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Abstract 

The main purpose of the study is to increase the understanding of preschool teacher’s use of 
the visual art as a teaching method, how visual art can be used a pedagogical tool. What tools 
are needed to make visual arts a subject of development and exploring. Qualitative interviews 
have been conducted with three preschool teachers. The result shows that visual art is used as 
a tool in planned activities like picture by picture talks, with themes where the children are 
encouraged to process their personal experiences with visual art but also to visualise their 
experiences independently through their own creating of visual art. Preschool teacher's role 
also appears as central in the results, where preschool teacher selection to control and guide 
the children in different grade can have consequences in work with visual arts. Preschool 
teachers believe that children can learn and develop different ways to see, speak, feel, think 
and communicate through the use of visual art. The teachers believe that there is a need for a 
more available and visible environment to make the teaching method more explorative, where 
the children can use different materials and techniques for exploring and also interacting with 
an educator who can pose challenging questions. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att öka förståelsen kring förskollärares arbete med bild. Hur bild an-
vänds som pedagogiskt verktyg, hur förskollärare ser på barns lärande och utveckling samt 
vad som behövs för att arbete med bild i förskolan skall kunna bli ett utforskande arbete. Kva-
litativa intervjuer har gjorts med tre verksamma förskollärare.  
I resultatet framgår det att bild används som ett pedagogiskt verktyg i planerade arbeten med 
bild genom bildsamtal och vid bearbetning av teman där barnen ges uppmuntran till bearbeta 
erfarenheter och personliga upplevelser genom bild, men också i det fria skapandet där barnen 
får undersöka och upptäcka experiment med bild. Förskollärarens roll framgår även som cen-
tral i resultatet, där förskollärarens val av att styra och guida barnen i olika grad kan få konse-
kvenser vid arbete med bild. 
Förskollärarna anser att barn kan lära och utveckla olika sätt att se, berätta, känna, tänka och 
kommunicera genom arbete med bild. För att arbetet med bild ska bli utforskande anser förs-
kollärarna att det behövs en tillgänglig och synlig miljö där barnen får möta olika material och 
tekniker att utforska med, samt en samspelande pedagog som ställer utmanande frågor.  

Nyckelord 
Pedagogiskt verktyg, Bild, Samspel, Utforskande arbete, Fritt skapande, Förskola. 
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Inledning 
I mitt examensarbete har jag valt att skriva om förskollärares erfarenheter kring att arbeta med 
bild som ett pedagogiskt verktyg med barnen. Till grund för detta val är mina tidigare 
upplevelser och erfarenheter som vikarie i förskolan och från min verksamhetsförlagda 
utbildning där jag har uppfattat bild som ett brett och betydelsefullt sätt att uttrycka sig på. 
Under min tid ute på olika förskolor har jag uppmärksammat att just bild av olika slag är 
något som genomsyrar förskoleverksamheten och att det finns såväl skillnader som likheter 
när det gäller hur bild används och hur förskollärare tänker kring barns lärande och utveckling 
i samband med bild. Min definition bild menar jag i form av skapande som kan vara: 
teckningar, målningar och skulpturer där man kan använda sig av färg, penslar, pennor, kritor, 
papper, lera, sax, lim och tejp.  
 
Användningen av bild är något som man synligt kan se när man kliver in redan i hallen på en 
förskola, där barnens egna alster ofta hängs upp och fortsätter in i lokalerna samt i ateljén där 
barnen får möjligheten till att skapa. Jag har upplevt att förskollärare använder sig av bild på 
olika sätt i förskolan. Min uppfattning är att vissa förskollärare har det främsta syftet att 
använda bild vid planerade moment utifrån förutbestämda mål i ett tema, medan andra 
använder det mer i det fria arbetet med bild där barnens intresse styr. Min uppfattning är även 
att miljön och materialen har en stor inverkan till hur inbjudande det görs till att utöva bild 
med barnen. Jag har under min tid ute på olika förskolor sett att det skiljer sig i miljön och hur 
man som pedagog kan anpassa verksamheten till att arbeta med bild i mötet med barnen 
utifrån hur miljön och dess material inbjuder till att arbeta med bild. Vidare har andra 
funderingar kring förskollärarnas personliga relation till bild framkommit. Förskollärarna har 
olika erfarenheter och tankar kring arbetet med bild och vad de vill uppnå samt att det kan 
påverka hur de ser på barnets lärande och utveckling och hur de använder bild som ett 
pedagogiskt verktyg. 
 
I Läroplanen för förskolan Lpfö98 (Skolverket 2010) står det att:  
 

Förskolan ska sträva efter att utveckla varje barns skapande förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 
erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama, [...]   
(Skolverket, 2010, s.10) 

 
 
Om man då lägger fokus på detta specifika läroplanmål och knyter an det till att arbeta med 
bild som ett pedagogiskt verktyg i förskolan krävs det att förskolläraren har kunskapen om 
vad som står i läroplanen samt att förskolläraren utövar det på ett sätt där barnen får chans till 
att uttrycka sig utifrån sina egna tankar och erfarenheter. 
 
Som blivande förskollärare där jag kommer vara en del av den framtida förskolan kommer 
min undersökning kunna bidra till en djupare förståelse kring hur man kan arbeta med bild. 
Den kommer kunna ge förskollärare inspiration till hur man kan använda bild som ett 
pedagogiskt verktyg på olika sätt med barnen i en utforskande miljö på förskolan. 
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Syfte 
Syftet med den här undersökningen är att öka förståelsen kring arbetet med bild ur 
förskollärares perspektiv och hur de använder sig av bild som ett pedagogiskt verktyg samt 
hur de tänker kring vad barn kan lära och utveckla genom arbete med bild. Vidare syfte med 
studien är att få en djupare inblick i vad förskollärare anser behöva för att utöva ett 
utforskande arbete med bild med barnen i förskolans verksamhet.  

Frågeställningar 
! Hur beskriver förskollärarna att de använder sig av bild som ett pedagogiskt verktyg? 
! Hur tänker förskollärarna kring barns lärande och utveckling genom arbete med bild? 

! Vad anser förskollärarna behövs för att arbete med bild i förskolan skall kunna bli ett 
utforskande arbete? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
I detta följande kapitel redovisar jag för tidigare forskning och litteratur om hur förskollärare 
använder sig av bild som ett pedagogiskt verktyg och hur barns lärande och utveckling 
främjas genom arbete med bild samt hur arbetet med bild kan bli ett utforskande arbete.  
 
Jag kommer först att redogöra för de förutsättningar som förskolans läroplan belyser för att 
arbete med bild i förskolan skall kunna möjliggöras och utvecklas med barnen. Därefter 
redogöra för en historisk tillbakablick inom bildpedagogiken och beskriva de centrala begrepp 
och teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning och litteratur som jag har valt att 
använda mig av för att kunna genomföra min undersökning och diskussion av resultatet.  
 

Vad säger förskolans läroplan? 
I förskolans läroplan belyser man att förskolans verksamhet ska främja det lustfyllda lärandet 
i olika former där inlevelser, kommunikation och fantasi stimuleras. I den skapande leken kan 
barnen ges möjligheter att bearbeta och uttrycka upplevelser, erfarenheter och känslor. 
Förskolans verksamhet ska ha en trygg miljö som lockar till aktivitet och lek där grunden är 
att inspirera barnen till att utforska sin omvärld. Barnen ska få möta engagerade vuxna som 
ser samspelet som en betydelsefull roll och att detta ska ske både i barngrupp och för den 
enskilda individen (Skolverket, 2010, s.6). 
 
Lärandet i förskolan ska genomsyras av samspel mellan barnen men även samspelet mellan 
pedagog och barn. Pedagogerna skall ge barnen stöd till att utveckla barnen till skapande och 
lärande individer genom att hjälpa dem att känna tilltro till sin egen förmåga. Dessa olika 
förmågor är att de ska ges förmågan till sina egna tankar och handlingar, samt att röra sig och 
lära sig utifrån viktiga aspekter såsom estetiska, praktiska, sinnliga, språkliga och 
intellektuella (Skolverket, 2010, s.7). 
 
Barnen ska även ges möjligheten till att skapa och kommunicera utifrån olika uttrycksformer 
som dans, drama, rytmik, musik och bild samt förmågan att använda material, forma och 
konstruera, vilket utgör en strävan efter att främja barnen lärande och utveckling i förskolans 
vardag. Förskolan verksamhet ska på så sätt ge utrymme för barnens egna tankar utifrån deras 
kreativitet och fantasi i lärandet och i leken (Skolverket, 2010, s.7). 
 

Historisk tillbakablick 
Marie Bendroth Karlsson skriver i sin avhandling Bildprojekt i förskola och skola: estetisk 
verksamhet och pedagogiska dilemman (1996, s.12-13) om flera aktörer som har haft en stor 
påverkan och central roll i bildpedagogisk historia. En av dessa aktörer var en man vid namn 
Friedrich Fröbel som dominerade med sin pedagogik fram till 1930-talet. Hans pedagogik 
kännetecknades av metodanvisningar där barnen fick teckna efter en lärares anvisningar vilket 
i sin tur gav barnen lite utrymme till egna personliga tankar och uttryck. Bendroth Karlsson 
(1996, s. 18-20) belyser sedan en utveckling av bildpedagogiken som trädde i kraft under 
senare 1900-tal och menar att man då istället blickade framåt mot bredare sätt att se på 
bildskapande och att flera andra aktörer än Fröbel växte fram. Tre av dessa aktörer som enligt 
Bendroth Karlsson har haft störst betydelse efter Fröbeltraditionen är: Herbert Read och hans 
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svenska företrädare, Bauhaus och Levande verkstad och Reggio Emilia. Bendroth Karlsson 
(1996, s.10) belyser dessa företrädare på följande sätt: 
 
 

1. Det egna skapande är viktigt av emotionella skäl. Genom konstnärligt skapande och upplevande av 
konst uppnås en emotionell jämvikt. 

2. Det egna skapande stärker personligheten genom att individen får kunskap om sig själv och tillit till 
sin egen kapacitet men bildskapandet används också med mening att skapa kunskap om sociala och 
politiska skeenden. 

3. Det estetiska skapandet som redskap för en allsidig utveckling av människans resurser. 
Bildskapandet som kunskapsväg.  
 

                  (Bendroth Karlsson, 1996, s.10) 
 
Bendroth Karlsson (1996, s.9-10) menar att dessa aktörer bildade en så kallad emancipatorisk 
tradition som genomsyrade en frigörande pedagogik, där dessa aktörer tar olika inriktningar. 
De har motiverats som terapeutiska, estetiska och omvärldorienterade. Hon lyfter även 
konstfilosofen Herbert Read som källan till vad man kallade ”fritt skapande” där fokus låg på 
att stimulera varje barn och dess spontana konstnärliga uttryck. Bendroth Karlsson jämför 
Fröbels auktoritära förhållningsätt med Read som ansåg att det fanns ett antiauktoritärt 
förhållningssätt, vilket var ett sätt där man gav barnet utrymme för individuell mångfald (s.18-
19). Änggård (2006) belyser även Herbert Read och beskriver att man utifrån Reads sätt att se 
på bildskapande såg barnens bilder som en del av deras inre skapande samt att man som 
pedagog i det sammanhanget inte skulle påverka deras skapande.  
 
