sig så mycket åt det som hon egentligen hade velat. På svenska montessori 
förskolor finns färger, staffli och papper som på andra förskolor. Ett annat material som de 
använder är brickor med olika färgnyanser och med hjälp av dessa bygger barnen 
färgspektrat. Författaren skriver vidare att Maria Montessori ansåg att konsten har betydelse 
och hon menade att det är viktigt att utveckla estetisk kunskap. ”Det är betydelsefullt att 
utveckla estetisk kunskap, eftersom den bygger på de sinnen som är knutna till medvetenhet, 
intelligens och förmågan att fatta egna beslut, sade hon” (s. 31). 
 
Hainstock (1999) skriver att Maria Montessori inte gav några särskilda instruktioner 
beträffande konst och teckning. Hon lade istället grunden som skulle möjliggöra att barnen 
skulle lyckas med sina egna spontana aktiviteter. Maria Montessori menade att de sensoriska 
övningarna förbereder handen för att skriva och sedan för att teckna.  

 
Sensoriska övningar - övningar som är avsedda att utveckla de fem sinnena och att bygga en 
grund för tal, skrift och matematik genom användning av de sensoriska materialen. 
Sensoriska material - den Montessoriutrustning som är utformad för att lära barnet genom 
att han får fokusera ett specifikt sinnesintryck i taget (Hainstock, 1995, s. 144).  

 
Hainstock (1999) skriver att Maria Montessori menade att syftet med att skissa geometriska 
figurer och sedan fylla dem med streck är att öva öga och hand. Detta kanske framstår som 
snävt begränsat, men när barnet har övat upp denna förmåga menade Montessori att barnen 
kunde skapa fritt. Vidare skriver författaren att i den förberedda miljön finns skönhet, färg och 
form och det hjälper barnen att utveckla en estetisk känsla, en medvetenhet och artistisk 
uppskattning och efter hand ett spontant intresse för konst.  

Loris Malaguzzi 
Dahlberg och Åsén (2005) skriver att Reggio Emilias filosofi uppstod i staden Reggio Emilia, 
som ligger i landskapet Emilia-Romanga i norra Italien. Där grundades de första 
verksamheterna i den pedagogiska filosofin Reggio Emilia, av en grupp föräldrar efter andra 
världskriget och inbördeskriget år 1945. Enligt Gedin (1995) ville föräldrarna ha en ny 
pedagogik för sina barn, som grundade sig på att barnen skulle ha lika rättigheter som de 
vuxna. Barnen skulle också respekteras och ha rätt till att utveckla sina förmågor, bli trodda 
och tas på allvar. Föräldrarna hade i detta land upplevt förtryck och fascism och det blev för 
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dem en viktig uppgift att skapa andra förutsättningar för sina barn. De hade ett mål med 
barnomsorgen som utgick från att ge barnen självkänsla, bygga kunskap samt ge dem styrka 
att försvara sig. Detta för att barnen inte skulle leva ett liv under förtryck som sina föräldrar.  
Loris Malaguzzi född 1921, var psykolog och folkskollärare i grunden, och kom i kontakt 
med de föräldrar som byggde upp den första verksamheten. Han fick sedan i uppdrag att leda 
och vidareutveckla den kommunala barnomsorgsverksamheten.  
 
Brulin och Emriksson (2008) skriver att Loris Malaguzzi var en obekväm person som ständigt 
var missnöjd och samtidigt väldigt kreativ. Han hade som mål att kämpa för barnens, 
kvinnornas och männens kapaciteter att få möjligheter till att utvecklas. Dahlberg och Åsén 
(2005) skriver att Loris Malaguzzi var barnens talesman och eldsjäl för de kommunala 
förskolorna i Reggio Emilia, där han lyckades förena en gemensam värdegrund och utifrån ett 
vetenskapligt förhållningssätt i verksamheten, skapa en medveten pedagogisk filosofi. Enligt 
författarna såg Loris Malaguzzi pedagogiken, som en livshållning och som en del av ett 
demokratiprojekt. Gedin (1995) skriver att Loris Malaguzzi såg förskolan som en plats där 
många vuxna och barn delar relationer och liv. En plats i ständig förändring där en av de 
viktiga delarna var en levande relation till barnens familjer och till staden som barnen växte 
upp i. Loris Malaguzzi engagerade sig och kämpade hela sitt liv för den pedagogiska filosofin 
i Reggio Emilia ända fram till sin död 1994.  
 
Enligt Barsotti (2008) kämpade Loris Malaguzzi mot samhällets religiösa och de politiker 
som styrde samhället. De höll sig kritiska och satte hinder för hans medverkan att försöka 
finna en ny pedagogisk väg. Dahlberg och Åsén (2005) skriver även att han hade stort 
motstånd från den katolska kyrkan och olika myndigheter. 

Reggio Emilias filosofi 
Dahlberg och Åsén (2005) menar att filosofin i Reggio Emilia har låtit sig inspireras av bland 
annat pedagoger och filosofer som Maria Montessori, L. S. Vygotskij, John Dewey, Célestin 
Freinet och Jean Piaget. Gedin (1995) framhåller att Reggio Emilias pedagogiska filosofi 
strävar mot att tillåta barnen att utveckla alla hundra språk som de besitter, där vetenskap, 
fantasi, konst, kropp och själ blir förenat. Vidare menar hon att den pedagogiska filosofin 
snarare utgår från en livshållning än ett pedagogiskt program. Dahlberg och Åsén (2005) 
menar att Reggio Emilias filosofi utgår från ett förhållningssätt där pedagogerna ser på barnen 
som kompetenta individer, och där den pedagogiska filosofin kännetecknas av respekt för 
barnens potentialer och rättigheter. ”Det pedagogiska arbetet präglas av en syn på kunskap 
och lärande, som tar sin utgångspunkt i barns erfarenheter, tankar och teorier, och där man 
lyckats utmana och vidareutveckla tidigare etablerade teorier kring barns utveckling och deras 
förmågor” (s. 190). 
 
Grut (2008) menar att det som kännetecknar Reggio Emilia är dess fallenhet till ständig 
förändring, förnyelse och omprövningar. Här konstrueras inga förutsägbara och förutbestämda 
resultat och nuet är alltid något som är diskuterbart och provisoriskt. I Reggio Emilia är 
innovationer, frågor och osäkerhet alltid välkomna.  
 
Den grundläggande uppfattningen i Reggio Emilia, enligt Dahlberg och Åsén (2005) är att 
man ser på barnet som en kommunicerande individ, där kommunikationen är grunden till 
barns lärande. För att barnen skall få tillträde till sig själv som en egen individ samt tilltro till 
sin egen förmåga är det därför en viktig utgångspunkt, att verksamheten möjliggör så att 
barnen kan nyttja och öva sig i så många olika uttryckssätt som möjligt exempelvis i drama, 
matematik, talspråk, skriftspråk och bildspråk.  
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Dahlberg och Åsén (2005) skriver att Loris Malaguzzis synsätt på barn utgick från en tro på 
ett rikt barn, ett barn med hundra språk. Det rika barnet som har en inneboende kraft och 
resurser i sig själv att vilja växa, veta och lära sig. Han menar att det rika barnet kan skapa 
egen kunskap, men barnet behöver även en vuxen som denne kan konstruera världen med.  
 

Eftersom barnet inte klarar av att bygga upp allting själv behöver den en vuxen som kan 
lyssna och se – en vuxen med stora öron och stora ögon, en vuxen att föra dialog med, en 
vuxen som kan utmana tankarna och som man kan överskrida gränserna med (Dahlberg & 
Åsén, 2005, s. 197).   

 
Enligt Gedin (1995) utgår Reggio Emilias filosofi från ett grundläggande förhållningssätt, där 
man ser på barnet som ett rikt barn. Alla barn är unika och barnet själv är medelpunkten 
gällande sitt eget växande och utveckling. Vidare talar författaren om de tre pedagogerna i 
Reggio Emilia, vilket innefattar pedagogerna, barngruppen och miljön. Hon anser att miljön 
har betydelse i det avseendet att rummet ska vara en plats där dialogen tar sig i akt, där 
inspiration till utforskande, lek, kommunikation och lärande är i fokus. Vidare framhåller 
författaren att de pedagogiska dokumentationerna har en stor betydelse för att göra miljön till 
den tredje pedagogen. Genom dokumentationerna kan pedagogerna se vad barnen gör, hur de 
gör, hur de bemöter och löser problem, vad de säger, hur barnen hjälper och samarbetar med 
varandra. Gedin menar att via dokumentationerna kan pedagogerna få syn på hur barnen går 
till väga för att tillägna sig kunskap, men det ger också material för pedagogerna att föra 
diskussioner kring sitt eget arbete och hur de kan gå vidare. Dokumentationerna skapar 
tillfällen att reflektera över sig själv och hur man kunnat göra annorlunda. Enligt författaren 
har dokumentationerna en annan funktion som går ut på att synliggöra barnens och 
pedagogernas arbete i verksamheten, inte bara för sig själva, utan för föräldrar, politiker och 
myndigheter. Det viktiga i detta avseende är att kunna visa ledningen vad man gör i 
verksamheten för att också kunna ställa krav på beslutfattarna. Gedin understryker att ett 
reflekterande arbetssätt är en viktig förutsättning för att utvecklas till en medveten pedagog. 
En pedagog som synliggör sitt eget förhållningssätt, hur man bemöter barnen och hur man kan 
utmana dem på bästa möjliga sätt.   
 
Dahlberg och Åsén (2005) framhåller att den pedagogiska verksamheten ständigt kräver en 
bearbetning och reflektion. Ett reflekterande förhållningssätt är en utmaning och ställer höga 
krav på pedagogen, vilket kan leda till en entusiasm, nyfikenhet och ett engagemang hos 
denne. 

Pedagogen i Reggio Emilia 
Utifrån Reggio Emilias filosofi är det enligt Dahlberg och Åsén (2005) en stor utmaning för 
pedagogen att ta tillvara på barnens nyfikenhet och undran inför tillvaron. För att möjliggöra 
detta krävs det en nyfikenhet även hos den vuxne där denne kan fungera som en 
medforskande pedagog.  

 
Den vuxnes ansvar handlar framför allt om att inte slå sig själv till ro, utan låta sig inspireras 
av barnens nyfikenhet och deras frågor, att studera hur de söker svar på sina frågor, att lära 
sig behärska lyssnandets och frågandets konst samt att som vuxen inte ge barnen svaren 
innan de ställt frågorna. Om man alltid har färdiga svar riskerar man att handla utifrån det 
man redan känner till och behärskar (Dahlberg & Åsén, 2005, s. 204). 
 

Dahlberg och Åsén (2005) menar att pedagogen bör ha en utforskande inställning och inte ha 
färdiga lösningar, men dock en riktning som är medveten. Det är viktigt att pedagogen skapar 
utmaningar för barnen, skapar situationer där barnen tillåts prova egna hypoteser och 
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funderingar. Vidare bör pedagogen även skapa situationer som utmanar barnens tankar och 
föreställningar som hjälper barnen att formulera nya hypoteser. 
 
Åberg (2008) anser att pedagogen kan lära oändligt mycket av barnen och hon menar att 
lärandet inte kan byggas på att det är de vuxna som äger all kunskap, utan att kunskapen är 
något som barnen och pedagogen skapar tillsammans i dialog med allt som finns runt 
omkring. Vidare anser författaren att lärandet bygger på samspelet mellan barnen, de vuxna 
och miljön där nyfikenheten och upplevelser är grunden för lärandet. För att möjliggöra detta, 
menar författaren att det är viktigt att inta rollen som en medforskande pedagog som har en 
lust och vilja att ständigt lära nytt med barnen.  
 
Dahlberg och Åsén (2005) menar att pedagogens uppgift i Reggio Emilia, är att skapa 
förutsättningar till utforskande genom att organisera och planera miljön. Pedagogen bör 
engagera sig för att skapa en utmanande miljö som kan stimulera och stödja barns kreativitet, 
intresse och motivation.        

Bildskapande utifrån Reggio Emilias filosofi  
Gedin (1995) skriver att bild är ett av de hundra språk som Reggio Emilia använder sig av och 
att detta är ett viktigt uttrycksmedel som inte bara är dekorativt, utan ett uttrycksmedel där 
barnen får möjlighet att få en djupare insikt av omgivningen.  
 
Wallin (2003) framhåller att det inte är produkten av bilden som är det viktiga utan betonar att 
processen, dvs. berättelsen och barns tankar kring bilden som är av betydelse. För att den 
vuxne ska förstå en händelsekedja i ett barns bild blir det därför viktigt att höra barnets 
berättelse bakom bilden. Utifrån Reggio Emilias filosofi utgår ett gott pedagogiskt 
förhållningssätt från att uppmärksamma processen och inte det färdiga resultatet.  
 
Barsotti (1982) skriver att utifrån Reggio Emilias filosofi är den tredje pedagogen, miljön, av 
stor betydelse för bildskapande. Författaren skriver att Loris Malaguzzi framhåller ateljén som 
betydelsefull och den fungerar som ett centrum där alla sinnen får möjlighet att utvecklas. 
Loris Malaguzzi hävdade att ögat är det betydelsefullaste organet för vår utveckling och 
därför måste synen prioriteras. Tillsammans med handen får ögat tränas i ateljén.  
 