Bendroth Karlsson (1996, s.28-31) betonar även det inre skapandet genom att belysa 
Bauhausmetodiken där man hade i uppgift att inspirera elevernas personliga uttryck. Man 
hade som mål att ”utveckla den individuella analytiska tanke- och skaparfömågan” (s. 29). 
Vidare lyfter hon fram hur Herbert Read och Bauhaus har påverkat Reggio Emilia 
pedagogiken. Likt Reads tankar kring pedagogens roll i den skapande processen och 
Bauhausmetodiken, menar hon att man inom Reggio Emilia lägger stor vikt på barnens 
individuella tankar och strategier, samt att man även lägger ett stort fokus på att vara en 
utmanande pedagog (s.32). 
 
Denna pedagogik kan man då även se har fått stort inflytande i svenska förskolor idag, då det 
i förskolans läroplan står att:  
 

[...] verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka 
kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, [...]  
(Skolverket, 2010, s.6-7) 

Olika sätt att se på barns lärande och utveckling 
Bendroth Karlsson (1996, s.47) belyser i sin studie tre specifika synsätt utifrån Barbra Rogoff 
psykologiska teori och menar att dessa tre synsätt kan få konsekvenser för hur man som 
pedagog möter barnet och ser på barnets lärande och utveckling. Som pedagog kan man enligt 
Rogoffs teori (s.47) se barnet som ett kärl där man ser barnet som en passiv mottagare, vilket 
leder vuxenstyrda aktiviteter. När man däremot ser barnet som ensam skapare betonas 
barncentrerade aktiviteter, då man som pedagog lämnar barnet självt. I den tredje barnsynen 
ser man samspelet och barnet som lärling. Man ser barnet som aktiv och med i omgivningen 
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vilket leder till aktiviteter där alla är delaktiga i den pågående lärande interaktionen som 
uppstår (s.47). 

Sociokulturellt perspektiv 
I min undersökning kommer jag ta stöd av litteratur och tidigare forskning som utgår från det 
sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet beskriver Roger Säljö i sin 
tolkning av i Lärande i praktiken – Ett sociokulturellt perspektiv (2000, s.18-20) där han 
menar att vi i samspelet när vi möter andra människor kommunicerar och byter erfarenheter, 
samt att det på så sätt bidrar till kunskap. Han betonar det som en del av kommunikativa 
processer och att man ser lärandet som ett samspel mellan kropp och kunskap i den pågående 
interaktionen. Säljö (2000, s.29-30) lyfter kulturens betydelse och att det är genom att vara 
delaktiga i den som vi bearbetar och formas som människor. Han förtydligar även att det är 
genom kulturen som vi kan samla på oss erfarenheter för att sedan använda dem i en social 
interaktion med vår omvärld.  

Den proximala utvecklingszonen 
Säljö (2000, s.119-120) belyser den proximala utvecklingszonen inom det sociokulturella 
perspektivet utifrån Vygotskijs teori där fokus ligger på att människor ständigt lever i 
förändring och utveckling genom att vi i samspel med andra människor tar till oss och tar över 
nya kunskaper. Han betonar Vygotskijs definition av den proximala utvecklingszonen och att 
det kan ses som ett perspektiv att se på människors utveckling och lärande där en central 
faktor är vad barnet kan prestera ensam och med stöd eller i samarbete med en vuxen eller 
med mer kunniga kamrater. Säljö (2000, s.120) betonar det som att barnet med hjälp av 
stöttning och handledning av sin omgivning lättare kan ta sig an problem som uppstår än vad 
denne skulle kunna göra på egen hand, vilket i den samspelande situationen främjar barns 
lärande och utveckling.  

Mediering 
Begreppet mediering är centralt inom det sociokulturella perspektivet med utgångspunkt i 
Vygotskijs teori. Säljö (2000, s.80-81) beskriver det genom att belysa artefakter som kan vara 
både språkliga och fysiska redskap eller verktyg. Med dessa artefakter kan människan ta sig 
an nya kunskaper och på så sätt förstå sin omvärld. Artefakterna ska enligt Säljö inte ses som 
”döda objekt” utan istället som redskap som är skapade av och för människor i ständig 
utveckling (s.80). Detta kan man enligt Säljö göra genom att använda sin kropp och sin 
kommunikation genom att ta hjälp av material som former och färger för att tydliggöra 
sammanhang eller situationer som bidrar till ny kunskap. Bendroth Karlsson (1996, s.39-40) 
belyser även mediering i samband med bildskapande. Hon hänvisar till Vygotskijs teori och 
menar att man i ett bildprojekt kan använda sig tekniska artefakter som färg, pennor och olika 
typer av papper med barnen. 

Fantasi och kreativitet 
Vygotskij (1995, s.9-11) belyser att fantasi är grunden för all kreativ aktivitet (i min 
undersökning ser jag på arbete med bild som en kreativ aktivitet) och att det kan vara allt ifrån 
en känsla man har till ett ting som finns i den yttre världen. Dessa olika handlingar har 
Vygotskij delat upp för att påvisa skillnaden mellan dem. Den ena handlingen kallar han för 
återskapande vilket är starkt förknippat med vårt minne och att vi skapar utifrån det. Den 
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andra är den kreativa där nyskapandet är en central faktor. Vygotskij (1995, s.11-13) menar 
att man i den kreativa till skillnad från i den återskapande utmanar sin fantasi genom att skapa 
någonting nytt utifrån nya situationer och sätt att se, med andra ord gör det människan 
inriktad på att förändra sin nutid och skapa sin framtid. Fantasin ses som en kreativ process, 
för att citera Vygotskij: ”i början av denna process finns, som vi redan vet alltid de yttre och 
de inre förnimmelserna som bildar grunden för våra erfarenheter” (Vygotskij, 1995, s.31). 

Miljö  
Även miljön är något som enligt Vygotskij (1995, s.36-37) påverkar barns skapande fantasi i 
bildskapandet. Som tidigare har nämnts menar Vygotskij att ting från den yttre världen har 
betydelse. Han betonar den som den omgivande miljön där människors erfarenheter grundas i 
hur de påverkas av den yttre världen. På så sätt menar Vygotskij att människans skapande 
kreativitet och fantasi är beroende av sin egen självbild och miljön de samspelar i. Vygotskij 
(1995, s.87-88) belyser även miljöns betydande roll genom att koppla det till att barnen redan 
i tidig ålder skapar genom att teckna, samt att barnen genom att rita skapar utifrån sitt inre och 
den yttre miljön runt omkring. Det hela bidrar enligt Vygotskij till framsteg i barnets 
utveckling då barnen får använda sin fantasi under skapandets gång. 

Teorikoppling till min undersökning 
Valet av ett sociokulturellt perspektiv i min undersökning ligger till grund för att jag ser 
förskolan och arbetet med bild som en plats där samspel och kultur är viktigt faktorer för ett 
lärande och utveckling hos både barn och pedagoger. Utifrån det sociokulturella perspektivet 
ser jag även utifrån forskningen som jag kommer att presentera nedan i uppsatsen, betydelsen 
av samspel i den proximala utvecklingszonen, mediering, fantasi, kreativitet och miljö vid 
arbete med bild i förskolan samt att jag kommer använda mig av dessa teoretiska begrepp för 
att kunna genomföra min undersökning och diskussion av resultatet. Mina teoretiska 
”glasögon” har även påverkats av Åberg och Lenz Taguchi bok Lyssnandets pedagogik: etik 
och demokrati i pedagogiskt arbete (2005) där de belyser det medforskande arbetssättet som 
har inspirerats av Reggio Emilia pedagogiken.  

Medforskande arbetssätt 
Åberg och Lenz Taguchi (2005, s.58-59) beskriver utifrån ett Reggio Emilia inspirerat 
arbetssätt att man kan arbeta med barnen som medforskare i förskolans vardag med 
exempelvis bild. De belyser det som ett medforskande arbetssätt med barnen i centrum samt 
att dialogen i samspel med barnen är viktigt under arbetets gång: ”som jag ser det, bygger 
lärande på samspelet mellan barnen, miljön och vuxna och det är upplevelser och den egna 
nyfikenheten som utgör grunden för lärande” (s.58).  
Åberg och Lenz Taguchi (2005, s.29-30) påvisar då att miljön är en central faktor samt att den 
bör var inbjudande för barnen till att skapa utifrån sitt eget intresse. Ateljén på förskolan bör 
på så sätt ses som en kreativ plats där material av olika former bör vara synliga och 
tillgängliga för barnen att använda. Vidare lyfter författarna pedagogens roll som medforskare 
och att man då kan använda sig av olika verktyg med barnen i den lärandeprocess som uppstår 
under utforskandet med barnen (i min undersökning ser jag bild som ett sådant pedagogiskt 
verktyg). 
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Barns meningsskapande genom arbete med bild 
Eva Änggård har i sin avhandling Bildskapande – en del av förskolebarns kamratkulturer 
(2005, s.2-10) forskat om barns meningsskapande och agerande i olika bildaktiviteter på 
förskolan. I studien framkommer det att barn lär och skapar i samspel med andra barn på 
förskolan men även utifrån hur omgivningen är utformad. Den fysiska miljön med dess 
tillgänglighet av material på förskolan har då en stor betydelse för barnens eget skapande där 
barnen ges möjligheten till att vara kreativa. Änggård lyfter även att barns lärande och 
utveckling kan visa sig genom att de får uttrycka sig i bild. Hon menar att barnen med hjälp 
av bild och de olika material som finns att använda främjar deras känslomässiga, sociala, 
kognitiva och språkliga utveckling. 
Änggård (2005, s.78-79) belyser i hennes studie att pedagogerna använde sig av en viss form 
av bild när det gällde att synliggöra barnens utveckling. Det kunde vara att barnen fick rita vid 
bearbetning av olika teman på förskolan. Barnen visade dock på att de visade mest intresse för 
att göra det som intresserade dem. Det kunde vara olika tvådimensionella bilder som hon 
beskriver som alster där produktionen görs med hjälp av exempelvis papper, vattenfärger, 
kritor eller pennor. Vidare påvisar Änggård (2005, s.198ff) i sin studie att hon kunde se att 
barnen visade stort intresse för de estetiska aspekterna under bildskapandets gång. Detta 
gjorde pedagogerna genom att introducera olika redskap vilket var att barnen fick möjligheten 
att utforska och skapa med olika sorters material i samspel med barn och pedagoger på 
förskolan, samt att det i sin tur visade på en viktig faktor i meningsskapandet av det de hade 
skapat av materialet. 
 
Bendroth Karlsson (1996) belyser även hon betydelsen av materialet i sin studie och menar att 
man som pedagog bör introducera olika material i ett utforskande arbete med barnen. Detta 
belyser även Granberg (2001, s.16-18) genom att lyfta att bildskapande aktiviteter för barn 
görs utvecklande genom olika problemlösningar vilket då kan vara att involvera olika sorters 
material. Vidare belyser hon att det är den skapande processen under arbetets gång som 
motiverar barnen och inte den färdiga produkten.  
 
Under sin forskningsstudie kom Bendroth Karlsson (1996) fram till flera viktiga faktorer 
kring bilder och material samt hur man som pedagog kan använda sig av dem tillsammans 
med barnen. Hon hänvisar till Vygotkijs teori och menar att barnen får chans till att samspela 
genom mediering med olika redskap (s. 39-40). Några av dessa faktorer kring olika redskap 
som hon tar upp är: experiment med olika material, experiment med olika tekniker, träning i 
att se och samtal om bilder med barnen (s.59-60). Hon menar att man som pedagog bör vara 
medveten om dessa olika sätt att arbeta med bildskapande för att kunna få ett så utvecklande 
och utforskande arbetssätt som möjligt. Enligt henne skall barnen förutom redskapen även ges 
chansen till ett deltagande som sker aktivt. Med andra ord att man som pedagog under 
processens gång ger barnen möjlighet till att komma med egna tankar och åsikter som kan 
ligga till grund för beslut. 

Förskollärarens roll i arbete med bild 
Ulla Löfstedt skriver i sin avhandling Förskolan som lärandekontext för barns bildskapande 
(2001, s.201-204) om bildskapande som en aktivitet som genereras i en social och kulturell 
miljö. Hon har studerat kring bildskapande i den fria leken, i planerad verksamhet och i 
temaarbeten. I hennes studie framkommer det att barnen i de fria aktiviteterna strävar efter 
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gemenskap och samhörighet vid bildskapandet genom att kopiera och härma sina kamraters 
bilder samt att de då skapar nya motiv i sina bilder. I planerade aktiviteter ges instruktioner av 
en förskollärare vilket ger barnen möjlighet att öka sina praktiska erfarenheter genom att 
använda vissa material. Detta kan särskilt ske ifall de får instruktionen att använda sådana 
material som de använder och bearbetar i den fria leken.  
 
Vidare belyser Löfstedt (2001, s.204-205) temaarbeten och hur dessa får betydelse för 
bildskapande. Hon menar att pedagogen genom att vara en samspelande pedagog i en dialog 
med barnet leder till en sorts guidning av pedagog till barn med hjälp av det tematiska 
innehåll som skall bearbetas i arbetet. Enligt Löfstedts studie kan alltså samspelet som uppstår 
fortsätta att leda till att barnet kan lära sig att se och uppfatta sin omgivning där barnet får 
bearbeta sina egna erfarenheter som den uppfattat under temats gång. Säljö (2000) belyser 
samspel genom att beskriva den ”kommunicerande varelsen” ur ett sociokulturellt perspektiv 
(s.20). Han hävdar att de kunskaper och färdigheter vi har byggt upp i samspel med andra och 
med våra erfarenheter bidrar till ny kunskap och lärande. 
 
Bendroth Karlsson (1996, s.45-46) belyser i sin studie vikten av att som pedagog vara 
medveten om hur man skall guida barnen fram i den skapande processen. Hon menar att det 
krävs av en pedagog att denne har erfarenhet och ämneskunskap för att kunna använda sig av 
guidning. Bendroth Karlsson lyfter även styrning vilket istället inte kräver någon kunskap om 
ämnet utan genereras av att pedagogen kan styra arbetet framåt i egenskap av att denne är 
lärare. Bendroth Karlsson (1996, s.46-47) påpekar även att dessa begrepp kan uppfattas i olika 
grader. Med andra ord kan man belysa fritt skapande som svag guidning och en mjuk styrning, 
och en community of learners som stark guidning och mjuk styrning. Hon tar i sin studie upp 
olika dilemman där just pedagogens roll och valet av att använda sig av styrning och guidning 
i fritt skapande och styrda aktiviteter kan få konsekvenser.  
 

 
 
Figur 1. Guidning och styrning (Bendroth Karlsson, 1996, s. 47). 
 
 
Löfstedt (2001, s.140-141) uppmärksammade även hon dilemman i sin studie. Några av 
pedagogerna som medverkade i hennes studie hade med sig dåliga erfarenheter kring 
bildskapande. Hon menar att deras negativa erfarenheter ledde till att de kände sig obekväma 
med att arbeta med bild i mötet med barnen. Hon hävdar genom sin studie att ett sådant 
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tillvägagångsätt gentemot barnen kan leda till att pedagogerna begränsar barnens utveckling 
av bildskapandet genom att barnen inte får den stöttning de behöver.  
 
Änggård (2006, s.163) belyser att just stöttning av pedagoger under bildaktiviteter på 
förskolan spelar en central och betydande roll för barnen. Hon menar att det inte bara är 
kamraterna som är viktiga under bildskapandets gång för barnen utan även den samspelande 
pedagogen. Detta hävdar hon genom att påvisa att det finns de barn som har svårt att komma 
igång med sitt skapande eller behöver nya redskap att utöva bild på olika sätt. Hon belyser det 
som att man som pedagog kan utgå ifrån barns bildkulturer där man utgår ifrån deras idéer 
och ger dem de verktyg och den stöttning de behöver för att sedan kunna vidareutvecklas. 

Arbete med bild som en estetisk läroprocess 
Tarja Häikiö har i sin avhandling Barns estetiska läroprocesser – Ateljérista i förskola och 
skola (2007, s.15-19) studerat kring bildskapande i samband med barn estetiska läroprocesser 
och har tagit sin inspiration från pedagogiken som Reggio Emilia förespråkar. Den teoretiska 
basen i hennes studie vilar även på Vygotkijs begrepp om fantasi där hon betonar just fantasin 
som en viktig del av barnens bildskapande i förskolan. Häikiö (2007, s. 260-261) beskriver att 
barnen under tiden de utövar kreativt bildskapande skapar sina egna bilder med hjälp av 
minnesbilder samt att det bidrar till kunskapsinlärningen. Bilderna som uppstår kan då i sin 
tur användas som redskap i tänkandet. Hon belyser även att det är viktigt för en pedagog att 
vara medveten om samspelet som uppstår mellan minnesbilderna och barnets kreativitet för 
att kunna möta barnen i läroprocessen som uppstår. 
 
Häikiö (2007, s.256-257) belyser att bildskapande kan användas på olika sätt. Dels för att 
användas som ett instrumentellt verktyg i syfte för att främja kunskapsbildning men också för 
att främja meningsskapandet. Hon menar att det meningsskapandet kan ges i form av en 
estetisk läroprocess där barnet får träning inom innehållet i den tematik som man valt att 
bearbeta samt att en utveckling av lärandet då sker. Hon belyser att man genom en estetisk 
läroprocess där man utgår ifrån barnens intressen får en ingång till en fördjupad kunskap. Att 
barnet till en början utvecklar sig inom det tematiska arbetet via kännedom av olika material 
och att det sedan leder till en förståelse av sig själva och lärandet som uppstår i läroprocessen. 
Hon lyfter även betydelsen av material för att främja barnens lärande i bildskapandet och 
menar att: ”material kan ha transformativa kvaliteter som i sin tur kan understödja intermodal 
sinnesöverföring i symboliseringsprocessen” (s.256). Vidare lyfter Häikiö att estetiska 
läroprocesser kan användas på många olika sätt och integrera olika ämnen där skapandet är 
centralt, vilket i sin tur gör att man kan genomföra som vad hon kallar det tematiska 
projektarbeten där samspelet är i fokus. 
 
Bendroth Karlsson (1996, s.153-155) tar i sin studie upp flera exempel på hur bildprojekt kan 
ses som estetiska läroprocesser där temainriktade arbeten är centrala. Hon menar att den 
kreativa processen hos barnen under ett temaarbete kan se olika ut beroende på hur pedagogen 
ser efter barnens intressen. I ett exempel ur hennes undersökning uppmärksammade hon att 
pedagogerna gjorde barnen till redskap, istället för att ge dem redskap till att skapa utifrån sin 
kreativitet. De utgick ifrån barnens intressen men bildade omedvetet styrda ramar för vad som 
fick göras och inte göras. Enligt Bendroth Karlsson (1996) gavs inte barnen något utrymme 
för egna tankar och idéer utifrån sina egna intressen, utan det hela ledde till att bli pedagogiskt 
dilemma med en lärarstyrd aktivitet (s.154). 
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Ulla Lind har i sin avhandling Blickens ordning (2010, s.234-235) forskat närmare på 
estetiska lärprocesser i samband med bild. I hennes studie introducerade pedagogerna på en 
avdelning en over head projektor för barnen då den skulle bli en ingång till ett nytt tänkt 
bildprojekt. Hon beskriver att barnen visade ett stort intresse och meningsskapande genom att 
utforska just OH-projektorn med hela sin kropp, vilket ledde till pedagogerna inte ville 
avbryta deras utforskande för att påbörja det tidigare tänkta bildprojektet. Enligt Lind 
anpassade pedagogerna sig efter barnens intresse vilket i sin tur blev en början på den 
estetiska läroprocessen. Tillskillnad från Bendroth Karlsson (1996) tidigare nämnda 
lärarstyrda aktivitet. låter pedagogerna i Lind (2010) studie barnen få utforska utifrån sina 
egna intressen i en läroprocess med barn och pedagoger.  
 
Lenz Taguchi (2013, s.79) belyser även betydelsen av de estetiska läroprocesserna och att de 
inte bara ger kunskap utan även ger liv till nya frågor som ger kunskapen mening. Hon lyfter 
det som en meningsskapande läroprocess där barnens känslor och fantasi har en viktig roll i 
samspel med pedagogen. Vidare tydliggör hon för att de estetiska läroprocesserna är vanligt 
förknippade med Reggio Emilia men att även den pedagogiken influeras av Vygotskijs syn på 
lärande. Att det i varje formande av en lerklump eller i ett penseldrag skapas mening: ”det 
handlar om ett handgripligt konstruerande av kunskap i en process där öga, hjärna och hand 
möts – ett kunskapsskapande” (Lenz Taguchi, 2013, s.80).  
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Metodologisk ansats och val av metod 
I följande kapitel kommer jag att redogöra för mitt val av metod samt undersökningens urval 
och genomförande, databearbetning och analys samt etiska ställningstaganden och 
undersökningens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

Val av metod 
Forskningsmetoder går att benämna som kvantitativa och kvalitativa. Dessa metoder utformar 
sig på olika sätt beroende på vilken data man är ute efter i sin undersökning. I kvantitativa 
metoder läggs fokus på att se samband mellan faktorer och att hitta mönster och skillnader 
samt att svaren då kan redovisas i ett diagram eller i enkätform. I kvalitativa metoder är en 
central faktor termen kvalitet, där man fördjupar sig i det genom att försöka förstå hur 
människor uppfattar saker i olika situationer, med andra ord hur deras livsvärld ser ut samt 
hur de uppfattar sig eget jag och omvärlden runt omkring sig. Detta kan man då göra i sin 
undersökning med hjälp av exempelvis en intervju med öppna frågor (Bjereld, Demker & 
Hinnfors, 2009, s.118). För att då tydliggöra jämförelsen av en kvantitativ metod med en 
kvalitativ utifrån mitt val av metod så har jag valt en kvalitativ metod i form av en intervju. 
Jag tror att mina frågeställningar lättare kommer besvaras under en intervju där förskollärarna 
ges möjlighet att berätta utifrån sin livsvärld, än i en enkät där frågorna kan vara utformade på 
ett visst sätt för att hitta faktorer som sedan skall sättas in i ett diagram. Med andra ord anser 
jag att intervjun görs mer öppen vilket passar min undersökning där det är förskollärarnas 
erfarenheter som är i fokus. 
 