Dahlberg och Åsén (2005) skriver att bildspråket i det pedagogiska arbetet grundar sig i 
samhället och dess utveckling som i stor utsträckning består av bilder. De barn som växer upp 
i dagens samhälle är i stor grad utsatt för bilder från exempelvis datorer, tv, reklam och video. 
Detta resulterar i att de blir stora konsumenter och användare av tecken, symboler och bilder, 
men det finns också risker för att barnen ska bli passiva mottagare av det enorma bildflödet. 
Det blir därför viktigt i den dagliga verksamheten, att barnen får uttrycka och använda sig av 
bilder, för att erövra en bildspråklig kompetens, men även för att få förmåga att gestalta sina 
tankar, känslor och erfarenheter i kommunikation med andra. 

Centrala begrepp 
Här kommer vi att presentera tre centrala begrepp fantasi, kreativitet och bildskapande, utifrån 
tidigare forskning och vad olika författare skriver kring dessa begrepp. 

Fantasi 
Skoglund (1990) skriver att fantasi är ett besynnerligt ord som vi ofta förknippar med att det 
är något som inte är sanning. Hon anser att vi ofta använder ordet fantasi i ett negativt 
sammanhang, men fantasi kan faktiskt betyda något positivt. Hon menar vidare att vi ofta 
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sätter ordet bara framför fantasi. Vidare påpekar hon även att barn är duktigare än vi vuxna på 
att använda den inre verkligheten tillsammans med den yttre verkligheten samt att barn är 
mycket modigare än vi vuxna och deras lust driver dem framåt i skapandet.    
 
”Fantasi är en önsketanke på hur man skulle vilja att en situation såg ut. En fantasi är en 
situation som föreställs av en individ eller grupp, som ej överensstämmer med verkligheten 
utan beskriver önskemål och mål hos skaparen” (Wikipedia, läst 2009-12-01). 
 
Grundstam-Thurin (1996) skriver att allt är tillåtet i fantasins värld och där tänker ingen fel. 
 
”Fantasi, inbillningsförmåga; även benämning på viss instrumentalmusik, karakteriserad av 
mer eller mindre fria och improvisatoriska inslag” (Nationalencyklopedin, läst 2009-11-16).  
 
Vygotskij (1995) menar att fantasin är grunden för varje kreativ aktivitet inom alla områden. 
Han framhåller att fantasin möjliggör det vetenskapliga, tekniska och konstnärliga skapandet.  
”I denna mening är absolut allt som omger oss och som skapats av den mänskliga handen, 
hela kulturens värld, i motsats till naturens, en produkt av den mänskliga fantasin och det 
mänskliga skapande som bygger på denna fantasi” (s. 14). 
 
Vidare menar Vygotskij (1995) att fantasin bygger på sådant som hämtats från verkligheten. 
Fantasin och skapande aktivitet kommer ursprungligen från människans tidigare erfarenheter. 
Han menar att om en människa har många erfarenheter, så har denne människas fantasi 
tillgång till mer material än en människa som inte har så många erfarenheter. Vidare drar han 
den pedagogiska slutsatsen, att det är viktigt att vidga barns erfarenheter för att generera en 
stadig grund för deras skapande. Han menar att ett barn fantasi blir mer produktivt desto mer 
barnet har hört, sett och upplevt. 
 
Dahlin, Ingelman och Dahlin (2002) menar att fantasin är människans själsförmögenheter och 
en själsskatt i sig, ett själsligt seende och ett inre öga. Men den inre fantasin kan hämmas och 
de menar att det är av största vikt att genomskåda på vilka sätt den förhindras, för att finna 
andra vägar att ge fantasin ett bredare utrymme och mer uttrycksmöjligheter. Vidare menar 
författarna att fantasin inte tas på allvar och att den oftast ses som ett subjektivt tillstånd som 
inte är förknippad med verkligheten. Författarna menar att fantasin är en verklig livskraft som 
har förmågan att läka själen och kopplar detta till våra nattliga drömupplevelser. Med detta 
menar de, att drömmarna och de fantastiska nattliga historierna är skapade och hämtade från 
den inre själsskatten, fantasin. Barn har en tendens att blanda fantasi och fakta, och enligt 
författarna har vuxna en tendens att glömma och respektera detta fenomen. De påpekar vidare 
att detta ofta leder till missförstånd när barnens föreställningar inte stämmer överens med de 
vuxnas verklighet. Vidare framhåller författarna vikten av att utmana barnen för att stimulera 
fantasin, för det förnuftsmässiga som inte faller på plats, tar barnens fantasi hand om och 
därigenom växer helheten fram.    

Kreativitet  
Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver att kreativitet handlar om uppfinningsrikedom och 
idérikedom, nytänkande och konstruktivitet.  

 
Ordet kreativitet  kommer från latinets ”creare”, vilket betyder att skapa eller frambringa. 
Kreativa personer har förmågan att hitta på saker, använda sin fantasi och göra något med 
den. De finner nya vägar när det behövs och ibland när det inte egentligen behövs 
(Wikipedia, läst 2009-12-01). 
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Enligt Ericson (1991) är barnet som finns inom oss, det kreativa. Hon menar att vi måste ta 
hand om detta inneboende barn redan från början, för att kreativiteten ska kunna leva kvar i 
det vuxna livet. Vidare framhåller hon att vi bör prioritera barnen för att kunna se till att nästa 
generations kreativa styrkor, kan förverkligas.   
  
”Kreativitet, förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv; att se 
verkligheten med nya ögon” (Nationalencyklopedin, läst 2009-11-16).  
 
Skoglund (1990) menar att ordet kreativitet kan låta pretentiöst och fordrande, men hon 
använder sig av detta ord för att det inte finns något annat ord som kan ge ett bättre 
klargörande på det hon menar att kreativitet står för. Enligt henne står ordet kreativitet för ett 
förhållningssätt och en strävan som innebär utveckling att skapa något nytt och finna egna 
lösningar. Vidare anser hon att alla barn är kreativa bara de får chansen att prova och hon 
framhåller att det är en förutsättning att barnen får stimulans från sin omgivning för att 
utveckla sin kreativitet.  
 
Wallin (2003) anser att kreativitet är något man föds med, men hon påpekar att kreativiteten 
inte är automatiserad eller färdig att användas. Även hon betonar därför att kreativiteten 
behöver utmanas och tas i anspråk för att vidareutvecklas.  
 
Strandberg (2006) förklarar ordet kreativitet som ”Alla de processer som omformar – inte 
bara reproducerar – givna föremål, föreställningar interaktioner” (s. 200). Vidare påpekar 
författaren att kreativa processer kan formuleras i yttre ting och i inre förändringar och han 
menar att intellekt, känsla och handling samspelar med varandra i den kreativa processen. Han 
menar att det finns två uttryck i den kreativa processen, den ena är den färdiga produkten och 
det andra är vad som sker som inre tanke- och känsloutveckling. Vidare anser han även att 
den kreativa processen är social, och med det menar han att alla tar hjälp av eller lånar från 
andras idéer, färdigheter och tankar.  
 
Vidare framhåller Strandberg (2006) att barn måste få möjlighet att utveckla sin kreativitet. 
Han menar att de måste få öva sig i kreativitetens och fantasins tekniker för att kunna möta 
morgondagens samhälle. Han anser att människor har tillgång till för få verktyg som kan 
hjälpa dem inför framtiden. Därför finner han det viktigt att få tillgång till verktyg i en kreativ 
process och han menar att vårt handlande och tänkande inspireras av verktyg. ”Verktygen, 
materialen och den meningsfulla idén var snarare som ler och långhalm; de hängde ihop som 
något självklart” (s. 107).  
 
Strandberg (2006) menar att en stark företeelse i kreativitet är förmågan att kombinera. Med 
det menar han förmågan att kunna nyttja vardagliga element på ett nytt sätt. Han lyfter fram 
att det kan vara att frambringa nya associationer, att skilja olika element från varandra, 
gruppera om, att överdriva eller krympa. ”Fantasi och kreativitet är metoder som alla 
människor kan öva upp. När vi uppmuntras att använda vardagliga ting och företeelser och 
kombinera dessa på nya sätt övar vi vår kreativa förmåga”(s. 102).  
 
Skoglund (1993) framhåller att det kreativa förhållningssättet innebär att släppa det gamla och 
ge sig i kast med det nya, att möta kaos och uppfyllas av arbete. Vidare menar hon att 
kreativiteten innebär ett sökande och ett finnande, för att ibland finner man något annat än det 
som man egentligen sökte efter.  
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Vidare framhåller Skoglund (1990) att kontakten mellan den inre och yttre verkligheten är 
viktig och att vi måste använda både vår inre personliga verklighet och den yttre verkligheten 
för att skapa. Hon anser att om den pedagogiska situationen ska sporra kreativiteten måste det 
finnas kunskap och koncentration samt kontakt med både den inre och yttre verkligheten för 
både pedagogen och barnet. Med kunskap menar hon att pedagoger måste ha kunskap om 
många olika ämnen, samt att de hela tiden måste se till att skaffa sig mer kunskap.  
Vidare menar hon att det borde vara självklart att få arbeta med skapandet så länge det 
behövs, utan att bli avbruten och distraherad. Hon påpekar att tiden är viktig vid kreativt 
arbete, det måste finnas tid för att finna svar på frågor. 

 
Vygotskij (1995) skriver att kreativitet är en mänsklig aktivitet som skapar något nytt 
oberoende av om skapandet är ett objekt i den yttre världen eller en konstruktion av känslan 
eller intellektet, en konstruktion som bara finns till och ger sig till känna i en människas inre.  
”Det är just människans kreativa aktivitet som gör henne till en framtidinriktad varelse, som 
skapar sin framtid och samtidigt förändra sin nutid” (s. 13). Han menar att den kreativa 
aktiviteten grundlägger sig på hjärnans förmåga att kombinera, och inom psykologin kallas 
det för fantasi eller föreställning. Han framhåller att fantasin är grunden för all kreativ 
verksamhet inom kulturens alla områden och detta möjliggör det konstnärliga, tekniska och 
vetenskapliga skapandet. 

Bildskapande  
Lööf Eriksson (1987) menar att det konstnärliga övandet har terapeutisk 
personlighetsutvecklande funktion. Hon menar att det ger rika möjligheter till samverkan 
mellan sinnena och det är detta som vi kallar skicklighet. Vidare menar hon att konsten 
skänker självtillit och ger en sinnlig intelligens. Författaren skriver att om vi betraktar ett 
skapande barn, så kan vi genom dennes ansiktsuttryck och gester ana att otroliga själsliga 
processer äger rum. Hon menar även att vi som vuxna måste respektera dessa situationer och 
inte störa barnet, utan bara finnas till hands om barnet undrar över något eller behöver någon 
form av praktisk hjälp. 
 
Ericsson och Lindgren (2007) menar att det är genom sinnena som människan tar emot olika 
typer av intryck som påverkar intellekt och känsloliv. Därför kräver det pedagogiska arbetet 
utgångspunkter i direkta sinnesupplevelser där barnen får möjligheter att bearbeta upplevelser 
med hjälp av olika estetiska uttrycksmedel. Författarna menar att dessa uttrycksmedel 
exempelvis kan vara bild, musik, dans eller drama. För att en estetisk form med hjälp av dessa 
uttrycksmedel ska komma till stånd, krävs att barnen erbjuds möjligheter att lära känna dessa. 
Författarna menar att barnen måste få möjlighet att uppöva en slags hantverksmässig träning, 
musikaliskt och bildkonstnärligt med grundförutsättningarna att träningen sker med leken som 
utgångspunkt. Experimenterandet och leken ska utföras utan något givet slutresultat och det är 
av största vikt att skapa en tillåtande och öppen atmosfär där barnen får möjligheten att lära 
känna de olika uttrycksformerna. 
 
”En mycket viktig fråga inom barnpsykologi och pedagogik är barnets skapande, utveckling 
av detta skapande och det kreativa arbetets betydelse för barnets allmänna utveckling och 
mognad” (Vygotskij, 1995, s.15). 
 
Wallin (2003) skriver att barn ibland upprepar mänsklighetens historia genom sina bilder. 
Bilderna berättar om barns känslor, upplevelser, erfarenheter och kunskaper, men dock inte i 
alla sammanhang. Vidare framhåller hon att barns bilder handlar om ett kreativt uttryck och 
att barn målar bilder utifrån andra orsaker, erfarenheter och avsikter jämfört med vuxna. Det 
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som barn och vuxna dock har gemensamt, påpekar hon vara, driften, engagemanget och den 
totala närvaron i skapandet.  
 
Änggård (2006) skriver att bildskapande har en lång tradition i förskolan och bildskapande är 
ett betydelsefullt inslag i förskolans dagliga verksamhet. Hon menar att det är ett mål att barn 
ska lära sig använda bild som ett estetiskt uttrycksmedel i förskolan och betonar samtidigt att 
bildskapande ses som ett redskap för utveckling och lärande på andra områden. Barn 
utvecklas till exempel känslomässigt, socialt, kognitivt och språkligt genom bildskapande 
aktiviteter. Vidare menar Änggård att barns bildskapande är beroende av omgivningen och det 
finns många faktorer som har betydelse för barns bildskapande. Hon menar att den fysiska 
miljöns utformning är av stor vikt liksom vilket material som finns tillgängligt. Två andra 
aspekter hon ser som viktiga är tiden för barns fria skapande samt hur de pedagogiska 
aktiviteterna planeras. Vidare påpekar hon att pedagogernas, föräldrarnas och barnens 
föreställningar kring bildskapande, inverkar på vad som är möjligt att göra i förskolan.  
 