Ett samlingsbegrepp av en form av intervjuer är kvalitativa intervjuer. I dessa intervjuer är 
intresset riktat åt den intervjuades åsikter samt att man som forskare är ute efter så öppna och 
detaljerade svar som möjligt. I intervjuerna kan man gå tillväga på olika sätt. En form av 
kvalitativ intervju är en semistrukturerad intervju där forskaren har specifika teman som 
denne vill beröra och att den gör det genom att formulera frågor utifrån dem. Detta kan man 
då göra genom att använda sig av förutbestämda frågor där man som forskare är flexibel 
genom att vara öppen för följdfrågor under intervjuns gång (Bryman, 2011, s. 412-415). I min 
undersökning har jag då specifikt valt att använda mig av en semistrukturerad intervju. Valet 
till detta bygger på att min undersökning relaterat till mitt syfte och frågeställningar ska samla 
in data om pedagogers erfarenheter kring arbetet med bild som ett pedagogiskt verktyg. Jag 
kommer med denna typ av intervju kunna ställa frågor som är relevanta för min undersökning 
genom att gå in i pedagogernas livsvärld. Som intervjuare tänker jag även anpassa min 
flexibilitet genom att vara öppen med att ställa följdfrågor samt ge förskollärarna möjlighet 
till egna utformningar av deras svar. I slutet av intervjun kommer jag även fråga ifall de 
utöver de frågor jag har gått igenom har någonting att tillägga. Under mina intervjuer 
använder jag mig utav ljudinspelning för att göra det lättare för mig när det är dags för att 
transkribera all data jag har fått ut av intervjuerna. Trost (2010, s.74-75) belyser även 
ljudinspelning och hävdar att ljudinspelning under en intervju kan vara till en fördel. Han 
menar att man genom att spela in får möjligheten till att kunna stoppa, gå tillbaka och lyssna 
under transkriberingen vilket i sin tur då underlättar skrivandet.  

Urval och genomförande 
I min undersökning har jag valt att intervjuat tre verksamma förskollärare på tre olika 
förskolor. Alla tre avdelningarna som förskollärarna jobbar på har barn som är från 3-5 år. 
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Anledningen till att jag valde tre pedagoger på tre olika förskolor var att jag ville få flera 
perspektiv på hur man kan arbeta med bild som ett pedagogiskt verktyg i förskolan. Om jag 
hade valt tre pedagoger på samma förskola anser jag att de skulle kunnat påverka varandra. 
Detta genom att prata med varandra på avdelningen eller förskolan om frågorna som jag ställt 
i intervjuerna samt att deras svar skulle bli påverkade därefter. Jag valde även att intervjua 
just tre pedagoger med förskollärarutbildning och som hade någon form av erfarenhet av att 
arbeta med bild, då undersökningen just handlar om bild som ett pedagogiskt verktyg. Valet 
av att göra tre intervjuer baserade jag även på tiden vi har att jag göra vår undersökning på, då 
vi endast har tio veckor att förhålla oss till. Hade jag valt flera anser jag att den hade blivit 
stor och svår att genomföra. Jag anser att valet av tre pedagoger ger mig möjligheten till att gå 
in närmare genom att analysera och in på djupet av det som framkommer under intervjuerna. 

Databearbetning och analys 
Efter att jag hade gjort intervjuerna började jag transkribera allt datamaterial genom att lyssna 
på ljudinspelningarna och anteckna. Transkriberingen var tidskrävande och jag fick göra 
många pauser. Därför ser jag ljudinspelning som något positivt då jag kunde stoppa och spela 
tillbaka ifall det var något som var svårt att få med. Under transkriberingen skrev jag ner allt 
vad förskollärarna sa ordagrant för att sedan kunna analysera och se mönster i det utifrån mitt 
syfte och mina frågeställningar. I analysen av intervjuerna kunde jag då utifrån de mönster 
tydliggöra med citat. Mitt sociokulturella perspektiv har även legat till grund för min analys 
av datamaterialet, där bland annat samspel under arbete med bild visade sig vara ett centralt 
återkommande begrepp i intervjuerna. I slutet av resultatdelen valde jag att sammanfatta 
resultatet i en resultatsammanfattning utifrån mina frågeställningar. Denna sammanfattning 
fick sedan ligga till grund för resultatdiskussionen där jag diskuterade och jämförde resultatets 
slutsatser med tidigare forskning och gjorde kopplingar till begreppen inom det 
sociokulturella perspektivet. 

Etiska ställningstaganden 
De forskningsetiska riktlinjer som bör vidtas i en studie berör sekretess, tystnadsplikt, 
anonymitet och konfidentinalitet (Vetenskapsrådet, 2011, s. 66-67). Löfdahl (2014, s.32) 
belyser det som god forskningssed och att det handlar om att ha medvetenhet om vilket 
regelverk man måste utgå ifrån samt vilket etiskt förhållningssätt man bör använda sig av som 
forskande student i sin undersökning. Vetenskapsrådet (2002, s. 6-14) beskriver det 
grundläggande individskyddskravet och delar upp det i fyra stycken allmänna huvudkrav som 
man bör ta del av. I min undersökning har jag i mitt tillvägagångssätt tagit del av dessa krav 
på följande sätt: 

Informationskravet  
Forskaren måste ge de deltagande information kring undersökningens syfte och vara tydlig 
med att undersökningen är frivillig samt att den deltagande när som helst har rätt att avbryta 
sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). 
 
I min undersökning började jag med att ringa varje förskolechef på respektive förskola. Efter 
att ha informerat och fått deras godkännande kontaktade jag förskollärarna. Jag informerade 
förskollärarna om min undersöknings ämnesområde och dess syfte utifrån mina 
frågeställningar. Jag mailade dem informationen och intervjuns frågor som jag formulerat. På 
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så sätt fick de känna sig trygga i vad vi skulle ta upp under intervjuns gång och även 
möjlighet till att fråga om det var något de inte förstod i mina frågor. Se bilaga (1) och (2). 

Samtyckeskravet  
Forskaren ansvarar över att deltagarna får information om att de i undersökningen själva har 
rätt att bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). 
 
I min undersökning fick pedagogerna ta del av information och samtycke i form av en 
samtyckesblankett, se bilaga (1). Innan intervjuns början läste vi blanketten tillsammans och 
de fick ställa frågor om det var något som kändes oklart. I blanketten informerades de om 
studiens syfte och de forskningsetiska principer som jag tagit ställning till samt att jag 
använde mig av ljudinspelning under hela intervjun för att underlätta transkriberingen. 

Konfidentinalitetskravet  
All information och uppgifter som de deltagande i intervjuerna ska hanteras på ett sådant sätt 
att inga obehöriga kommer åt det (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). 
 
Jag informerade pedagogerna om detta i samtyckesblanketten. Se bilaga (1). I den klargjorde 
jag för att jag i min undersökning använder mig av kodade namn. Med andra ord hanterar jag 
det under högsta konfidentinalitet genom att inte benämna deras namn, förskolan namn eller 
kommunen som förskolorna ligger i. Jag kommer i mitt resultat att använda mig av följande 
kodade namn på förskollärarna: Lisa, Anna och Sara. 

Nyttjandekravet  
De uppgifter om den enskilda individen som kommer fram i undersökningen får endast 
användas i forskningsändamålet, datamaterialet får inte användas i andra icke-vetenskapliga 
syften (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). 
 
Detta krav berör jag i min undersökning genom att jag efter att fått klart mitt arbete och fått 
det godkänt raderar all data som jag har samlat in. Jag belyser även detta i min informations 
och samtyckesblankett, se bilaga (1). I blanketten har pedagogerna då fått informationen om 
detta och även fått skriva sin signatur på att de har tagit del av den och godkänner den.  

Tillförlitlighet 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Begreppet reliabilitet kan enklare förklaras på vilket sätt som undersökningens syfte och 
frågeställningar mäts, med andra ord hur trovärdig undersökningen är. Reliabilitet kan se 
olika ut beroende på hur undersökningen tar form. Om man använder sig av en metod där man 
gör intervjuer kan personkemin som uppstår göra att man får ut olika av det insamlade 
materialet i sin undersökning (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, s.115). I min undersökning 
använde jag mig av intervjuer och formulerade frågor som skulle kunna användas flera gånger 
av andra människor. I mina tre intervjuer hade jag samma utgångpunkt för varje gång men det 
visade sig ta olika riktning beroende på pedagogernas svar som ledde intervjun framåt. I min 
roll som intervjuare tänkte jag medvetet på att inte lägga mig i med mina egna personliga 
åsikter utan fokuserade på det de berättade och att ställa följdfrågor. Dessa kunde vara: ”kan 
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du förklara mera?” eller ”skulle du kunna utveckla det mer?”. På så sätt påverkade jag inte 
personerna utifrån mina egna tankar och åsikter inom det valda ämnet som berör mina 
forskningsfrågor. 
 
Begreppet validitet kan enklare förklaras som: ”i vilken utsträckning vi verkligen undersöker 
det vi avser att undersöka” (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, s.112). Jag har valt att 
intervjua tre förskollärare och anser att dessa tre under den förutsatta tiden för arbetet har gett 
mig möjligheten utifrån mitt syfte och frågeställningar undersöka det som jag valt att fokusera 
på. Jag har under mina intervjuer spelat in vad förskollärarna har sagt för att tydligare och 
noggrannare kunnat transkribera och använda mig av det som de har berättat. Det har även 
gett mig möjligheten till att stanna upp och spola tillbaka för att stärka att det de har sagt har 
framgått i min uppsats. Under denna tid har jag även haft stöd av min handledare och 
studenter under handledningstiden som har gett mig studentrespons vilket ytterligare har 
stärkt validiteten i undersökningen. För att tydliggöra detta och tillförlitligheten så har jag 
under hela processens gång med uppsatsen inte gjort något utan min handledares 
godkännande. 
 
I min undersökning har jag med hjälp av tre intervjuer fått svar på mina frågor. Men när det 
kommer till arbetets generaliserbarhet anser jag att den skulle kunna vara större. För att 
tydliggöra detta menar jag att generaliserbarheten skulle kunna vara större ifall jag hade haft 
mer tid och kunnat intervjua flera förskollärare. På så sätt hade jag fått en bredare 
undersökning där jag hade fått in mer data att använda mig av till att analysera och bearbeta 
fram ett resultat. I min undersökning kan därför inga generella slutsatser dras. Ett större antal 
intervjuer med förskollärare hade bidragit till mer datamaterial och ökat min undersöknings 
generaliserbarhet. 
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Resultat och analys 
I följande kapitel kommer jag redogöra för den information som framkom under intervjuerna 
med de tre förskollärarna jag valt att intervjua. Jag har anonymiserat förskollärarna och 
kommer benämna dem som: Lisa, Anna och Sara. I redogörelsen av resultatet kommer jag 
även att använda mig av citat, dessa är omgjorda från talspråk till skriftspråk men har gjorts 
utan att ändra informationen som kommit fram under intervjuerna. Avslutningsvis i kapitlet 
kommer jag redogöra för en resultatsammanfattning av resultatet där jag drar slutsatser och 
sammanfattar dem i underrubriker utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. 
 
Efter transkriberingen av intervjumaterialet är resultaten indelade i olika kategorier med 
rubriker baserade på centrala områden som framgick under intervjuerna. Detta gjordes utifrån 
undersökningen syfte och frågeställningar. Mina övergripande forskningsfrågor är: 
 

! Hur beskriver förskollärarna att de använder sig av bild som ett pedagogiskt verktyg? 
! Hur tänker förskollärarna kring barns lärande och utveckling genom arbete med bild? 

! Vad anser förskollärarna behövs för att arbete med bild i förskolan skall kunna bli ett 
utforskande arbete? 

Förskollärarnas erfarenheter av arbete med bild 
Lisa: Har jobbat i förskolans verksamhet i 39 år. Hon beskriver sig själv som ”bildgalen” och 
utövar bild även på sin fritid genom att leda olika bildkurser. Hon berättar att hon lever med 
bilder hela tiden genom att se bilder i sitt huvud hur saker och ting kan se ut. Att arbeta med 
bild i förskolan är enligt henne lika viktigt som alla andra delar i förskolan. Lisa menar att 
bild integreras med andra ämnen i förskolan och att det bildar en mångfald i lärandet. Hon 
beskriver bildens betydelse i förskolan som något som är levande i vardagen där både 
pedagogernas och barnens skaparlust och fantasi då har stor betydelse. 
 
Anna: Har arbetat inom förskolan i 37 år. Hon förklarar att bild är något som ligger henne 
varmt om hjärtat och att det personligen är något som hon tycker jättemycket om samt något 
som är lustfyllt att arbeta med i förskolan. För henne ingår all form av skapande i ordet bild. 
Arbetet med bild i förskolan beskriver Anna som något som ligger naturligt hos barnen där 
fokus ligger på att barnen får skapa utifrån sin fantasi och det de har varit med om på 
förskolan. Hon betonar även att bild är något som har lika stor betydelse som matte, teknik, 
drama, musik och rörelse.  
 
Sara: Har arbetat i förskolan i 21 år. Hon berättar att bild är viktigt för henne då det är något 
som hon har med sig från sin barndom där den redan på lekis fick skapa mycket fritt. Hon 
förklarar att det sitter kvar i kroppen och känslan av hur härligt det är att få skapa fritt samt att 
det på så sätt har gjort att hon anser det vara viktigt att få arbeta med fritt skapande. Att arbeta 
med bild i förskolan är enligt Sara något som är kreativt och att det handlar om nyskapande, 
nytänkande, utforskande och något som gör att man kan hämta kraft.  
 
I min analys kan man se att alla förskollärare har en nära relation till bild och att det är något 
som det anser är viktigt att arbeta med i förskolan. Lisa och Anna uttrycker bildens betydelse 
i jämförelse med de andra ämnesområdena och att de tillsammans bildar en helhet som ska 
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genomsyras i förskolan. De berättar även om arbete med bild i allmänhet, alltså i alla tre 
former av arbete som kan vara planerat, temainriktat och fritt. Sara tydliggör specifikt för det 
fria skapandet och hur hennes erfarenheter utav det har påverkat hennes syn för att arbeta med 
just fria arbeten med bild i förskolan där fokus ligger på att skapa fritt.  

Bild som ett pedagogiskt verktyg 
Lisa: Beskriver bild som hennes bästa pedagogiska verktyg där fantasin styr hur hon 
använder det. Hon menar att hon genom att använda bild i mötet med barnen får syn på 
barnens fantasi och deras idéer. Lisa använder olika former av bild med barnen vilket kan 
vara att de får teckna, måla, skapa med olika återvinningsmaterial i ateljén utifrån sin 
kreativitet samt att hon ofta använder sig av bildsamtal med barnen. Detta förklarar hon som 
ett samtal som sker med barnen där de får berätta om deras bilder som de har skapat, och att 
hon är med och reflekterar med barnet för en vidareutveckling av det barnet har skapat samt 
att det kan öppna upp för nya sätt att skapa för barnen utifrån deras egna erfarenheter. Lisa 
berättar även att hon använder bilden mycket inom vissa teman och att hon som förskollärare 
även där använder bild med barnen där de får skapa olika gestaltningar inom det valda temat. 
 
Anna: Berättar att hon använder bild i mötet med barnen som ett sensibelt verktyg där barnen 
får teckna och måla olika känslor eller använda fingerfärg samt som ett lustfyllt verktyg där 
barnen får ha roligt genom att upptäcka olika sätt att klippa, limma, tejpa, måla och rita i deras 
ateljé. På hennes avdelning använder de sig mycket av bilden som verktyg genom att rita och 
måla vad de har varit med om och att barnen bearbetar vad de har varit med om utifrån sin 
kreativitet via arbetet med bild. Anna lyfter temaarbeten som något där hon specifikt använder 
sig av bilden där att skapandet får en viktig roll.  Barnen får skapa olika figurer som hör till 
temat vilket kan vara en saga som de bearbetar på avdelningen, samt att hon som förskollärare 
samtalar och reflekterar om dessa med barnen vilket i sin tur leder till en utveckling av det 
barnen bearbetar inom temat utifrån deras egna personliga tankar. 
 
Sara: Betonar att hon använder sig av bild till största delen i det fria skapandet med barnen, 
där barnen är i fokus genom att de får bestämma vad de vill skapa utifrån sitt intresse och sin 
kreativitet och att hon tillhandahåller med materialet. De använder en magisk sand som 
barnen kan skapa fritt med och även med play-do lera samt grundfärgerna i vattenfärger där 
barnen får blanda olika färger och använda sig av i sitt skapande. Hon menar då att 
tillhandahålla material även innebär att vara en utmanande pedagog med barnen och ställa 
frågor som ”vad händer om du ritar med en kladdkrita på ett vitt papper och har sedan har 
vattenfärg på?” där man öppnar upp för samtal och reflektion med barnen. Sara berättar även 
att hon sällan har planerade aktiviteter där man som förskollärare säger: ”nu ska vi dega” eller 
”nu ska vi måla” utan det är barnen som väljer utifrån sitt intresse samt att de experimenterar 
tillsammans. Hon berättar att hon i det fria skapandet med barnen tillsammans med barnen har 
experimenterat med blomsprutor och vattenfärger. Tillsammans med barnen använde hon 
både vatten och diskmedel i blomsprutorna och sprutade på vattenfärgerna för att se 
skillnaden som uppstod på färgerna, vilket sedan öppnade upp för en reflektion med barnen 
och ett utvecklande lärande och ökad förståelse kring fenomenet som de tagit sig an. 
 
Samtliga pedagoger berättar att de arbetar med bild som ett pedagogiskt verktyg genom att 
samspela med barnen samt att de ger barnen möjlighet att använda sig av olika former av bild 
som kan bara bildsamtal, bild inom ett tema och experiment med bild. Lisa och Anna 



 

17 
 

uttrycker sig att de ofta använder bilden som ett pedagogiskt verktyg i planerade och 
temainriktade arbeten med bild på förskolan, medan Sara berättar att hon sällan planerar 
innan arbeten med bild utan utgår ifrån barnens intressen och använder det i samspel med 
barnen i det fria skapandet. 

Planerat, temainriktat och fritt arbete med bild 
Lisa: Hon förklarar sitt agerande som pedagog i följande aktivtiter som likvärdigt, där hon är 
en inspiratör. Hon förklarar det som att de planerade och temainriktade aktiviteterna har en 
tidsram att följa samt att de då har något som de ska bearbeta och att hon då måste vara med 
och stötta barnen framåt. Det fria mer handlar om att hon ska kunna hjälpa barnen att ta fram 
material. Sammanfattningsvis säger Lisa så här: 
 

De barnen som sällan är i ateljén och har svårt att komma igång behöver man hjälpa, och de som 
ofta är i målar i ateljén behöver man hjälpa genom att exempelvis ”höja ribban”. Utmaningen för 
mig som pedagog är att barnen ska få möta olika material och tekniker i alla dessa aktiviteter. 
 

Anna: Berättar att hon i de planerade och temainriktade aktiviteterna har i uppgift att försöka 
få barnen att tänka i de banor man har pratat om och genom att inspirera barnens tankar som 
de bearbetar i ett exempelvis temaarbete. I det fria arbetet menar hon att hennes roll är att ge 
barnen de material de vill använda sig av i skapandet. 
 
Sara: Förklarar som tidigare att hon förespråkar det fria skapandet och att hon sällan planerar 
arbeten med bild, utan att det är barnens intresse som styr och att hon som förskollärare är 
med för att utmana och vara en inspiratör för barnen utifrån detta. Sara berättar sina tankar 
kring detta på följande sätt: 
 

Visst finns det planerat ibland… men då ska det passa in, det ska inte vara för att vi ska bearbeta 
det vi har varit med om. Den största bildaktiviteten som sker är absolut det fria arbetet på vår 
avdelning där vi utgår ifrån barnen. 
 

Vidare berättar Sara att hon vid planerade aktiviteter anser att en förskollärare även där ska 
vara en instruktör och inspiratör där man är tydlig med syftet med arbetet man ska utöva i 
bild. 
 
Alla tre förskollärare uttrycker betydelsen av samspelet mellan pedagog och barn genom att 
man som pedagog i sin roll stöttar, inspirerar och utmanar barnen vid arbete med bild samt för 
att de ska bli utvecklande. Skillnaden som visar sig är att Sara åter igen tydliggör för att hon 
förespråkar det fria skapandet och betydelsen av att följa barnens intressen, vilket till en del 
skiljer sig från Lisa och Anna berättelser då de beskriver sina roller i planerade och 
temainriktade mer konkret.  
 

Lärande och utveckling  
Lisa: Beskriver att hon anser att barnen genom arbete med bild kan utveckla sina upplevelser 
och sitt berättande samt att barnen även blir rikare på erfarenheter. Hon menar att barnen får 
göra detta genom att rita, måla och skapa utifrån sin fantasi och att det då sker en utveckling. 
Vidare berättar pedagogen att barnet genom att få testa på olika uttrycksformer i bild får ett 
ökat intresse för bilder. Lisa menar att bildsamtal om barnens egna bilder kan vara ett sätt att 
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främja barnets lärande och utveckling genom att pedagogen visar intresse och är lyhörd för 
det barnet har skapat och öppnar upp för reflektion. Genom bild anser hon att barnen får träna 
sitt sätt att tänka, prata, berätta och se utifrån det de har skapat.  
 