Granberg (2001) menar att miljön runt små barn har stor betydelse, i den grad att den kan 
avskräcka eller väcka intresse. Därför bör miljön utformas så att den lockar och inspirerar till 
utforskande samt till självständighet. Vidare framhåller författaren att inredningen, materialet 
och redskapen bör berätta vad som förväntas av barnet. Miljön ska inte ses som statisk, utan 
barnen ska ha möjlighet att påverka den. Materialet ska väljas med tanke på att inspirera, 
väcka nyfikenhet och upptäckarlust, det ska locka men även bjuda på motstånd. Vidare ska 
materialet vara lättillgängligt och synligt för barnen så att barnen kan använda det i skapande 
aktiviteter.  
 
Vidare framhåller Granberg (2001) betydelsen av att det inte finns några rätt eller fel i 
bildskapande aktiviteter, eftersom barns skapande aktiviteter resulterar i personliga och 
kreativa uttrycksformer där deras inre uppfattningar och erfarenheter visar sig. Varje barn har 
sina värderingar och förhållanden till vad strukturer, färger och former uttrycker. I och med 
detta blir det fullkomligt fel om en vuxen handgripligen går in och rättar till och förtydligar 
dem eller ger barnet instruktioner om hur de ska göra. Granberg (2001) menar också att 
schabloner och färdiga mallar är förödande och kväver barnens kreativa skaparlust. Dessa 
halvfabrikat hämmar barnens fantasi och detta bidrar även till att barnen underskattar värdet 
av sitt skapande. Följden av detta, enligt författaren, kan bli att barnen fastnar i ett rigorös 
användande av dessa metoder och ser dessa som förebilder eller kanske helt avstår från bild- 
och formskapande aktiviteter.    
 
Enligt Änggård (2006) kan färdiga mallar skapa möjligheter till att kombineras i fantasifulla 
kompositioner. Vidare menar författaren att mallar kan underlätta för de barn som har svårt att 
rita på fri hand och i sin studie såg författaren mallar som ett användbart hjälpmedel. Änggård 
påpekar att om barn får möjlighet till olika hjälpmedel blir de mindre begränsade och behöver 
inte använda sig av den repertoar som de redan behärskar. Med detta menar hon att barnen då 
kan använda sig av fler motiv och behöver inte lägga ner lika hårt arbete på själva ritandet, 
som när barnen ritar på fri hand.  

Pedagogen i bildskapande 
Enligt Skoglund (1993) är pedagogens uppgift att uppmuntra, se och stödja barnet efter det 
som är bra hos denne och inte framhålla fel och brister. Vidare menar hon att en pedagog ska 
vara nyfiken på hur barnen finner lösningar och stödja barnen i deras sökande efter kunskap. 
Att förmedla kunskap på ett stimulerande sätt och att vara passionerat förtjust i sitt ämne är av 
stor betydelse för att kunna förmedla passionen för ämnet vidare till barnen. I bildskapande 
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bör pedagogen enligt författaren, ha en gedigen kunskap i hur olika material fungerar, detta 
för att gynna barnens skapande. Skoglund menar att fantasin har en stor betydelse för barns 
skapande och för att pedagogen ska kunna stimulera fantasin, bör därför pedagogen ge barnen 
uppgifter som gör detta möjligt. Det är även av stor vikt att se och uppskatta barnens bilder 
och att uppmuntra dem så att alla kan känna att de är bra, men även att de får möjligheten att 
hitta egna lösningar, ställa egna frågor och att skapa utifrån deras egna föreställningar. Vidare 
skriver Skoglund (1990) att det krävs mod, lust och tillit för att vara kreativ, och för att 
pedagogen ska våga låta barnen vara kreativa måste pedagogen arbeta hårt med sitt eget mod, 
sin egen lust och sin egen tillit. 
 
Granberg (2001) menar att om småbarn får ett positivt bemötande i deras skapande aktiviteter 
medverkar det till att öka barnens egen identitet och självförtroende. De upplevelser som 
barnen får under sitt skapande ger dem kunskaper och erfarenheter som gynnar deras liv samt 
stimulerar barnens personlighet. Pedagogen bör vara barnens inspiratör och stöd men även 
skapa möjligheter så att barnen ofta får tillfällen att skapa och experimentera med olika 
material på ett varierande sätt. Barnen måste få tillgång till ett stort utbud av material och 
lämpliga verktyg i skapande aktiviteter.  
 
Vidare påpekar Granberg (2001) att pedagogen måste vara engagerad, kunnig och 
inspirerande. Pedagogen bör vara insatt, säker och kunnig i olika material och verktyg för att 
kunna inspirera barnen i olika skapande aktiviteter. Om pedagogen behärskar och har en 
förmåga att hantera material och verktyg på ett säkert och lustfyllt sätt, ökar också 
tillfredsställelsen hos pedagogen. Detta medför att känslan av lust sprids vidare till barnen, 
och enligt författaren lockas barn av det som roar den vuxne. Pedagogens förtrogenhet kring 
olika materials begränsningar och möjligheter samt de tekniker och verktyg som används för 
att bearbeta dem, har också betydelse för hur barnen blir inspirerade. En okunnig och rädd 
pedagog kan hindra och hämma barns experimentlust och entusiasm. Barn är beroende av att 
vuxna stöttar dem för att utveckla bildskapandet och leken, och därför bör pedagogen vara 
delaktigt i barnens skapande aktiviteter, men på barnens premisser.  
 
Enligt Granberg (2001) har pedagogen även den viktiga uppgiften att förundras och göra 
upptäckter tillsammans med barnen, att experimentera och undersöka, inspirera och locka 
barnen. På så sätt blir pedagogen en inspirationskälla, medforskare, samtalspartner och 
förebild för barnen. Granberg anser att när barnen skapar i bilder blir det en viktig uppgift från 
pedagogen att kommunicera, sätta ord och benämningar på det som barnet målar på bilden. 
Detta för att barnen ska få hjälp att sätta ord på deras upplevelser och ord på det barnen gör i 
bilden. 
 
Bendroth Karlsson (1998) skriver att pedagogernas förhållningssätt och säkerheten i hur de 
behärskar bildskapandet är av stor betydelse när de ska vägleda och guida barnen i 
bildskapande aktiviteter. Hon framhåller även att dessa två aspekter är viktigt för att 
pedagogerna ska våga låta barnen vara fria i sitt skapande. Vidare betonar hon att pedagogens 
säkerhet gör dem mer öppna för improvisation och det gör även att de vågar vara öppna och ta 
in barns idéer och deltagande även om det medför att pedagogen måste gå ifrån sin planering. 
Författaren menar även att en pedagog som visar en undersökande inställning i samtal och i 
sitt fysiska tillvägagångssätt kommunicerar en relativitet. Med det menar hon att pedagogen 
visar för barnen att det finns många olika vägar att gå och att inget är rätt eller fel. ”Ju mer 
egna, sinnliga erfarenheter av bildskapande en lärare har desto mer vågar (och kan) hon 
improvisera i sin guidning av estetiska aktiviteter. Modet att skapa kräver kunskap och 
erfarenheter för såväl lärare som elev” (Bendroth Karlsson, 1996, s. 295). 
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Bendroth Karlsson (1996) menar vidare att de pedagoger som är osäkra i sin roll som guide 
har en benägenhet att styra för hårt eller låta barnen skapa på helt egen hand utan pedagogens 
inblandning. 
 
Änggård (2006) skriver att lärarstyrda aktiviteter inom bildskapande har viktiga funktioner. 
Detta för att aktiviteterna ger barnen tillgång till olika redskap och områden som barnen inte 
skulle upptäcka utan de vuxnas stöd. Hon menar att vissa barn kanske inte skulle rita alls om 
de inte fick stöd och blev påverkade av pedagogerna. Vidare framhåller hon att om 
pedagogerna kan möta barnen i deras bildkultur så kan de uppnå fler fördelar. Författaren 
menar att barn först och främst lär sig rita genom att delta i bildaktiviteter tillsammans med 
andra barn och de skaffar sig förebilder genom att de tittar på andra barns teckningar och 
mediebilder. Vidare anser hon att om pedagoger drar nytta av barnens egna strategier, så kan 
fler barn få känna att de kan och på så sätt kan de få lust att utveckla sitt bildskapande. Dessa 
strategier är enligt Änggård att barnen använder sig av enkla former samt kopierar av 
varandra.  Vidare menar författaren att om barn ska kunna utveckla bildskapande på egen 
hand så måste de få verktyg.  Pedagogerna kan visa barnen hur de kan gå tillväga i 
bildskapande aktiviteter, genom att exempelvis forma en lerfigur eller visa enkla metoder och 
strategier hur barnen kan rita olika motiv. Änggård anser inte att det ska vara som den 
gammeldags bildundervisningen där barnen själva inte fick bestämma hur eller vad de skulle 
rita, utan det är för att ge dem verktyg. 
 
Lööf Eriksson (1987) skriver att det finns många utvecklingspsykologiska teorier om barns 
bildspråksutveckling, men hon säger att hon själv aldrig följt någon speciell teori, för hon 
anser att det finns någon slags sanning i alla. Däremot skriver Lööf Eriksson att hon tror att 
man kan och bör inspirera till kreativitet och kreativa processer och att det måste ske på ett 
naturligt och lekfullt sätt, så att det inte blir för abstrakt. Vidare anser hon att pedagogen 
måste vara lyhörd för barnens egna idéer och lösningar. Författaren understryker även att 
pedagogen måste ta hänsyn till barnens mognad och på vilken nivå barnen befinner sig och 
inspirera barnen att våga gå vidare i sitt eget bildspråk. ”Alla som arbetar med barn borde inse 
och förstå bildspråkets specifika egenskaper och se till värdet av att det utvecklas precis som 
alla andra språk. Framför allt borde man se till den långa processens betydelse och inte bara 
till det färdiga resultatet” (s. 9). 
 
För att inspirera till bildskapande menar Wallin (2003) att det är av stor betydelse att utgå från 
barnen själva, att börja i rätt ände för att ge inspiration. Genom t.ex. en livfull berättelse kan 
barnens nyfikenhet växa och barnen får då möjligheter att själva skapa inre bilder. Bilder som 
kan resulterar till inlevelserika målningar. 
 
Åberg (2008) trycker på betydelsen att man som pedagog ska lyssna till barnen och hon är 
helt övertygad om att pedagogerna behöver en god ”hörstyrka” om de ska kunna skapa en 
verksamhet med ett demokratiskt förhållningssätt.  

 
Vårt medvetna lyssnade är en förutsättning för att vi ska kunna ge barnen möjlighet att vara 
delaktiga i att forma såväl innehåll som miljö i förskolan. Barnen har rätt att vara delaktiga i 
och kunna påverka sin egen vardag och jag tror inte att det finns några genvägar. Det 
handlar om att som pedagog medvetet återerövra hörstyrkan, bli ärligt nyfiken och lyssna 
mycket noga och eftertänksamt på det barnen gör och tänker. Barnen är våra viktigaste 
samtalspartners och vägvisare i arbetet med att skapa en spännande och meningsfull vardag 
i förskolan (Åberg, 2008, s.121).   
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Vidare skriver Åberg (2008) att det är viktigt att inta rollen som en medforskande pedagog 
som har lusten och viljan att ständigt lära sig nytt tillsammans med barnen. Ett 
förändringsarbete som pedagog kräver tålamod och lust, men framförallt mod, mod att våga 
ifrågasätta det som är taget för givet. Hon menar dock inte att vi ska förkasta våra tidigare 
erfarenheter, vi ska istället ta tillvara på dem och använda dem på andra sätt. Det är även av 
stor vikt att inse att lärandet inte bygger på att det är de vuxna som äger all kunskap, som ska 
överföras till barnen. Barnen behöver framåtsträvande vuxna som ger barnen verktyg och 
möjligheter till ett lärande. Hon är helt övertygad om att lärandet utgår från upplevelser och 
den egna nyfikenheten och att lärandet sker i samspel med barnen, andra vuxna och i den 
miljön som omger oss.  

Bildskapande i läroplan för förskolan  
Skolverket (2005) skriver att det är viktigt att personalen i förskolan arrangerar verksamheten 
så att barnen får riktligt med material och tid till olika former av lek. Personalen bör även ge 
barnen upplevelser som stimulerar kreativiteten och fantasin. Vidare framkommer det att 
läroplanen för förskolan genomsyras av ett förhållningssätt, där lek, kreativt skapande, 
nyfikenhet och utforskande, har ett starkt samband.   
 

Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja leken, 
kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att 
lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. […] Utforskande, nyfikenhet 
och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den skall utgå 
ifrån barnens erfarenheter, intressen behov och åsikter (Läroplan för förskolan, 2006, [Lpfö 
98], s. 8-9). 
 

I läroplan för förskolan står det att i det lustfyllda lärandets former, inspireras barnens 
inlevelse och fantasi samt förmåga till att lösa problem. I den gestaltande och skapande leken 
ges barn möjlighet till att bearbeta och uttrycka erfarenheter, upplevelser och känslor.   

 
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 
drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll 
och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper 
också att forma, konstruera och nyttja material och teknik (Lpfö 98, s. 6-7). 