Anna: Berättar att man som pedagog måste vara intresserad och nyfiken för att bli medveten 
om att främja barnens lärande och utveckling. Detta tydliggör hon genom att beskriva att 
barnen får lära sig se andra bilder och miljön runt om kring sig via skapandet och att göra 
egna bilder. Hon beskriver det som att barnen får lära sig att se omvärlden, som en annan sorts 
dimension där man kan se en sak, känna en sak och rita en sak. Anna förklarar även att man 
som pedagog måste vara med barnen under skapandets gång där man för en 
dialog/resonemang i samspel med barnet för att kunna leda dem framåt i utvecklingen. Ett 
exempel som hon tar upp är att de har jobbat med känslor där barnen har fått rita sin ilska, 
som pedagog är hon då med och stöttar under bildarbetets gång genom att fråga hur de känner 
ilskan i kroppen för att leda utvecklingen framåt. 
 
Sara: Förklarar att hon anser att barnet kan lära sig allt genom arbete med bild och att det 
hela handlar om att lära sig kommunikation på olika sätt i sin omvärld. Hon beskriver det som 
att lärandet och utvecklingen ser olika ut beroende på vad barnen utvecklar just då. Sara 
beskriver det på följande sätt: 
 

För mig är bild ett uttryckssätt och det är inte alltid jag kan se vad barnet lär och utvecklar, det 
kanske inte syns förens sen. Jag kan inte se vad som händer inuti barnet, för mig är det ett medel. 
Det är jättesvårt att förstå men jag tror att… för mig är det ett verktyg. Och det är inte alltid vi 
pedagoger kan tala om vad de lär sig. Utan de får genom bilden möjlighet att utveckla det de 
håller på med just då. Genom att bearbeta och testa sig fram i skapandet med en vuxen som är 
närvarande. Jag kan inte säga att de lär sig det här eller det här. Jag kopplar det till jättemånga 
sätt till läroplanen. Det är lite flummigt, men det svårt att säga det konkret. Men det handlar om 
kommunikation, vi har ju inte bara munnen, vi kommunicerar med hela kroppen och med det vi 
gör. 
 

Lisa och Anna visar på likheter i analysen då de konkret sätter ord för hur de tänker kring vad 
barn kan lära och utveckla genom arbete med bild. Sara förklarar lärandet och utvecklingen 
utifrån arbete med bild ur ett bredare perspektiv och lyfter betydelsen av kommunikation via 
arbete med bild för barns lärande och utveckling. Samtliga förskollärare beskriver sina tankar 
kring lärande och utveckling genom att förklara att arbete med bild är ett sätt uttrycka sig på 
där barnen får lära sig och utveckla olika sätt att se och olika sätt att kommunicera samt att de 
genom det blir rikare på erfarenheter och att det bidrar till en vidareutveckling. 

Bidragande faktorer för ett utforskande arbete med bild 
 Lisa: Anser att ett utforskande arbete med bild är när pedagoger är medforskare med barnen. 
Detta beskriver Lisa på följande sätt: 
 

Ett arbete där jag är en medforskare med barnen som ”servar” dem. Genom att fråga barnen 
”vad behöver du nu?” ”hur har du tänkt dig” ”viket material vill du ha?”. Jag som pedagog lär av 
barnen och får se nya perspektiv och ”detaljseende” på hur man kan gå tillväga med arbetet.  
 

Hon belyser även material och miljö och att det ska finnas tillgängligt för barnen genom att 
det ska vara synligt och lätt för barnen att använda samt att de ska få testa på olika sätt att 



 

19 
 

använda dem. Lisa förklarar bra material som olika sorters färger som akrylfärger, vanliga 
vattenfärger, tuschpennor, färgpennor och kritor.  
 
Anna: Ett utforskande arbete med bild beskriver Anna på följande sätt:  
 

Som pedagoger försöker vi hela tiden att snappa upp vad barnen är intresserade av och det kan 
vara att vi söker på datorn efter olika motiv som de är nyfikna på att måla. För ett tag sen var de 
intresserade av flaggor så då sökte vi på det, det anser jag är ett utforskande arbete. Vårt 
grundarbete är att snappa upp vad de är intresserade av och hjälper dem att hitta det de är ute 
efter. Datorn är något som vi använder oss mycket av då. Det är vi som pedagoger som vägleder 
barnen framåt i arbetet genom att använda oss av samspel och dialoger med barnen. 
 

Vidare lyfter hon att materialet ska vara synligt och att barnen på hennes avdelning är 
medvetna om att allt som står framme är tillåtet för dem att använda samt att de på se så sätt 
får testa nya material och tekniker.  
 
Sara: Berättar att hon anser att ett utforskande arbete med bild är när barnen får testa på olika 
tekniker och material i ett öppet och fritt klimat. Hon berättar att de genom att vara 
medforskare är medvetna och samspelta pedagoger med barnen samt att det öppnar upp för 
möjligheter till att skapa. Sara betonar det som att de ”lyssnar in” barnen genom att vara 
lyhörda och se efter vad barnen visar intresse för, att barnens inflytande är i fokus.  
 
I analysen visar alla tre förskollärarna på en gemensam nämnare då de uttrycker betydelsen av 
att ta vara på barnens intressen, vara en samspelande pedagog och att låta barnen möta olika 
material och tekniker, samt att det ska vara tillgängligt och synligt. 

Problem som kan uppstå vid arbete med bild 
Lisa: Berättar att pedagogers inställning och hur miljön ser ut kan orsaka problem i 
bildarbete. Hon beskriver det som att vissa kan säga ”jag kan inte teckna” eller ”det blir för 
kladdigt” och att det då begränsar barnen till att få arbeta med bild för att pedagogerna känner 
sig obekväma. Vidare förklarar Lisa att miljön kan orsaka problem och göra så att bild 
uppfattas om jobbigt. Att det är vanligt förekommande att man på förskolor äter mat vid 
samma bord där man utövar bild och att det då kan uppfattas som jobbigt med dukandet och 
framplockning av material. Detta tydliggör hon dock för att de inte har problem med på deras 
avdelning då det har en stor ateljé där de har fått särskilda bord att använda till just arbete med 
bild. 
 
Anna: Beskriver att tid många gånger kan begränsa arbetet med bild. Detta menar hon genom 
att förklara det som att det ibland inte finns tid att göra klart arbeten med bild och att det 
förstör ”flowet” som uppstår.  
 
Sara: Berättar att utrymmet och materialtillgången kan orsaka problem. Sara förklarar det på 
följande sätt: 
 

Vi har ingen ateljé utan vi har ett litet hörn. Vår dröm är ju att vi skulle få en ateljé att använda 
oss av så vi kan ha allting framme, men som det ser ut nu måste vi plocka undan, vi har inte ens 
någonstans att lägga våra färdiga teckningar. Bordet som vi använder måste ju dessutom alltid 
plockas av då vi äter mat vid det varje dag, en annan avdelning har också så men har ändå ett 
större rum som de kan använda mer till och får plats med mer material. 
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Här visar Lisa och Sara på liknelser i intervjuerna då de båda tar upp problem som kan dyka 
upp i arbete med bild relaterat till hur miljön runt omkring ser ut. Anna tar istället upp tiden 
som en bidragande faktor till problem och menar på att det ibland kan förstöra stunden och 
begränsa barnens arbete med bild. 

Resultatsammanfattning 
De slutsatser som har dragits efter min analys av resultaten utifrån mitt syfte och mina 
frågeställningar är formulerade i följande underrubriker: Bild som pedagogiskt verktyg, 
lärande och utveckling genom arbete med bild och utforskande arbete med bild. 

Bild som ett pedagogiskt verktyg 
I intervjuerna framgår det att förskollärarna använder sig av bild som ett pedagogiskt verktyg 
i planerade, temainriktade och fria arbeten med bild där fokus ligger på att inspirera och 
utmana barnens kreativitet genom att vara en samspelande pedagog. Det framkommer dock 
skillnader kring i vilka sammanhang förskollärarna mestadels använder sig av bild i 
pedagogiskt syfte. De förespråkar både planerat och temainriktat arbete med bild samt det fria 
skapandet, där deras syn på sin roll som pedagog får betydelse för hur bilden används som ett 
pedagogiskt verktyg.  
 
Två av förskollärarna använder bild som ett pedagogiskt verktyg i mestadels planerade och 
temainriktade bildaktiviteter genom att ha bildsamtal med barnen och vid bearbetning av 
sagor med barnen. Där barnen får lära sig olika sätt att berätta och skapa utifrån sina egna 
erfarenheter och personliga upplevelser. Det framgår att fokus ligger på att förskollärarna 
genom att använda bild låter barnen få bearbeta det de har varit med om på olika sätt vilket 
kan vara något som barnen har skapat eller ett visst moment inom ett tema.  
 
Det framkommer även att en av förskollärarna förespråkar det fria skapandet där bild används 
som ett pedagogiskt verktyg vid experiment med bild där barnen genom bild får undersöka 
och få en ökad förståelse kring fenomen som kan uppstå vid experiment med bild. Även en 
närvarande pedagog i det fria skapandet framgår som viktigt. Förskollärarens fokus ligger då 
inte på att barnen ska bearbeta det de varit med om under en specifik planerad eller 
temainriktad uppgift, utan istället på att använda bilden utifrån barnens intresse och 
nyfikenhet i det fria skapandet. Det kan då visa sig i form av olika experiment med bild.  

Lärande och utveckling genom arbete med bild 
Under intervjuerna framkommer det att förskollärarna förklarar rent konkret för tankar kring 
vad barn lär och utvecklar genom arbete med bild men även ur ett bredare perspektiv. 
Sammanfattningsvis utifrån förskollärarnas tankar framkommer det att arbete med bild 
handlar om att lära och utveckla kommunikation på olika sätt. Arbete med bild främjar 
barnens lärande och utveckling genom att de får nya perspektiv på hur världen runt omkring 
dem ser ut. Barnen får upptäcka och se nya bilder och miljöer att skapa utifrån, samt att de på 
så sätt blir rikare på erfarenheter och deras egen förmåga att skapa utifrån sin kreativitet. 
Barnen får genom bild lära sig och utveckla olika sätt att se, berätta, känna, tänka och 
kommunicera med hela sin kropp. Bild ses som ett känslomässigt, lustfyllt och 
kommunikativt medel där barnen får ta in ny kunskap genom att använda sig av sina egna 
tankar och idéer.  
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Utforskande arbete med bild 
Faktorer som förskollärarna anser behövas för att ett arbete med bild ska bli utforskande 
arbete är miljön, materialet och pedagogens roll i mötet med barnen. I ett utforskande arbete 
anser samtliga förskollärare att barnen ska få möta olika sorters material och olika sorters 
tekniker, samt att dessa även ska vara tillgängliga för dem att använda och utforska med 
utifrån deras intresse. En samspelande pedagog som är med under arbetets gång och stöttar 
samt ställer utmanande frågor till barnen är även en betydelsefull faktor för det utforskande 
arbetet.  

Förskollärarna anser även att lokalens utseende och tillgänglighet är en bidragande för hur 
arbetet med bild görs utforskande. Det framgår att miljön kan begränsa hur förskollärarna kan 
arbeta med bild med barnen då det inte alltid finns plats för att förvaring av material. Även 
förskollärarnas inställning till bild anses som en viktig faktor för utforskandet, då 
förskolläraren kan se bild som mer ansträngande än användningsbart att arbeta med. 
I nästa diskussionskapitel kommer jag att diskutera de slutsatser som jag här har redogjort för 
i min resultatsammanfattning. Jag kommer då även koppla dessa till min forsknings- och 
litteraturgenomgång samt teoretiska perspektiv. 
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Diskussion 
Syftet med min undersökning är att öka förståelsen kring arbetet med bild ur förskollärarnas 
perspektiv och hur de använder sig av bild som ett pedagogiskt verktyg samt hur de tänker 
kring vad barn kan lära och utveckla genom arbete med bild. Vidare syfte med studie är att få 
en djupare inblick i vad förskollärare anser behövas för att utöva ett utforskande arbete med 
bild med barnen i förskolans verksamhet.  
I följande kapitel kommer jag först att redogöra för en metoddiskussion av metoden som jag 
har använt mig av. Därefter kommer jag att redogöra för en resultatdiskussion av min 
undersöknings tidigare slutsatser där jag kopplar mina slutsatser som har kommit fram till i 
resultatet till min forsknings- och litteraturgenomgång, samt mina teoretiska utgångspunkter 
för att sedan avslutningsvis redogöra för nya frågor och förslag till vidare forskning. 

Metoddiskussion 
Valet som för mig var att använda en semistrukturerad intervju så som Bryman (2011, s.412) 
beskriver det, anser jag har varit en god metod för mig. Med hjälp av intervjun kunde jag 
utifrån mina öppna frågor rikta fokus kring det förskollärarna ville berätta och även öppna 
upp för följdfrågor utifrån det de tog upp i intervjun. Hade jag däremot valt en kvantitativ 
metod som kan vara i form av en enkät (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, s.118), anser jag 
att jag inte hade kunnat formulera mina frågor lika öppet utifrån mitt syfte och mina 
frågeställningar. Då man i en enkät är ute efter att se mönster samt att den kan skickas ut vart 
som helst i landet utan att man själv som intervjuare träffar människorna i fråga. Man är då 
som intervjuare inte med i interaktionen som uppstår under en intervju, där man kan gå in i en 
människas livsvärld och ta del av de berättelser som denne berättar och som man behöver 
samla in data kring för att kunna använda i sin undersökning. 

Som jag tidigare förklarat i mitt kapitel om metod har jag använt mig av ljudinspelare. Detta 
ser jag nu i efter hand som mycket positivt då jag har haft möjligheten att lyssna på 
intervjuerna flera gånger, stannat upp och bearbetat det åter igen, likt det Trost (2010, s.74) 
förklarar och att man genom ljudinspelningen kan lyssna och skriva ner ordagrant det som har 
sagts under intervjun.  
Något som jag nu i efterhand anser att jag skulle kunnat göra annorlunda är utskicket av 
intervjufrågorna till förskollärarna. Innan jag gjorde min undersökning hade jag uppfattningen 
om att skulle vara bra att förskollärarna fick frågorna innan så att de fick förbereda sig innan 
kring det jag skulle ta upp i intervjuerna. Det visade sig dock att några av pedagogerna innan 
redan hade skrivit ner sina svar på frågorna samt att det då i vissa frågor blev svårt för mig att 
be dem utveckla sina svar, då de redan hade formulerat dem skriftligt på papper. Men i det 
stora hela anser jag att intervjuerna har gett min undersökning en bred syn samt lyft fram de 
olika förskollärarnas berättelser. 

Resultatdiskussion 
Här kommer jag att använda mig av de underrubriker som jag använt mig av i min 
resultatsammanfattning som är kopplade till min undersöknings syfte och frågeställningar. Jag 
kommer diskutera resultatet och de nya frågor som kommit fram. 
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Bild som ett pedagogiskt verktyg 
Som det tidigare har framgått i mitt resultat har samtliga förskollärare en nära relation till bild 
där de beskriver att de använder bild som ett pedagogiskt verktyg på olika sätt med barnen. 
Utifrån min tolkning av resultatet går det att se en röd tråd. Denna röda tråd visar sig på så sätt 
att förskollärarnas syn, tankar och egna erfarenheter kring att arbeta med bild påverkar i vilka 
sammanhang de använder bild och hur de i sin tur använder bilden som ett pedagogiskt 
verktyg med barnen. Detta visar sig i vilka sammanhang de beskriver att de använder bild.  
 
Det framkommer att Sara förespråkar det fria skapandet efter egen erfarenhet på hennes 
avdelning där barnens intresse är centralt och att det i det fria skapandet är viktigt med en 
samspelande pedagog som vägleder och utmanar barnen. Min undersökning visar på 
skillnader i jämförelse med Bendroth Karlsson (1996, s.47) definition av fritt skapande där 
Bendroth Karlsson menar att det karaktäriseras som ”rita vad ni vill” och som en bildaktivitet 
där pedagogen endast ger barnen material och en tid att förhåll sig till. I min undersökning 
definierar Sara henne själv som tillhandahållare av material, mer konkret menar hon att det 
uppdraget inte endast innebär ge barnen material till att få skapa utan även att vara en 
närvarande pedagog som är aktiv med barnen. Utifrån Bendroth Karlsson (1996, s.46-47) 
förklaring kring begreppen styrning och guidning anser jag då att Sara istället för att använda 
sig av en svag guidning och mjuk styrning som tidigare är förklarat i forsknings- och 
litteraturgenomgången som det fria skapandet, använder en stark guidning och en mjuk 
styrning där pedagogen är med barnet under skapandets gång, vilket Bendroth Karlsson 
(1996, s.47) studie istället belyser som lärande gemenskap.  
 
Här menar jag att det uppstår en intressant skillnad i min undersökning som kan vara 
spännande att forska vidare om. Att förskollärares uppfattning av fritt skapande kan se olika 
ut och att det påverkar hur de ser på arbete med bild med barnen. Lisa och Anna berättar att 
de ofta använder sig av planerade och tematiska arbeten med bild efter egna erfarenheter av 
det, samt att det fria skapandet mer handlar om att ta fram det barnen behöver för att skapa. 
Skillnaden i jämförelse med Sara är att de ser det fria skapandet som något som utövas på 
förskolan när de som förskollärare inte har något planerat inom en viss uppgift eller ett tema. 
Att de ser det fria skapandet som något där barnen främst skapar fritt i gemenskapen med sina 
kamrater, vilket även (Löfstedt, 2001, s.146-147) belyser i sin studie. För att tydliggöra detta 
tolkar jag det som att Lisa och Anna ser det fria skapandet likt Bendroth Karlssons 
(1996,s.47) tidigare förklarade definition där fritt skapande ses som ”rita vad ni vill” och att 
Sara ser det fria skapandet som en lärande gemenskap där hon aktivt är med barnen. 
Sammanfattningsvis menar jag att det tyder på att förskollärarna har olika uppfattningar och 
erfarenheter kring vad det fria skapandet innebär. Hur deras roll som pedagoger fyller en 
funktion vid arbete med bild i mötet med barnen samt att det då också påverkar i vilka 
sammanhang de uppger sig använda bild som ett pedagogiskt verktyg, vilket utifrån mitt 
resultat kan vara i vid planerade arbeten som bildsamtal eller i temaarbeten samt i det fria 
skapandet. 
 
I mitt resultat av undersökning tydliggör alla pedagoger för att de använder bild som 
pedagogiskt verktyg i samspel med barnen på förskolan, med andra ord är det något som sker 
i den proximala utvecklingszonen som Säljö (2000, s.119-120) belyser, samt att de likt 
Bendroth Karlsson (1996, s.47) förklaring av barnet som lärling är något där både barn och 
pedagog är delaktiga. I min undersökning vill jag få mer kunskap kring hur förskollärare 



 

24 
 

använder sig av bild som ett pedagogiskt verktyg. En gemensam nämnare som framkom i 
resultatet är att de alla redogör för betydelsen av barnens fantasi och kreativitet under arbete 
med bild, vilket även är en central faktor i Häikiö (2007, s.260-261) studie där hon belyser att 
barnen kan använda bilderna som de skapar utifrån sin fantasi och kreativitet som ett redskap 
till deras eget tänkande. Även Vygotskij (1995, s.9-10) belyser betydelsen av kreativitet och 
den kan ses som en kreativ process där fantasin ligger till grund.  
 
Under intervjun med Lisa framkom det att hon ofta använde sig av planerade bildsamtal med 
barnen. Hon öppnade upp för reflektion med barnet där barnet fick möjligheten att använda 
sina egna tankar genom att berätta utifrån det de hade skapat, vilket även Bendroth Karlsson 
(1996, s.59-60) redogör för som betydelsefullt och utvecklande i sin studie. Att bilden 
används som ett pedagogiskt verktyg i temaarbeten är också något som framkommer i mitt 
resultat. Det stärks även genom Löfstedt (2001, s.204-205) studie där hon lyfter just 
temaarbeten genom att hävda att barnen bearbetar och lär av sina erfarenheter kring det valda 
temat. Temaarbeten berättar Anna i min undersökning att de arbetar med på hennes 
avdelning. Barnen får då bearbeta det de har varit med om under temat genom att skapa 
figurer och samtala om dessa, vilket kan vara i en saga som de bearbetar med barnen.  
Även nyfikenheten och barnens intressen visar sig ha en stor betydelse för hur bilden används 
av förskollärarna. Sara berättar om att hennes roll som förskollärare styrs av barnens intresse. 
Där hon tillsammans med barnen genom att vara en närvarande pedagog experimenterar med 
bild i det fria skapandet, likt Häikiö (2007, s. 256-267) belyser i sin studie där en läroprocess 
utifrån barnens intresse öppnar upp för en fördjupad kunskap kring det man valt att bearbeta 
med barnen. Här menar jag att Sara genom att använda sig av experiment med barnen utifrån 
deras intressen öppnar upp för samtal och reflektion kring det de har lärt sig av experimentet 
genom arbetet med bild, som de också i de tidigare förklarade bildsamtalen och temaarbeten 
får chans till att göra. Detta anser jag tydligare stärker just bild som ett pedagogiskt verktyg, 
där en reflektion med barnen är betydelsefull för att öppna upp för nya vägar genom att 
använda bilden i ett pedagogiskt syfte. Det kan visa sig utifrån ett bildsamtal, ett temaarbete 
eller ett experiment där det öppnas nya dörrar för nya sätt att lära utifrån det barnen visar sitt 
intresse för. Lind (2010, s.234-235) belyser även just barnens intresse så som Sara tydliggör 
för och menar på att ett aktivt intresse från början i processen leder till ett lärande genom ett 
samspel mellan barn och pedagoger. 
 