 
I läroplan för förskolan framkommer det att verksamheten ska ge barnen utrymme för deras 
egen fantasi och kreativitet samt till barnens egna planer. Vidare ska alla som arbetar i 
förskolan, verka för att barnen ska uppleva att det är meningsfullt och roligt att lära nya saker. 
Barnen ska även få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga, barnen ska få möjlighet att 
bilda sig utifrån olika perspektiv så som estetiska, sinnliga, etiska, språkliga, praktiska och 
intellektuella.  

Metod  
I denna del kommer vi att beskriva metoderna som vi använt oss av under arbetets gång. Vi 
börjar med en presentation av det vetenskapliga förhållningssätt som vi utgått från i vår 
studie. Vi kommer att beskriva kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Vidare lyfter vi 
kvalitativa intervjuer samt den kvalitativa analysen. Vi kommer att förklara hur vi gått tillväga 
för att samla in data samt vilka strategier vi använt oss av för att bearbeta det insamlade 
materialet. Under denna del kommer vi även att presentera undersökningspersoner och urval, 
bortfall samt lyfta etiska ställningstaganden.  
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Fenomenografiskt förhållningssätt 
Patel och Davidson (2003) skriver att fenomenografin är ett vetenskapligt förhållningssätt och 
enligt författarna är det gemensamma mellan fenomenografin och fenomenologin, att studera 
uppfattningar. Alexandersson (1994) skriver att i fenomenografi intresserar sig forskaren för 
variationer i uppfattningar och utgångspunkten är att finna hur en annan individ uppfattar en 
aspekt i världen eller en företeelse. Fenomenografins grund, kan enligt författaren kopplas till 
den inlärningspsykologiska forskning som påbörjades och utvecklades av en grupp forskare 
vid den pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet, i början av 1970-talet. Termen 
fenomenografi introducerades av Ference Marton 1981 när gruppen skulle beskriva 
forskningsområdet. Med en tillbakablick på fenomenografins historia framstår 
forskningsansatsen som produktiv och i och med att början i fenomenografin växte fram i en 
gemensam forskningsmiljö utvecklades och spreds fenomenografin. Under 1980-talet 
användes främst uppfattningsbegreppen men har under senare år kompletterats med 
erfarenhetsbegreppet.  

 
Produkten av det som erfars svara då mot ”erfarenheten”, dvs människan erfar något som en 
erfarenhet. I den fenomenografiska analysen uppmärksammas och analyseras därför dels 
vilken innebörd människan tillskriver en företeelse eller ett objekt (dvs hur man erfar något), 
dels belyses hur olika aspekter av företeelsen eller av objektet (dvs erfarenheterna) i fråga 
relateras till varandra (Alexandersson, 1994, s. 117).       

 
I vår studie har vi utgått från ett fenomenografiskt förhållningssätt, där vi har för avsikt att 
beskriva variationer av uppfattningar och erfarenheter kring hur pedagogerna går till väga för 
att inspirerar till fantasi och kreativitet i uttrycksformen bildskapande. Alexandersson (1994) 
menar att undersökningen handlar om att identifiera uppfattningar. Vidare handlar det om att 
beskriva variationer av uppfattningar och att inte generalisera uppfattningar av en företeelse 
eller av ett objekt. I fenomenografiska studier strävar man efter att det ska finnas skillnader 
mellan undersökningspersonerna. Författaren ger som exempel att detta kan handla om att 
undersökningspersonerna kommer från olika arbetsplatser och att de återspeglar variation 
gällande utbildning och social bakgrund. I vår studie har vi valt att utföra intervjuerna på olika 
förskolor i olika rektorsområden och detta för att få en så bred variation som möjligt.  
 
Alexandersson (1994) framhåller att intervjuer är den metod som är vanligast för att samla in 
data i en fenomenografisk undersökning. I fenomenografin delas analys och tolkningsarbetet 
in i fyra olika faser som har olika syften.  

 
(1) för att bekanta sig med datan och skapa ett helhetsintryck; (2) för att uppmärksamma 
likheter och skillnader i utsagorna; (3) för att kategorisera uppfattningar i 
beskrivningskategorier och (4) för att studera den underliggande strukturen i 
kategorisystemet (Alexandersson, 1994, s. 125).   

 
Vår tolkning och analys har till stor del utgått från det fenomenografiska analys och 
tolkningsarbetets fyra olika faser. Vidare har vi med hjälp av citat från de intervjuade 
pedagogerna försökt åskådliggöra vår tolkning av intervjuerna. Vi vill påpeka att den tolkning 
och den analys som vi gjort av intervjuerna är inte gjord för att bli en slutgiltig och generell 
sanning eftersom att människors uppfattningar kan förändras. Enligt Patel och Davidson 
(2003) syftar inte fenomenografin till att upptäcka teorier i form av definitiva lagbundenheter, 
eftersom att människors uppfattningar kan förändra sig genom till exempel lärande.   
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Kvantitativa och kvalitativa undersökningar 
Enligt Svenning (2003) utgör hårddata grunden i en kvantitativ undersökning och uttrycks 
med hjälp av siffror och antal. Dessa siffror sammanfattar och ger en överblick över ett stort 
material. Det kvantitativa sammanförandet kan ge betydande kunskap och kan liksom den 
kvalitativa kunskapen ge upphov till oenigheter och alternativa tolkningar. Han menar vidare 
att hårddata är mer precis och ger svar på frågan ”hur många” och mjukdata är mer sensibla 
och ger svar på frågan ”varför”. ”De kvantitativa metoderna skapar aggregerad kunskap 
utifrån individuella svarsfrekvenser, medan de kvalitativa skapar sociologiska data utifrån 
sociala samspel och interaktionsprocesser” (s. 86).  
 
Trost (2005) skriver att en kvantitativ studie ger svar på frågor som hur många, hur vanligt 
eller hur ofta och han menar att en kvantitativ studie anger frekvenser. Vidare skriver 
författaren att en kvalitativ studie handlar om att försöka hitta mönster och få en ökad 
förståelse för människor och hur de resonerar. Den kvalitativa intervjun karakteriseras av att 
forskaren ställer raka och enkla frågor och utifrån dessa får forskaren innehållsrika och 
komplexa svar. Detta ger forskaren ett omfattande och rikt material där de kan finna 
intressanta uppfattningar, mönster och skeenden. Han menar vidare att studiens syfte avgör 
vilken metod forskaren väljer. 
 
Eftersom vårt syfte är att beskriva och analysera hur pedagoger i förskolan går till väga för att 
inspirera till fantasi och kreativitet i uttrycksformen bildskapande, valde vi att använda oss av 
kvalitativa intervjuer. Detta för att få innehållsrika svar och exempel på hur förskolelärare 
inspirerar till fantasi och kreativitet. Genom vår studie vill vi inte generalisera hur pedagoger i 
Montessori, Reggio Emilia eller traditionella förskolor gör för att inspirera till fantasi och 
kreativitet. Vi vill genom de kvalitativa intervjuerna få nyanser och variationer, pedagogernas 
erfarenheter och uppfattningar, för att kunna ta fasta på de goda uppslag som visar sig och 
som respektive pedagog bidrar med. 

Kvalitativa intervjuer  
Patel och Davidson (2003) menar att de personer som medverkar i en intervju är medskapare 
trots att rollerna skiljer sig åt. För att den kvalitativa intervjun ska lyckas, bör därför den 
person som genomför intervjun, hjälpa den intervjuade att forma ett sammanhängande och 
meningsfullt samtal kring det studerande fenomenet. Vidare kan det också vara bra om den 
som intervjuar underlättar samtalet med intervjupersonen så att denne inte hämmas. Detta 
innebära att intervjuaren bör kontrollera sitt språkbruk, kroppsspråk och gester som den 
intervjuade personen kan relatera sig till. Detta kan spegla sig i att både intervjuaren och den 
som blir intervjuad, använder sig av samma liknelser, symboler, skämt och ironier samt att de 
refererar till händelser i samhället på ett sådant sätt att båda kan förstå.  
 
Kvalitativa intervjuer har enligt Patel och Davidson (2003) nästan alltid en låg grad av 
standardisering. De förtydligar och menar med detta, att frågorna som intervjuaren ställer ger 
intervjupersonen utrymme för egna ord och svar. När intervjuaren ställer frågorna i den 
ordning som passar sig bäst för tillfället och det enskilda fallet, har den kvalitativa intervjun 
en låg grad av standardisering, men om intervjuaren utgår från att ställa frågorna i en bestämd 
ordning genomförs intervjun med en hög grad av standardisering. Även Trost (2005) 
framhåller att en låg grad av standardisering innebär att forskaren ställer frågor i den 
ordningsföljd som passar bäst i det enskilda fallet och han menar att en låg grad av 
standardisering ger stora variationsmöjligheter. Vidare menar han liksom Patel och Davidson 
(2003) att om frågorna i en intervju har öppna svarsalternativ är frågan ostrukturerad. Den 
intervjuade ges då maximalt utrymme och bestämmer svarets struktur. Är det däremot fasta 
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svarsalternativ menar författarna att frågan är strukturerad och den intervjuade har endast 
fasta svarsalternativ att förhålla sig till.  
 
Svenning (2003) menar att djupintervjuer går ut på att intervjua några få personer kring 
angivna punkter eller teman, utan strukturerande formulär. Vidare menar han att planeringen 
av djupintervjuer består av nedtecknade stolpar, som blir en slags påminnelse om vad 
intervjun ska handla om. Han menar att dessa stolpar endast får betraktas som preliminära 
ingångar eftersom att intervjupersonen kan ta upp andra saker som forskaren inte har tänkt på. 
Därför måste forskaren även vara beredd på att kasta om frågor eller införa nya aspekter i 
intervjun. Trost (2005) är tveksamt till att använda termen djupintervju och använder sig 
istället av termen fokusintervju. Han använder sig av denna term för att han anser att seriösa 
intervjuer ska ha fokus, att den ska vara strukturerad och handla om ett tema. 

Undersökningspersonerna och urval 
Vi har valt att utföra vår studie i en kommun i Norrbotten och valde fem förskolor från olika 
rektorsområden. En förskola är profilerad mot Montessori och en förskola har Reggio Emilia 
som profilering. De tre andra förskolorna är traditionella förskolor. Avsikten med att vi valde 
fem förskolor från olika rektorsområden var att vi ville få en så stor variation som möjligt 
utifrån våra intervjufrågor. Vi kontaktade de utvalda förskolorna genom telefon och 
presenterade oss själva. Därefter frågade vi om vi fick utföra en intervju angående hur 
pedagogerna går tillväga för att inspirera till fantasi och kreativitet i bildskapande aktiviteter. 
Pedagogerna fick själva välja ut den som var intresserad och ville bli intervjuad. Eftersom vi 
ville ha en variation i pedagogernas arbete med bildskapande, valde vi att ge pedagogerna 
frågorna i förväg. Trost (2005) menar att de flesta intervjuplatser har sina för och nackdelar, 
men att det är upp till den intervjuade att själv bestämma vart intervjun ska utföras. Vidare 
menar han att platsen ska kännas trygg för den intervjuade och därför genomfördes 
intervjuerna på pedagogernas respektive arbetsplats. I samband med att vi överlämnade 
frågorna gjorde vi korta studiebesök vid två av förskolorna. Vid de andra tre förskolorna fanns 
inte möjligheten att utföra ett studiebesök, vid överlämnandet av frågorna, där blev vi istället 
guidade efter intervjutillfällena. Alla som vi intervjuat är kvinnliga förskollärare i åldrarna 37-
44 år, och har arbetat mellan 10-23 år i förskolan. En av förskollärarna har läst Reggio ett och 
två samt en vidareutbildning till pedagogista. En annan har läst Reggio ett och en av 
förskollärarna har en konstutbildning på två år. Vidare är en förskollärare vidareutbildad i 
montessori. En av pedagogerna hade ingen vidareutbildning.       

Genomförande av intervjuer 
Eftersom vår studie utgår från att hitta olika sätt att inspirera till fantasi och kreativitet i 
bildskapande, så valde vi att ge pedagogerna intervjufrågorna i förväg. Detta för att vi ville ge 
dem möjligheten att tänka efter och ge så utförliga svar som möjligt.  
 
Under intervjutillfällena valde vi att medverka båda två för att få en bättre förståelse kring 
intervjupersonens svar och resonemang. Innan intervjuerna beslutade vi vem av oss två som 
skulle utföra intervjun och vem som skulle föra anteckningar. Den som antecknade skrev ner 
noteringar för att det skulle underlätta och vara ett stöd vid bearbetningen av det insamlade 
materialet. Trost (2005) menar att om två intervjuare är samspelta så utför de oftast en bättre 
intervju i jämförelse om endast en skulle utföra en intervju.  
 
Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer med ostrukturerade frågor och låg grad av 
standardisering (se bilaga 1 Intervjufrågor). Vi ställde och anpassade frågorna efter de 
enskilda intervjupersonerna samt formulerad följdfrågor beroende på vad de intervjuade 
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svarade. På detta sätt fick de intervjuade maximalt med utrymme för sina svar. Detta styrker 
vi genom det Patel och Davidson (2003) och Trost (2005) framhåller kring strukturering och 
standardisering vid kvalitativa intervjuer.  
 
Vid intervjutillfällena har vi använt oss av bandinspelning, vilket är en metod som Patel och 
Davidson (2003) förespråkar, eftersom denna metod registrerar intervjupersonens svar exakt. 
Även Svenning (2003) menar att någon form av bandspelare är ett absolut måste, eftersom att 
forskaren svårligen hinner med att skriva ner intervjun medan den utförs. Under intervjuerna 
har vi även fört anteckningar som stöd utöver bandinspelningen. Svenning (2003) påpekar 
även att det är viktigt att kontinuerligt göra anteckningar i alla slags kvalitativa metoder. 
Dessa anteckningar är ämnade för att fånga analysuppslag eller kommentarer, eftersom att det 
är svårt att komma ihåg alla idéer som uppkommit under arbetets gång.  

Bortfall 
Eftersom att vi tillsammans med intervjupersonerna planerade när intervjuerna skulle ske 
kunde vi genomföra intervjuerna utan bortfall. 

Etiska ställningstaganden  
Trost (2005) menar att de etiska aspekterna ska övervägas mycket noggrant vid all forskning. 
Han menar att intervjupersonerna i en studie har rätt till sin egen värdighet och till sin egen 
integritet och detta gäller genom hela studien.  
 
Den intervjuade måste enligt Trost (2005), vara väl informerad om intervjun och upplyst att 
tystnadsplikt råder. Vidare bör den intervjuade vara medveten att denne kan avbryta intervjun 
när som helst. Patel och Davidson (2003) anser att det är viktigt att klargöra på vilket sätt 
intervjupersonens medverkan kommer att användas samt om detta är konfidentiellt eller inte. 
Vidare framhåller författarna att intervjupersonerna bör få informationen innan intervjun 
genomförs. Trost (2005) betonar att avidentifiering kan ske på olika sätt till exempel genom 
att vissa uppgifter utelämnas. I studien har vi valt att inte ange vem vi intervjuat eller i vilken 
kommun som våra intervjuer genomförts. Samtliga intervjupersoner, har innan intervjuerna 
informerats om att vår studie är konfidentiell och att tystnadsplikt råder.   

Analys och bearbetning 
Enligt Svenning (2003) är den generella tanken med den kvalitativa analysen, att kunna 
exemplifiera medan den kvantitativa analysen oftast syftar till generaliseringar. Vidare skriver 
han att kännetecken för den kvalitativa analysen är att forskaren utgår från ett litet material 
och går in på djupet i en problematik. Den kvalitativa analysen är ofta mer sensibel än den 
kvantitativa analysen, han menar att den kvalitativa analysen är känslig för subtila variationer 
och nyanser.  
 
Under arbetets gång har vi fört anteckningar i form av dagboksanteckningar, vilket Patel och 
Davidson (2003) framhåller är ett bra tillvägagångssätt. De menar att detta är viktigt för att 
kunna gå tillbaka till anteckningarna och se hur kunskapen utvecklats om det studerande. 
Vidare skriver de att en löpande analys direkt efter intervjun kan ge uppslag om hur vi kan gå 
vidare. De ser fördelar med att inleda analysen medan intervjun finns aktuellt i minnet. 
Författarna menar att ju längre tid det går mellan intervjun och analysen desto svårare blir det 
att förhålla sig till materialet. Trost (2005) rekommenderar dock inte att göra allt analysarbete 
under eller i anslutning till intervjuerna. För att kunna analysera det insamlade materialet på 
ett rimligt sätt menar han att man behöver distans till intervjun.   



 21 

Enligt Svenning (2003) kodas både kvalitativa och kvantitativa studier. Han menar att 
kodning betyder att man skapar begreppskategorier och sätter etiketter på det insamlade 
materialet i en studie. Vidare menar han att i den kvalitativa analysen så integreras kodning 
och analys medan det i den kvantitativa analysen redan är en förutbestämd kodning.   
 
Efter varje genomförd intervju diskuterade och noterade vi ner våra egna tankar kring den 
aktuella intervjun. Vi diskuterade till exempel om vi upplevt att intervjuperson blev hämmad 
av bandinspelningen eller om intervjupersonen uppfattat frågorna på ett annat sätt än vad vi 
tänkt, samt om andra faktorer kan ha påverkat svaren. Patel och Davidson (2003) menar att 
det är en fördel att göra en löpande analys direkt efter en genomförd intervju. De menar att 
detta kan bidra till nya idéer om hur arbetet kan gå vidare men det kan även synliggöra om vi 
förbisett något i intervjun eller om intervjupersonen tolkat frågorna på ett sätt som 
intervjuaren inte tänkt på. Efter diskussionen lyssnade vi igenom bandinspelningen en gång 
utan att föra några vidare anteckningar och diskuterade sen huruvida materialet svarar mot 
syftet. Därefter lyssnade vi åter igenom bandinspelningen och skrev ner materialet ordagrant. 
När detta var utfört, läste vi igenom vårt utskrivna material och strök under delar i texten som 
vi kunde koppla till vårt syfte och forskningsfrågorna. När alla fem intervjuer var utförda och 
utskrivna började vi med slutbearbetningen genom att läsa igenom allt textmaterial ett flertal 
gånger. Detta för att vi inte skulle gå miste om någon viktig information. I det utskrivna 
materialet plockade vi ut det som framträdde och som eventuellt kunde bli tänkbara teman i 
resultatredovisningen. Därefter gjorde vi en kartläggning av det som framträdde och tittade 
efter likheter och olikheter för att finna teman utifrån våra forskningsfrågor. Vi skrev ner allt 
som vi kunde koppla till de aktuella teman som framkommit, vilka vi kommer att presentera i 
resultatet. Sedan tolkade, analyserade och grupperade vi citaten från intervjuerna efter likheter 
och olikheter. De teman som vi har skapat kopplar vi samman med det som Hartman (2004) 
kallar att kategorisera. Hartman (2004) pratar om att hitta begrepp som intervjupersonerna 
använder i sina svar. Han menar när forskaren funnit dessa begrepp kategoriseras dessa. 
Kategorisera innebär, enligt författaren, att forskaren klassificerar dem, här förs begrepp som 
handlar om likadana saker samman. När en kategori är skapad samlas alla uttryck som har 
samhörighet med detta under den passande kategorin. I resultatet redovisas slutprodukten 
genom citat från intervjuerna samt våra egna tolkningar och kommentarer. Patel och Davidson 
(2003) menar att i den kvalitativa bearbetningen bör slutprodukten vara en text där citat 
varvas med kommentarer och tolkningar. De förespråkar en struktur med rimlig långa avsnitt 
och utvalda rubriker som visar tolkningen i teman. Detta för att det ska vara tillgängligt för 
läsaren och för att det ska bli en balans i texten. 

Resultat  
Vårt syfte är att beskriva och analysera hur pedagogerna i förskolan går tillväga för att 
inspirera till fantasi och kreativitet i uttrycksformen bildskapande. I denna del börjar vi med 
att presentera vad de intervjuade förskollärarna tänker kring våra tre centrala begrepp fantasi, 
kreativitet och bildskapande. Vidare kommer vi att presentera det resultat som framkommit i 
intervjuerna. Resultatet presenteras under två rubriker som har sin grund i våra 
forskningsfrågor. Dessa är: Förskollärarnas arbete med bildskapande aktiviteter samt 
Förskollärarnas sätt att inspirera till fantasi och kreativitet i bildskapande. I vår analys har vi 
urskilt några teman och dessa kommer att presenteras som underrubriker i 
resultatredovisningen. Vidare vill vi förtydliga att förskollärarna har fått fiktiva benämningar, 
exempelvis förskollärare 1, 2 osv. och att förskollärare 1, 2 osv. alltid är samma person. Patel 
och Davidson (2003) menar att citat bör kopplas till den aktuella intervjupersonen under 
fingerade namn, för att det ska framgå att fler än en person har uttalat sig. 
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Centrala begrepp 
Under denna rubrik kommer vi att redovisa vad de intervjuade förskollärarna uppfattar, 
associerar och tänker kring de tre centrala begreppen fantasi, kreativitet och bildskapande. 

 
Under det centrala begreppet fantasi, visar resultatet att fyra av förskollärarna associerar 
fantasi med tankar. 
 

För mig är fantasin själva tanken, önskemålet hur man vill att det ska bli, att man har ett mål 
att skapa (Förskollärare 1). 
 
Ordet fantasi i samband med bildskapande, det är mer de tankar jag får (Förskollärare 2). 
 
Då tänker jag på en öppenhet i tanken att man associerar fritt å att man inte har dom där 
spärrarna… ju friare i tanken desto större fantasi har du (Förskollärare 3). 
 
För mig är det när barnen sätter liv i bilden … här gör jag den så och så ritar dom… oftast 
när dom ritar så pratar dom om bilden och det blir som en lek nästan… ja men barns tankar 
och funderingar kommer ju fram (Förskollärare 4). 

 
Resultatet visar att en förskollärare associerar fantasi till att barnen själva är fria att bestämma. 
 

Ja men först och främst att barnen själva får bestämma vad de vill göra både i styrda och i 
fria aktiviteter… å så sen att de ges möjlighet att utforska och använda olika material 
(Förskollärare 5). 

 
Under det centrala begreppet kreativitet  visar resultatet att samtliga förskollärare associerar 
kreativitet med någon form av skapande. 
   

Kreativitet, det är själva görandet. Det man gör med handlingen, förmågan att verkställa det 
man har tänk och fantiserat om, så tänker jag (Förskollärare 1). 
 
Kreativitet är görandet i bildskapandet. Fantasin är tankarna och kreativiteten är hur fantasin 
kommer i uttryck (Förskollärare 2). 
 
Ja det är ju också att inte ha dom här hämningarna våga prova en idé … att man testar, man 
provar sig fram å ser om det funkar att man vågar prova och tänka nya tankar och nya idéer 
och skapa nått (Förskollärare 3). 
 
Jag tänker som att kreativiteten där hittar dom olika lösningar… genom fantasin föds 
kreativa tankar och vise versa (Förskollärare 4). 
 
Det är ju liksom att man får skapa efter sin egen förmåga och efter det material som finns att 
tillgå (Förskollärare 5). 

 
Under det centrala begreppet bildskapande visar resultatet att samtliga förskollärare har 
liknade uppfattningar kring vad bildskapande är. 
 

För mig är bildskapande en konstnärlig handling, som man gör, ger uttryck i olika metoder 
och tekniker helt enkelt… alltså det är med målning och det är med ritning […] och man 
kan göra med olika konstruktioner med lera och i tredimensionella former (Förskollärare 1). 
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Bildskapande, dels är det ju tecknade bilder och målade bilder, tredimensionellt material och 
då kan det ju vara lera. Och det kan ju vara lite klisterverkstad… att det inte bara är målade 
bilder (Förskollärare 2). 
 
Bildskapande är i första hand ett språk… ett sätt att uttrycka sig (Förskollärare 3). 
 
Jag ser bildskapande som ett uttryckssätt man kan tänka sig att bilden är som ett språk 
(Förskollärare 4). 
  
Jag uppfattar det som barnen får pröva på olika saker i bild både olika bildtekniker och 
målartekniker (Förskollärare 5). 

 
Nästa del av vår resultatredovisning har sin grund i våra forskningsfrågor och presenteras med 
rubriker som har sin utgångspunkt från dessa.  

Förskollärarnas arbete med bildskapande aktiviteter   
Här kommer vi genom olika teman, som framkommit i bearbetningen och analysen, att 
beskriva hur förskollärarna går till väga och arbetar med bildskapande aktiviteter i förskolan. 
Dessa teman är: Förhållningssätt, Material, tekniker och verktyg, Pedagogisk dokumentation, 
samt Tema/projekt.  

Förhållningssätt  
I resultatet visar det sig att alla förskollärare har ett förhållningssätt där de utgår från barnen 
när de arbetar med bildskapande aktiviteter i förskolan.  

 
Vi har ett motto som vi tycker om… som vi kan använda i allt, ”jag kan, jag vill, jag vågar”, 
och det tycker jag genomsyrar som allt man kan göra på en förskola och även bildskapande, 
fantasi och kreativitet […] vi ska tänka på hela människan, hela barnet och det är ju en del 
av det… att hjälpa dom att utveckla… att kunna förmedla sig inte bara i talet utan man kan 
ju förmedla sig via konstnärliga uttryck (Förskollärare 1).    
 
Vi försöker jobba efter ett demokratiskt förhållningssätt […] vi är ju som lyhörd och nyfiken 
på och intresserad av det dom gör […] och så jobbar vi efter de hundra språken att man ska 
få en chans att uttrycka sig på olika vis (Förskollärare 2). 
 
Att först och främst intressera mig för deras skapande och inte bara säga en kommentar: oj 
vad fint du har gjort… utan intressera mig för vad bilden berättar, vad händer i bilden, vad 
gör dom, vad kommer å hända sen och ställa frågor runtomkring å försöka tona ner de här 
”oj vad fint det var” utan intressera mig för berättelsen och kanske ställa frågor som gör att 
dom kan utveckla den bilden […] att barnen ska utveckla sin skapandeförmåga, förmåga att 
förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter (Förskollärare 3). 
 
Att vara nyfiken på barnens processer vara tillåtande… att man utmanar barnen och ställer 
öppna frågor ”vad tror du”… ”kan du berätta för mig”… ta reda på barnens faktakunskaper 
[…] att barnen får ha sina egna teorier (Förskollärare 4).  
 
Att ta tillvara på barnens vetgirighet och lust att lära och stärka deras tillit till den egna 
förmågan […] vi jobbar mycket med dom hundra språken (Förskollärare 5).  

 
Resultatet från våra genomförda intervjuer visar att det finns en variation i förskollärarnas 
arbetssätt, men vi kan även se att det finns många likheter i deras förhållningssätt. 
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Material, tekniker och verktyg 
Resultatet visar att tre av förskollärarna introducerar material när de arbetar med bildskapande 
men det framkommer även skillnader i förskollärarnas sätt att introducera material.  
 

Introducera material och visa att man … lite tips på att man kan kombinera också, men de 
behöver inte vara så att nu jobbar vi med lera å då jobbar vi bara med lera utan de går ju att 
sticka fast saker i leran… naturmaterial, pinnar, pappersbitar vad som helst, alltså du kan ju 
kombinera material hur mycket som helst (Förskollärare 3).  

 
Introducera material är jätteviktigt man kan även ha barnen att dom får berätta om ett 
material till exempel det här med att blanda färger… det var en pojke som inte hade provat 
det och då var de en flicka som fick berätta och sen gjorde han nya färger och då fick han 
berätta… det är som ringar på vattnet (Förskollärare 4). 
 
Vi satsar ganska hårt på kännedom, att få prova på olika material och att dom får göra olika 
saker i bild […] sen att de ges möjlighet att utforska och använda olika material […] Vi 
försöker uppmuntra barnen att inte låta sig styras av ramar… att dom kan gå utanför […] 
inte använda mallar de har vi aldrig […] fast vi har introducerat de här som en sak så kan 
man använda de till annat… vi försöker som uppmuntra dom till att använda sakerna till 
annat än vad det är tänkt för… gamla äggkartonger, frigolitbitar lite sånt här vi kommer över 
(Förskollärare 5). 

 
I resultatet visar det sig att en förskollärare talar om att hon visar material, tekniker och ger 
barnen verktyg i bildskapande aktiviteter. Resultatet visar att hon är den enda som ser och 
använder mallar och färdigkopierat material som ett verktyg i bildskapande aktiviteter. 
 

För att barn ska kunna fantisera… att tänka och att göra saker inom bild så måste de ju ha en 
del kunskap och de måste jag ju visa då […] Jag måste visa att vi har flaskfärg, vi har 
vattenfärg och så här använder man dom… så här gör man med penseln till exempel… jag 
kan påvisa dom att så här kan man göra med olika tekniker […] Jag vill ge dom verktyg och 
visa att det finns […] så jag vill ju som förmedla först att de här har ni, så att dom får 
verktygen och sen vill jag att dom ska stå framme så att dom fritt kan gå och göra när deras 
lust faller på för dom, då kan färg få stå framme, färg och form. […] Jag tycker också det är 
viktigt att vi använder oss av både ritmallar och färdigkopierat bara för att vi ser det som ett 
verktyg att hjälpa barnen i sitt sätt (Förskollärare 1). 

 
Resultatet visar att en förskollärare erbjuder många tekniker och verktyg för att bygga på 
barnens erfarenhetsbank. Vidare framhåller hon att materialet har betydelse i bildskapande. 
Hon betonar att barnen ska vara väl förtrogna med materialet för att det ger bättre 
förutsättningar i bildskapande aktiviteter.  
 

Våran uppgift är att erbjuda barnen många tekniker, vad gäller bildskapandet, många 
verktyg när de gäller bildskapandet just för att bygga på erfarenhetsbanken för barnen. […] 
Får jag göra det i tredimensionellt material kanske jag blir varse andra detaljer än när jag 
bara målar av den… I och med att jag upplevt det i lera så kanske när jag tecknar av det så 
blir det mer detaljrikt om jag fått uppleva de på ett annat sätt. De är ju som också ett annat 
sätt att använda sig av olika material, att tänka till när… vilket material lyfter syftet bäst. De 
är ju som en typ av metod att använda sig av olika material i bildskapande… Det är en av 
våra roller att tänka till… vad är lämpligast…[…] de ska vara så förtrogna med material, så 
att vill jag då göra en raket… så vet dom vilket material som dom kan använda 
(Förskollärare 2). 
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Vidare visar resultatet att förskollärare 2 är den enda som lyfter att materialet har en betydelse 
för deras syfte samt att det är förskollärarnas uppgift att tänka till vilket material som är 
lämpligast i den aktuella skapande aktiviteten.      

Pedagogisk dokumentation 
I resultatet framkommer det att två av förskollärarna använder sig av pedagogiska 
dokumentationer i verksamheten.  

 
Vi gör ju pedagogiska dokumentationer också … vi har börjat med det. […] för mig är 
pedagogisk dokumentation ganska nytt … de är att man följer barnet i en process 
(Förskollärare 4). 
 
Lyssnar in och reflekterar över vad som driver dom just nu, vad dom är intresserade av. Där 
kände vi också att hur vi arbetar… att pedagogisk dokumentation är ju som ett verktyg för 
att få syn på de här, det är lite av hur vi arbetar för vi använder ju oss av det verktyget. Se 
bland annat vad som är aktuellt för barnen och hur vi kan uppmuntra och utmana barnen 
(Förskollärare 2). 
 

Resultatet visar att förskollärare 2 ser pedagogisk dokumentation som ett verktyg i arbetet 
med bildskapande aktiviteter. För förskollärare 4 är pedagogisk dokumentation relativt nytt i 
arbetet.  

Tema/projekt 
I resultatet visar det sig att fyra av förskollärarna arbetar med tema/projekt där bildskapande 
aktiviteter ingår.  

 
Har vi ett tema så tar vi alltid in ja… både drama och skapande. De är ju så i alla teman att 
man plockar in skapandet som ett sätt…(Förskollärare 3). 
 
Sen har vi styrda aktiviteter i temat och just nu har vi ju då skogen som tema…  
(Förskollärare 5).  

 
I projektet som vi har nu när vi jobbar med småkryp, då har ju barnen gjort sina egna 
insekter och djur och fått bygga ett hus i kartong… alltså då blir det ju att man blandar… 
(Förskollärare 2).  

 
Vi jobbar i projekt å nu jobbar vi med intressegrupper det är svårt när man har en grupp som 
spretar åt olika håll så då blir det att man styr ... men vi har märkt att de inte är fel att styra 
dom för de (Förskollärare 4).  

 
I resultatet framkommer det att två av de intervjuade förskollärarna pratar om styrda 
aktiviteter i samband med tema och projektarbete.   

Förskollärarnas sätt att inspirera till fantasi och  kreativitet i 
bildskapande.  
Här kommer vi genom olika teman, beskriva hur förskollärarna inspirerar till fantasi och 
kreativitet i bildskapande aktiviteter i förskolan. Dessa teman är: Förhållningssätt, 
Sagor/berättelser, Material, Miljö, samt Förskollärarnas kunskaper och intressen. 
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Förhållningssätt  
I resultatet synliggörs det att förskollärarnas agerande har en stor betydelse när de inspirerar 
till fantasi och kreativitet i bildskapande.  
 

Att vi som uppmuntrar […] försöka vara lyhörd för intressen som finns, det är ju också ett 
sätt att inspirera […] det är inte konst vi håller på med när vi jobbar med barn och 
bildskapande … det är inte konst… inte försöka inspirera och odla fram konstnärer… utan 
bildskapande är ett sätt att förstå världen […] det är inte det som är grejen att man ska bli 
duktig keramiker utan att man ska få olika verktyg att förstå världen (Förskollärare 2). 
 
Min uppgift är mycket det att ge utmaningar… ge uppgifter. […] ja, nog är man ju viktig 
som inspiratör och medforskande å att man ska vara nyfiken på deras processer det är ju 
också… att dom känner sig viktiga och betydelsefulla […] och att man har en tillåtande 
attityd (Förskollärare 4). 
 
De är ju mycket genom frågor att man visar intresse kring de som de gör och uppskatta de 
också de dom gör…[…] och så att man visar värdet på den bilden, då genom att kanske 
montera den på ett snyggt sätt så att man… man förstärker de dom har gjort och att de har 
ett värde…de tycker jag är viktigt att försöka jobba med (Förskollärare 3).  
 
Vi är mycket ute i skogen och där hittade vi en eldstad då har vi målat med kol… man 
försöker som få in lite kreativitet och fantasi… man vet ju som aldrig vars det leder… man 
hittar som saker och då spinner man vidare sen… också att man tänker på att man ställer 
öppna frågor så att barnen själv får tänka efter (Förskollärare 5). 

 
Resultatet visar att fyra av de intervjuade förskollärarna utgår från barnens intressen i sitt sätt 
att inspirera till fantasi och kreativitet.   

Sagor/berättelser 
Resultatet visar att två av förskollärarna använder sig av sagor och berättelser för att inspirerar 
till fantasi och kreativitet. 
  

Vi läser böcker i sagoform om konstnärer vad duktiga konstnärer… visa på vad människor 
kan åstadkomma om man är duktig på att måla eller rita eller skulptera. Det finns ju sagor 
om bland annat Da Vinci och Michelangelo och att man kan påpeka konstnärer och att man 
kan gå på… vi brukar gå på konsthallen och titta (Förskollärare 1). 
 
Det var en gång… det tycker jag de har varit inspirerande för barnen… de här med sagor 
[…] det är även inspirerande när en vuxen pratar och då kan dom som spinna vidare på de 
(Förskollärare 4). 

 
Resultatet visar att förskollärare 1, förutom sagor och berättelser, även använder konsthallen 
som inspirationskälla för barnens bildskapande.   

Material  
I resultatet framkommer det att samtliga förskollärare lyfter materialet som en 
inspirationskälla. 
 

Jag tycker att det ska finnas material framme både då i skapande men också i leken… Sen 
tror jag att de är viktigt att vi ibland plockar bort saker och så tar vi fram nya för då blir det 
som på nytt spännande och kul och så leder det till nya tankar och nya grejor (Förskollärare 
1). 
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Att materialet ska vara inbjudande och tillåtande […] om dom har sånt skapandematerial så 
dom kan göra detaljerade byggen… så kan ju det trigga igång… att dom kan fundera och 
fantisera […] får jag lite mer skapande material så att jag klura lite mer på detaljer 
(Förskollärare 2). 
 
Naturligtvis att ge dom roligt material (Förskollärare 3). 
 
En väsentlig grej de är att de finns tillgängligt material, lyfta fram material […] om jag har 
alla material instängda i ett skåp så ser dom ju inte och då blir dom ju inte nyfikna på de… 
man måste ju som erbjuda barnen (Förskollärare 4).  
 
Vi tillhandahåller ju material som kan stimulera kreativiteten och fantasin (Förskollärare 5). 

 
Resultatet visar att samtliga förskollärare säger att det är, de själva som pedagoger, som har 
ansvaret för att materialet ska inspirera till fantasi och kreativitet i bildskapande aktiviteter. 

Miljö   
Resultatet visar att endast en förskollärare framhåller miljöns betydelse för att inspirera till 
fantasi och kreativitet. 

 
Då tänker vi att vi på vår förskola försöker ha en så spännande och en sån inspirerande miljö 
att de ska locka till bildskapande på olika sätt (Förskollärare 2). 

 
Resultatet visar att ingen av de övriga fyra intervjuade förskollärarna nämnde något om att 
förskolans miljö skulle kunna inspirera till fantasi och kreativitet i bildskapande.  

Förskollärarnas kunskaper och intressen  
Resultatet visar att fyra förskollärare anser att deras egna kunskaper och intressen i 
bildskapande påverkar hur de inspirerar barnen i bildskapande aktiviteter.  

 
Det tror jag spelar stor roll hur man är och vilket intresse man har… i bild har jag mer 
intresse och då går det lättare att inspirera barnen (Förskollärare 1). 
Är jag inte speciellt intresserad så har jag säkert väldigt svårt att inspirera och utmana 
barnen och det gäller ju inte bara bildskapande… utan det har vi ju pratad om… att där har 
vi ju en väldig makt som pedagoger… att bara föra in sånt i verksamheten som vi känner oss 
bekant med och förtrogna med… så där försöker vi utmana oss själva (Förskollärare 2).  
 
Det är ju som mitt stora intresse… alltså även privat… det är klart att det är en tillgång. Dels 
de att de är lättare att vara inspirerande om man tycker att det är kul […] å så sen att jag 
även kan materialet… i vad du kan och hur du använder dom och även att kombinera dom 
kan man ju va lite… de är lite lättare tror jag om man har provat det och vet hur det 
funkar… man vågar mer… men sen gäller det ju att man inte kan sitt material så bra att man 
kör på den vägen… då måste man hålla tillbaka lite grann och låta barnen testa också 
(Förskollärare 3).  
  
Om jag inte hade några kunskaper om bild… om jag var som ett tomt blad… då kan jag ju 
inte erbjuda barnen någonting (Förskollärare 4). 

 
Resultatet visar att dessa fyra förskollärare framhåller att det är lättare att inspirera barnen till 
bildskapande aktiviteter, om de själva har ett intresse och är förtrogna med material och 
tekniker.  
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Diskussion  
Vi har valt att dela upp diskussionen i olika rubriker och inledningsvis börjar vi med 
metoddiskussionen där vi kommer att lyfta studiens tillförlitlighet. Nästa rubrik som 
presenteras är resultatdiskussionen där vi diskuterar resultatet i studien. Vidare kommer vi att 
diskutera våra lärdomar för framtiden samt framtida forskning.  

Metoddiskussion  
Patel och Davidson (2003) menar att reliabilitet och validitet är begrepp som används i både 
de kvalitativa och de kvantitativa studierna, men de har dock inte samma betydelse i båda 
fallen. I en kvantitativ studie är ett tecken på låg reliabilitet att forskaren får olika svar trots att 
forskaren ställer samma fråga till samma person vid ett flertal tillfällen. Olika svar i en 
kvalitativ studie behöver inte betyda att studien har en låg reliabilitet som i den kvantitativa 
studien. Författarna menar att i en kvalitativ studie kan det i stället betyda att den intervjuade 
har ändrat uppfattning eller att denne lärt sig något eller fått nya insikter efter den tidigare 
intervjun. De menar även att stämningsläget kan vara något som påverkar svaret och därför 
bör reliabiliteten ses mot den unika situationen och bakgrunden som föreligger 
undersökningstillfället. Vidare menar författarna att begreppen validitet och reliabilitet är 
sammanflätade och därför används sällan begreppet reliabilitet i kvalitativa studier.     
 
Patel och Davidson (2003) skriver att i den kvantitativa studien innebär validitet att forskaren 
studerar rätt fenomen och detta stärks genom att de har bra instrument, god 
teoriunderbyggnad samt visar noggrannhet vid mätningen. I den kvalitativa studien framhåller 
författarna att forskaren strävar efter att förstå och tolka innebörden av livsvärlden, upptäcka 
företeelser, framställa en kultur eller uppfattningar. I den kvalitativa studien gäller begreppet 
validitet hela forskningsprocessen, och strävan efter god validitet sätter sin prägel på 
forskningsprocessens samtliga delar. Författarna menar att detta kan visa sig i forskarens 
förmåga att använda sin förförståelse, om forskaren kan få fram underlag för att kunna göra 
en tillförlitlig tolkning av intervjupersonens livsvärld. Validiteten kopplas även till hur 
forskaren fångar det som kanske är motsägelsefullt och mångtydigt.  
 
För att genomföra en kvalitativ intervju menar Patel och Davidson (2003) att det är en stor 
fördel om man som forskare är förberedd och har kunskaper inom det område denne valt att 
undersöka. Dessa förberedelser kan exempelvis ske genom studiebesök, deltagande 
observationer och pilotintervjuer. Detta för att forskaren ska kunna orientera sig, men även för 
att utveckla underlag för den huvudsakliga intervjustudien. I efterhand tänker vi att det hade 
varit bra att göra pilotintervjuer för att vi skulle kunna utvecklat frågorna och eventuellt 
förtydliga intervjufrågorna. Patel och Davidson (2003) menar att pilotstudier ger möjligheter 
till att justera frågornas formulering, innehåll och antalet frågor för att det ska ge bättre 
förutsättningar i undersökningen.   
 
I vår studie valde vi att ge förskollärarna intervjufrågorna i förväg för att de skulle få 
möjlighet att tänka efter och ge oss utförligare svar. Några av förskollärarna diskuterade 
frågorna tillsammans med de andra i arbetslaget. Detta påverkade möjligtvis de svar som vi 
fick vid intervjuerna och detta kanske även påverkar trovärdighet i vår studie. Vi tänker att de 
svar som vi fick kanske inte var intervjupersonens enskilda åsikt, utan att denne blev påverkad 
av vad de andra i arbetslaget framhållit som viktigt och betydelsefullt.    
 
I intervjuerna började vi med att fråga förskollärarna om deras uppfattningar och tankar kring 
våra tre centrala begrepp, fantasi, kreativitet och bildskapande. Detta för att vi skulle veta och 
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förstå vad förskollärarna menade och syftade på när de använde dessa ord under intervjuerna. 
I kvalitativa intervjuer menar Trost (2005) att forskaren strävar efter att få veta och komma åt 
vad eller hur intervjupersonen uppfattar ett fenomen eller ett ord. Han menar att en forskare är 
intresserad av att få veta och försöka förstå vad den intervjuade menar med ett ord, inte ordets 
betydelse i största allmänhet.  
 
Vi anser att det var relevant att ta reda på förskollärarnas uppfattningar och tankar kring de 
centrala begreppen som ingår i vår studie, detta för vi skulle få en vidare och djupare 
förståelse när vi bearbetade och analyserade det insamlade materialet. Vidare tror vi även att 
detta tillvägagångssätt stärker trovärdigheten i vår studie. Under intervjutillfällena använde vi 
oss av bandinspelning, vilket kan ha påverkat trovärdigheten. Patel och Davidson (2003) 
menar att bandspelaren kan påverka svaren vid intervjutillfället och att intervjupersonen ofta 
pratar mer spontant när bandspelaren är avslagen, för då är personen i fråga kanske inte lika 
angelägen att framstå som exempelvis förnuftiga och logiska.  
 
Vi är medvetna om att vår närvaro vid intervjuerna kan ha påverkat studiens tillförlitlighet. 
Andra forskares närvaro hade kanske påverkat intervjupersonerna på ett annat sätt än vad vår 
närvaro har gjort. Vidare tänker vi att andra forskare eventuellt hade gjort andra tolkningar än 
de vi gjort i vår studie. Vi har genomfört fem olika intervjuer vilket vi anser var tillräckligt för 
att få svar på vårt syfte. Fler intervjuer hade möjligtvis kunnat tillföra studien mer erfarenheter 
och ett vidare perspektiv på hur pedagogerna går tillväga för att inspirera till fantasi och 
kreativitet i uttrycksformen bildskapande. Våra intervjuer har genomförts i olika 
rektorsområden och detta anser vi påverkar tillförlitligheten i vår studie.  

Resultatdiskussion 
Vårt syfte var att beskriva och analysera hur pedagoger i förskolan går till väga för att 
inspirera till fantasi och kreativitet i uttrycksformen bildskapande. Med utgångspunkt i vårt 
syfte kommer vi här att diskutera kring det som är mest framträdande i resultatet.   

Förskollärarnas arbete med bildskapande aktiviteter   
Utifrån vårt resultat kan vi synliggöra att förskollärarna i vår studie utgår från barnen när de 
arbetar med bildskapande aktiviteter i verksamheten. Detta tolkar vi utifrån att resultatet visar 
att en av förskollärarna säger att de är lyhörda, intresserar sig och visar nyfikenhet inför 
barnens skapande. En annan förskollärare menar att pedagogen ska tänka på hela människan, 
hela barnet. ”Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt 
ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och 
färdigheter […] den skall utgå från barnens erfarenheter, intressen behov och åsikter” (Lpfö 
98, s8-9). Lööf Eriksson (1987) menar att pedagogen bör vara lyhörd för barnens egna idéer 
och lösningar. I vår studie tolkar vi att förskollärarnas förhållningssätt är en faktor som har 
stor betydelse när de arbetar med bildskapande aktiviteter. Skolverket (2005) skriver att 
läroplanen för förskolan genomsyras av ett förhållningssätt där lek, kreativt skapande, 
nyfikenhet och utforskande har ett starkt samband. Bendroth Karlsson (1998) menar att 
pedagogernas förhållningssätt och säkerheten i hur de behärskar bildskapandet, är av stor 
betydelse när de ska guida och vägleda barn i bildskapande aktiviteter. Hon betonar att detta 
är viktigt för att pedagogerna ska våga låta barnen vara fria i sitt skapande och att pedagogens 
säkerhet gör att denne vågar vara mer öppna för barns idéer och deltagande.  
 
Resultatet visar att förskollärarna utifrån sitt förhållningssätt arbetar för att stärka barnens 
tilltro till sin egen förmåga när de arbetar med bildskapande. I Lpfö 98 står det att barnen ska 
få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga. Utifrån resultatet, tolkar vi att förskollärarna 
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stärker barnens tilltro till sin egen förmåga. Detta tolkar vi bland annat genom att en 
förskollärare tar tillvara på barnens vetgirighet och stärker barnens tillit till den egna 
förmågan. En annan av de intervjuade förskollärarna menar att hon visar nyfikenhet inför 
barns processer, är tillåtande, utmanar barnen och ställer öppna frågor.  
 
Resultatet visar på att en förskollärare intresserar sig för vad barnen gör i bildskapande. 
Vidare intresserar förskolläraren sig för barns bilder och ställer frågor som gör att barnen kan 
utveckla bilden. Lööf Eriksson (1987) menar att konsten skänker självtillit och Skoglund 
(1993) menar att pedagogen ska vara nyfiken på hur barn finner lösningar och hon anser att 
pedagogens uppgift är att uppmuntra och stödja barnen och inte framhålla fel och brister. 
Vidare menar Granberg (2001) att om barn får ett positivt bemötande verkar det till att öka 
barnens självförtroende. Wallin (2003) anser att ett gott förhållningssätt utgår från att 
uppmärksamma barnens processer i bildskapandet vilket även Lööf Eriksson (1987) lyfter.  
 
För att barnen ska få möjlighet till att utveckla sin tilltro på sin egen förmåga anser Dahlberg 
och Åsén (2005) att verksamheten ska möjliggöra så att barnen kan öva sig i så många 
uttrycksmedel som möjligt. Även Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) anser 
att det är av stor vikt att barnens ska få uttrycka sig på många olika sätt, men även att barnen 
själva ska få välja när de vill arbeta, skapa och experimentera. I resultatet visar det sig att de 
intervjuade förskollärarna utmanar barnen och ställer öppna frågor i deras arbete med 
bildskapande och Wallin (2003) menar att kreativiteten behöver utmanas för att 
vidareutvecklas.  
 
I resultatet framträder det att material, verktyg och tekniker är en betydelsefull faktor i arbetet 
med bildskapande. Resultatet visar att förskollärarna har olika sätt att förhålla sig till hur de 
arbetar med material, verktyg och tekniker. Vår tolkning är att alla förskollärare i studien är 
mån om att barnen ska få tillgång till att använda sig av material, verktyg och tekniker, men 
det som skiljer sig är hur förskollärarna går tillväga när de presenterar dessa. Skolverket 
(2005) skriver att det är viktigt att personalen i förskolan arrangerar verksamheten så att barn 
får riktigt med material.  
 
I resultatet tolkar vi att några förskollärare vill introducera och visa materialet för att barnen 
ska få kunskap om hur de kan arbeta med dessa. Änggård (2006) betonar att lärarstyrda 
bildaktiviteter är viktiga, detta för att barnen ska få tillgång till olika redskap och områden, 
som barn skulle ha svårt att upptäcka utan vuxnas stöd. Hon anser att pedagogerna kan visa 
barnen hur de kan gå tillväga i bildskapande aktiviteter för att ge barnen verktyg. Hon menar 
att barnen måste få verktyg för att kunna utveckla bildskapandet på egen hand. Strandberg 
(2006) menar att barn måste få öva sig i kreativitetens och fantasins tekniker för att kunna 
möta morgondagens samhälle. Han anser att det är viktigt att få tillgång till verktyg i en 
kreativ process och vidare menar han att vårt handlande och tänkande inspireras av verktyg.  
 
Vidare kan vi tolka att ett annat sätt att presentera materialet för barnen, är att låta barnen 
själva utforska och prova sig fram på egen hand. En av förskollärarna framhåller att deras 
uppgift är att erbjuda barnen många tekniker, material och verktyg för att bygga på barnens 
erfarenhetsbank. Vidare visar resultatet på att förskolläraren i fråga, även anser att det är 
pedagogens roll att tänka till vilket material som är lämpligast. Likheten som resultatet visar 
är, enligt vår tolkning, att materialet finns tillgängligt för barnen och att de kan använda 
materialet när de vill. Granberg (2001) påpekar att barnen bör få tillgång till ett stort utbud av 
material och lämpliga verktyg. Pedagogerna måste möjliggöra så att barnen får tillfällen att 
skapa och experimentera på ett varierande sätt. ”Att skapa och kommunicera med hjälp av 
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olika uttrycksformer […] utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns 
utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och 
teknik” (Lpfö 98, s.7).   
 
I resultatet visar det sig att två av de intervjuade förskollärarna, har helt skilda åsikter kring 
mallar och färdigkopierat material. En av förskollärarna ser detta som ett verktyg och en 
tillgång i bildskapande aktiviteter. En annan förskollärare som vi intervjuat säger att de aldrig 
använder mallar när de arbetar med bildskapande. Vi ställer oss frågan, är mallar och 
färdigkopierat material ett bra verktyg? Enligt Änggård (2006) kan färdiga mallar skapa 
möjligheter till att kombineras i fantasifulla kompositioner. Författaren menar att mallar kan 
underlätta för de barn som har svårt att rita på fri hand och att mallar kan fungera som ett 
hjälpmedel när barn ritar. Granberg (2001) menar däremot att mallar och schabloner är 
förödande och kväver barnens skaparlust. Vidare menar hon att detta kan hämma barns fantasi 
och bidra till att barnen underskattar sitt eget skapande och att de i slutändan leder till att 
barnen helt avstår från bild- och formskapande aktiviteter.  
 
Resultatet visar att två av de intervjuade förskollärarna använder pedagogisk dokumentation 
som ett verktyg i verksamheten. En av förskollärarna framhåller att genom den pedagogiska 
dokumentationen kan de få syn på vad barnen är intresserade av och vad som driver barnen 
just för tillfället. Utifrån detta kan de även se på vilket sätt förskollärarna kan utmana och 
uppmuntra barnen. Enligt Gedin (1995) har den pedagogiska dokumentationen en funktion 
som går ut på att synliggöra barnens och pedagogernas arbete i verksamheten. Hon 
understryker att ett reflekterande arbetssätt är en viktig förutsättning för att utvecklas till en 
medveten pedagog och för att kunna utmana och bemöta barnen på bästa möjliga sätt. Den 
andra förskolläraren menar att genom den pedagogiska dokumentationen kan de följa barnens 
processer men framhåller att detta är ett nytt verktyg för dem. Gedin (1995) menar att genom 
dokumentationen kan pedagoger se vad barnen gör, hur de gör, hur de bemöter och löser 
problem, vad de säger, hur barn samarbetar och hjälper varandra.  
 
Vi ställer oss frågan, varför inte fler av de intervjuade förskollärarna använder sig av 
pedagogisk dokumentation som ett verktyg i verksamheten när de arbetar med bildskapande 
aktiviteter? Vi tänker att om fler pedagoger använder sig av pedagogisk dokumentation, 
kanske det skulle bli en större variation i hur de arbetar med bildskapande aktiviteter. Gedin 
(1995) menar att dokumentationer kan hjälpa pedagogerna att få syn på hur barn går tillväga 
för att tillägna sig kunskap, men hon menar även att detta verktyg ger material så att 
pedagogerna kan diskutera kring sitt eget arbete. Vidare menar författaren att 
dokumentationerna skapar tillfällen att reflektera över sig själv och hur man kunnat göra 
annorlunda.  

Förskollärarnas sätt att inspirera till fantasi och  kreativitet i 
bildskapande.  
I resultatet av vår studie framkommer det att de intervjuade förskollärarnas egna kunskaper 
och intressen är en faktor som har betydelse för att inspirera till fantasi och kreativitet i 
bildskapande aktiviteter. En förskollärare i studien menar att pedagoger i förskolan har en stor 
makt att bara föra in de som de själva är bekanta och förtrogna med, därför menar 
förskolläraren i fråga att de försöker utmana sig själva. Enligt vår tolkning betyder det att 
förskolläraren tycker det är viktigt att se vad barnen visar intresse för och inte bara föra in det 
som de själva är bekanta och förtrogna med för enkelhetens skull. Skoglund (1990) menar att 
pedagogen måste arbeta hårt med sitt eget mod, sin egen lust och tillit för att denne ska våga 
låta barnen vara kreativa. Vidare framhåller författaren att barnen bör få stimulans från sin 
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omgivning för att utveckla sin kreativitet. Åberg (2008) menar att det är viktigt att inta rollen 
som en medforskande pedagog som har lusten och viljan att ständigt lära sig nytt tillsammans 
med barnen. Enligt författaren behöver barnen framåtsträvande vuxna som ger dem verktyg 
och möjligheter till lärande. Bendroth Karlsson (1996) anser att om en lärare har många egna 
sinnliga erfarenheter från bildskapande, så vågar och kan läraren improvisera mera i sin 
guidning av estetiska aktiviteter. En av de intervjuade förskollärarna menar att hon vågar mer 
och att det är lättare att inspirera om hon har kännedom om material och har provat det. 
Samtidigt framhåller hon att det är viktigt att hålla tillbaka för att inte köra över barnen, 
barnen måste få möjlighet att testa materialet på egen hand. Vidare anser en annan av de 
intervjuade förskollärarna att det är viktigt att ha kunskaper om bildskapande för att kunna 
erbjuda barnen möjligheter.    
 
Vidare framkommer det i resultatet att förskollärarnas förhållningssätt är en annan faktor som 
har stor betydelse för att inspirera till fantasi och kreativitet i bildskapande aktiviteter. Detta 
tolkat och grundar vi utifrån att en förskollärare uppmuntrar och är lyhörd för intressen som 
finns bland barnen. Vidare speglar resultatet att en förskollärare ger barnen utmaningar, 
uppgifter och visar nyfikenhet inför barnen processer så att de känner sig viktiga och 
betydelsefulla. Förskolläraren i fråga menar vidare att det är viktigt att ha en tillåtande attityd 
samt att vara en medforskande pedagog. En annan av de intervjuade förskollärarna menar att 
genom frågor kan pedagogen visa intresse kring det barnen gör. Vidare menar hon att det är 
viktig att uppskatta det barnen gör och förstärka det barnen gjort och visa att det har ett värde. 
Skoglund (1993) menar att fantasin har stor betydelse för barns skapande och för att 
pedagogen ska kunna stimulera fantasin bör denne ge barnen uppgifter som möjliggör detta. 
Vidare skriver hon att det är av stor vikt att uppskatta och se barns bilder samt uppmuntra dem 
så att de får känna att de är bra. Lööf Eriksson (1987) anser att pedagogen bör inspirera till 
kreativitet och kreativa processer och att detta måste ske på ett naturligt och lekfullt sätt. I 
Lpfö 98 står det att verksamheten ska ge barnen utrymme för deras egen fantasi och 
kreativitet samt till barnens egna planer. Alla som arbetar i förskolan ska verka för att barnen 
ska uppleva att det är meningsfullt och roligt att lära nya saker.  
 
En annan faktor som visat sig vara betydelsefull för att inspirera till fantasi och kreativitet, är 
materialet. Utifrån resultatet tolkar vi att materialet är en stor inspirationskälla. En av de 
intervjuade förskollärarna lyfter att de tillhandahåller material som kan stimulera kreativiteten 
och fantasin. En annan förskollärare menar att det är väsentligt att erbjuder material och 
möjliggöra så att materialet finns tillgängligt. Resultatet visar även att en förskollärare menar 
att det ska finnas ett stort utbud av material som är inbjudande och tillåtande. Granberg (2001) 
menar att pedagogen bör vara insatt, säker och kunnig i olika material och verktyg för att 
kunna inspirera barnen i olika skapande aktiviteter. Vidare framhåller hon att pedagogens 
förtrogenhet kring olika materials möjligheter och begränsningar samt de tekniker och verktyg 
som används har betydelse för hur barnen blir inspirerade. Vidare menar författaren att 
materialet ska väljas med tanke på att inspirera, väcka nyfikenhet och upptäckarlust, det ska 
locka men även bjuda på motstånd. Författaren betonar att materialet ska vara lättillgängligt 
och synligt för barnen så att barnen kan använda det i skapande aktiviteter. I resultatet 
framkommer även att en förskollärare tror att det är viktigt att plocka bort material och sedan 
ta fram nya för att det ska leda till nya tankar och aktiviteter. Änggård (2006) menar att barns 
bildskapande är beroende av omgivningen och hon menar att materialets tillgänglighet är av 
stor vikt liksom den fysiska miljöns utformning.  
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I resultatet visar det sig att endast en av de intervjuade förskollärarna framhåller att miljön har 
betydelse för barns fantasi och kreativitet i bildskapandet. ”Miljön skall vara öppen, 
innehållsrik och inbjudande” (Lpfö 98, s.8). Granberg (2001) menar att miljön runt små barn 
har stor betydelse, i den grad att den kan avskräcka eller väcka intresse. Därför bör miljön 
utformas så att den lockar och inspirerar till utforskande samt till självständighet.  
Gedin (1995) menar att pedagogens roll är att skapa en stimulerande och bra miljö för barnen 
så att de kan utvecklas i sin egen takt. Hainstock (1999) skriver att i den förberedda miljön 
finns skönhet, färg och form och det hjälper barnen att utveckla en estetisk känsla, en 
medvetenhet och artistisk uppskattning och efter hand ett spontant intresse för konst.  
Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) framhåller att montessoriläraren bör 
förbereda miljön eftersom att miljön är viktig och har inflytande på barnen. Rummet ska vara 
vackert, lugnt och stimulerande och det ska vara ordning och reda. Dahlberg och Åsén (2005) 
menar att pedagogens uppgift utifrån Reggio Emilias filosofi, är att skapa förutsättningar till 
utforskande genom att organisera och planera miljön. Pedagogen bör engagera sig för att 
skapa en utmanande miljö som kan stimulera och stödja barns kreativitet, intresse och 
motivation.  
 
Vi ställer oss frågan, varför endast en av de intervjuade förskollärarna lyfter miljöns betydelse 
när exempelvis Barsotti (1982) skriver att miljön, har stor betydelse för bildskapande? Enligt 
vår tolkning kanske detta beror på att de övriga intervjuade förskollärarna, inte anser att 
miljön har betydelse för att inspirera till fantasi och kreativitet i bildskapande. Vi tänker även 
att detta resultat kan bero på att de berörda förskollärarna inte såg detta som relevant att ta upp 
under intervjun.  
 
I resultatet framkommer det att endast två av de intervjuade förskollärarna framhåller sagor 
och berättelser som ett bra tillvägagångssätt för att inspirera till fantasi och kreativitet. För att 
inspirera till bildskapande menar Wallin (2003) att det är av stor betydelse att utgå från barnen 
själva, att börja i rätt ände för att ge inspiration. Författaren menar att en livfull berättelse kan 
få barns nyfikenhet att växa och barnen får då möjligheter att själva skapa inre bilder och 
dessa inre bilder kan resulterar till inlevelserika målningar.  

Sammanfattade slutsatser 
I vår studie var syftet att beskriva och analysera hur pedagoger i förskolan går tillväga för att 
inspirera till fantasi och kreativitet i uttrycksformen bild. De slutsatser vi kan dra utifrån vår 
studie är att förskollärarnas förhållningssätt har stor betydelse, både för hur förskollärarna 
arbetar med bildskapande aktiviteter men även i deras sätt att inspirera till fantasi och 
kreativitet i uttrycksformen bildskapande. Enligt vår tolkning visar resultatet att samtliga 
förskollärare utgår från barnen i deras arbete med bildskapande aktiviteter. En annan slutsats 
som vi anser framträder är att materialet är viktigt, både för arbetet med bildskapande 
aktiviteter, men även för att inspirera till fantasi och kreativitet. Utifrån vårt vetenskapliga 
förhållningssätt har vi försökt finna variationer i hur förskollärarna går till väga för att 
inspirera till fantasi och kreativitet. Som vi tidigare redogjort, har variationerna som 
framkommit i studien visat sig genom att förskollärarna förhåller sig olika i hur de går till 
väga för att inspirera till fantasi och kreativitet. Vidare tolkar vi att de intervjuade 
förskollärarnas egna kunskaper och intressen påverkar och har betydelse för hur de går 
tillväga för att inspirera till fantasi och kreativitet i uttrycksformen bildskapande.  
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Lärdomar för framtiden 
Genom vår studie ville vi få mer erfarenheter och vägledning om hur vi som blivande 
pedagoger kan inspirera till fantasi och kreativitet i uttrycksformen bildskapande. De 
lärdomar som vi tar med oss och som blivit ännu tydligare utifrån denna studie, är först och 
främst att vårt förhållningssätt som blivande pedagoger är av stor betydelse för barns 
bildskapande. Genom studien har vi blivit mer medvetna om hur viktigt det är att vara en 
medforskande och tillåtande pedagog som ska utgå från barnen för att kunna inspirera till 
fantasi och kreativitet. Vidare har det blivit tydligare för oss att det är av största vikt att vi som 
blivande pedagoger, erbjuder barnen rikligt med material, verktyg och tekniker samt att 
miljön har en betydelse för barn fantasi och kreativitet. Genom denna studie har vi även 
kommit till insikt om att vi som blivande pedagoger har en stor makt gällande vad vi erbjuder 
barnen. Som förskollärare 2 framhöll blir det därför viktigt att våga utmana sig själv och inte 
bara införa det som vi själva är bekant och förtrogna med. En annan lärdom som förtydligats 
är att vi, bör ha kunskap om och vara förtrogna med, material, tekniker och verktyg för att 
lättare kunna inspirera till fantasi och kreativitet. Avslutningsvis tar vi med oss att den 
pedagogiska dokumentationen är ett viktigt verktyg i arbetet med bildskapande aktiviteter.    

Framtida forskning  
Vi anser att det skulle vara intressant att forska vidare och se om verksamheterna erbjuder 
barnen tillåtande och lustfyllda bildaktiviteter. Det skulle vara intressant att utföra en 
observationsstudie för att se om vi skulle få ett annat resultat, eftersom att i en sådan studie 
skulle vi också utgå från våra egna erfarenheter och kanske gjort andra tolkningar. Vidare 
skulle det vara intressant att forska vidare kring hur stor inverkan omgivningen och miljön har 
för fantasin och kreativiteten i ett lärandeperspektiv.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
 
Intervjufrågor: 
 
Vad uppfattar du som förskollärare att bildskapande är? 
 
Vad tänker du som förskollärare på när du hör ordet fantasi i samband med bildskapande? 
 
Vad tänker du som förskollärare på när du hör ordet kreativitet i samband med bildskapande? 
 
Vad gör du som förskollärare för att inspirera barnen till fantasi och kreativitet i bildskapande 
aktiviteter? 
 
Hur arbetar du som förskollärare för att stimulera barns fantasi och kreativitet? 
 
Hur arbetar du som förskollärare utifrån mål och styrdokument, för att inspirera barns fantasi 
och kreativitet? 
 
Anser du som förskollärare att dina egna kunskaper och intressen i bildskapande påverkar ditt 
sätt att inspirera barnen i bildskapande aktiviteter? 
 
Har du något du vill tillägga?  
 