Lärande och utveckling genom arbete med bild 
Änggård (2005, s.2-10) lyfter i sin studie att barns lärande och utveckling kan främjas genom 
att de får uttrycka sig i bild. I min undersökning vill jag ta reda på hur förskollärare tänker 
kring barns lärande och utveckling genom arbete med bild. Samtliga förskollärare redogör för 
att barnen genom arbete med bild får kommunicera på olika sätt med sin kropp. Lisa och 
Anna sätter konkret ord på barns lärande och utveckling, vilket enligt dem kan vara att barnet 
genom arbete med bild får lära och utveckla sitt sätt att berätta, se, känna och tänka, vilket 
även Bendroth Karlsson (1996, s.103) belyser som betydelsefullt i sin studie. Att barnen 
genom bilden kan byta erfarenheter och även vidareutvecklas i samspel med en pedagog 
framkommer också i mitt resultat, precis som Änggård (2006, s.163) betonar. I resultatet 
framgår det att Sara ser på vad barnen kan lära och utveckla utifrån ett bredare perspektiv där 
kommunikation av olika slag är i fokus samt att lärande sker i en process utifrån vad barnet lär 
och utvecklar just då, likt (Lenz Taguchi, 2013, s.80) förklaring av kunskapsskapandet. Här 
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tolkar jag det som att bakgrunden till Saras bredare perspektiv åter igen kan ligga till grund i 
hennes erfarenhet av det fria skapandet som jag har redogjort för ovan. Hon har som tidigare 
nämnts i resultatet sällan planerade arbeten med i bild där det är förutbestämt vad de ska göra 
innan, utan hon utgår ifrån vad barnen visar intresse för och utvecklar i stunden, vilket enligt 
min tolkning gör att man inte har några styrda ramar för vad barnen specifikt ska lära och 
utveckla. Här ser jag något som kan ligga till grund för dilemman i arbete med bild. För att då 
återkoppla det till mitt tidigare resonemang kring Bendroth Karlsson (1996, s.47) begrepp 
lärande gemenskap där läraren använder sig av en stark guidning och en mjuk styrning där det 
krävs det även att läraren har ”målet i sikte”. Med andra ord menar jag att man som 
förskollärare till en viss del måste ha ramar för barnen att förhålla sig till för att uppnå ett 
lärande, men att de inte får bli för styrda så att barnen begränsas till att skapa utifrån sina egna 
personlig uttryck. Vilket då i sin tur kan leda till dilemmat där förskolläraren tar över arbetet 
med bild helt och hållet. Förskolläraren kan heller inte utgå ifrån allt för breda och fria ramar, 
vilket då istället kan leda till ett arbete med bild där barnen blir ensamma forskare utan 
vägledning av en vuxen, likt det Bendroth Karlsson (1996) belyser. För att tydliggöra mitt 
resonemang menar jag att det bör vara balansgång mellan intresse och vilka strävan mål som 
ska uppnås i förskolans läroplan. Jag finner det därför intressant i min undersökning då Sara 
flera gånger uppger att det är barnens intresse som styr. Frågor som dyker upp är då hur 
mycket barnens intresse egentligen styr i det fria skapandet och hur mycket förskolläraren är 
med och guidar för att uppnå den lärande gemenskapen, i strävan för att nå ett utvecklande 
lärande genom arbete med bild. 

Utforskande arbete med bild 
Säljö (2000, s.80-81) betonar utifrån det sociokulturella perspektivet begreppet mediering, där 
centrala begrepp är språkliga och fysiska redskap som främjar kunskapsinlärning och 
förståelsen av omvärlden. Detta går att koppla till mitt resultat då alla förskollärarna tydligt 
belyser betydelsen av att barnen under arbetet med bild ska få möta och arbeta med olika 
sorters material, tekniker och samspelande pedagoger samt att det främjar deras lärande och 
utveckling, men även för att arbetet med bild ska bli utforskande, som Bendroth Karlsson 
(1996, s.59-60) belyser i sin studie. I min undersökning vill jag redogöra för vad förskollärare 
anser behövas för att ett arbete med bild skall kunna bli utforskande arbete. Samtliga 
förskollärarna redogör i intervjuerna för att material, miljö och förskollärarens roll är 
betydelsefulla faktorer. En gemensam nämnare hos förskollärarna är då att de redogör för just 
materialet och att det vara synligt och tillgängligt för barnen att använda, likt Åberg & Lenz 
Taguchi (2005, s.29-30) tankar kring att en inbjudande miljö för barnen att utforska i är 
betydelsefull och utforskande. Samtliga förskollärare i min undersökning menar på att barnen 
ska ges chansen till att ta sig an de olika materialen och möjligheten till att få utforska med 
dem genom att testa på olika tekniker, detta stärks även genom Granberg (2001, s.16-18) 
studie där man lyfter att bildskapande aktiviteter för barns görs utvecklande genom att man 
som pedagog involverar olika material samt att det leder till olika problemlösningar. Vilket 
jag i mitt resultat ser att pedagogerna anser vara ett utforskande arbete, där de ställer 
utmanade frågor till barnen. 
 
Arbetssättet som Åberg & Lenz Taguchi (2005, s.58-59) förespråkar där pedagogen är en 
medforskare med barnen ser jag även som centralt i mitt resultat. Samtliga pedagoger belyser 
att de lägger stor vikt på samspelet med barnen samt att de under bildarbetets gång ställer 
utmanade frågor till barnen och att det på så sätt bidrar till ett utforskande arbete, likt Lind 
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(2010, s.234) studie där pedagogerna lät barnen utifrån deras visade intresse få utforska en 
OH-projektor samt att det blev början till bildprojekt där barnen fick undersöka projektorns 
olika funktioner. Lisa och Sara berättar ordagrant att de anser sig själva att vara just 
medforskare med barnen under arbete med bild och att det leder till ett utforskande arbete. I 
mitt resultat framkommer även betydelsen av miljön vilket även Vygotskij (1995, s.36-37) 
belyser genom att förklara att den omgivande miljön påverkar människors erfarenheter, samt 
att kreativitet och fantasi spelar en stor roll då barnen redan i tidig ålder skapar genom att rita 
samt att den yttre miljön då är en påverkande faktor. Här visar det sig i resultatet att samtliga 
förskollärare anser att miljöns utseende och dess tillgänglighet har en stor betydelse för hur 
arbetet görs utforskande och hur det påverkar som förskollärare kan använda sig av bild som 
ett pedagogiskt verktyg. 
 
I Löfstedt (2001, s.140-141) studie framkommer det att pedagogers personliga relation till 
bild kan påverka hur de använder bild med barnen och att det även kan uppstå problem som 
begränsar arbete med bild. I mitt resultat går det att se likheter till Löfstedts studie då både 
Lisa och Sara uppger att bild ibland kan ses som jobbigt och att de påverkar hur förskollärare 
använder det samt att det kan begränsa barnen till att få utforska och lära genom bild. Det 
framkommer även att inte bara är förskollärarnas inställning till arbete med bild som kan 
påverka det utforskande arbetet, utan även hur miljön i lokalerna på förskolan är. Lisa berättar 
att hon på hennes avdelning har en ateljé där bord och material är avsedda för skapande och 
att det främjar deras arbete med bild, medan Sara berättar att de inte har möjlighet till en 
ateljé samt att det begränsar dem. Här anser jag att det uppstår ett dilemma, där det tydligt 
framgår i mitt resultat att miljön påverkar hur arbetet görs utforskande, det stärks även genom 
Änggård (2005, s.2-10) studie där hon belyser att barnen påverkas och skapar utifrån hur den 
fysiska miljön ser ut. Kopplat till mitt resultat kan man då se att miljön både kan främja och 
begränsa det utforskande arbetet med bild, vilket även Bendroth Karlsson (1996) belyser i sin 
studie genom de olika pedagogiska dilemman som kan uppstå på grund att faktorer som miljö, 
material och pedagogers förhållningssätt.  
 
Utifrån min undersöknings resultat finner jag det intressant att ta reda på hur betydelsefull 
ateljén faktiskt är på förskolan för arbetet med bild och åter igen hur förskollärare faktiskt gör 
det de uppger sig att göra i pedagogiskt syfte. Att man som förskollärare kan ha en vision om 
hur man vill att saker och ting ska visa sig och hur de ska göras utforskande men att miljön 
kan bli likt en bromskloss för att kunna möjliggöra det man vill uppnå. För att åter igen knyta 
an till det fria skapandet som har visat sig vara en central del i min undersökning, ser jag även 
här att just detta kan vara svårt att göra ”fritt” utifrån barnens egna intressen om inte miljön 
och alla dess olika material tillåter det för barnen. Att det hela är resulterar i att bli likt ett 
pussel där det behövs flera olika bitar för att hålla ihop och uppnå det man i slutändan vill 
skall bli ett arbete med bild där lärande, utveckling och utforskande möts och tillsammans 
bildar en helhet med barnen.   

Nya frågor och förslag till vidare forskning 
I min undersökning har man kunnat ta del av hur förskollärare använder sig av bild som ett 
pedagogiskt verktyg och hur förskollärare tänker kring barns lärande och utveckling genom 
arbete med bild samt vad förskollärare anser behövas för ett utforskande arbete med bild. 
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Nya funderingar som har väckts utifrån resultatdiskussionen är hur förskollärare ser på det 
som kallas för det fria skapandet och hur det påverkar hur de använder bilden som ett 
pedagogiskt verktyg. Som jag tidigare har redogjort för visar förskollärarna på olika 
definitioner av det fria skapandet, som Bendroth Karlsson (1996, s.47) klargör för. 
Förskollärarna i min undersökning ser det fria skapandet som något där barnen själva skapar 
men också som något där pedagogen aktivt är med i den skapande processen. Här finner jag 
det intressant och forska vidare genom observationer för att undersöka hur förskollärare 
använder sig av bild som ett pedagogiskt verktyg i den verkliga praktiken och ifall det 
stämmer överens med det som framkommer i intervjuer. Hur ser förskollärare på fria 
skapandet? Är det en stund där barnen är själva i ateljén och skapar fritt? Eller är en pedagog 
med och guidar dem fram även i det fria? 
I resultatdiskussionen framgick även dilemman som uppstår vid arbete med bild. En förskola 
hade tillgång till en stor ateljé med mycket material, medan en annan endast hade ett litet hörn 
att förhålla sig till, vilket visade på skillnader för hur förskollärarna berättade att de hade 
tillgång till material och yta att skapa på. Även detta finner jag intressant att studera vidare 
genom att göra observationer på olika förskolor med fokus på ateljéns betydelse för att arbeta 
med bild som ett pedagogiskt verktyg i mötet med barnen.  
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Bilaga 1 

Informations och samtyckesblankett 
Denna undersökning handlar om hur förskollärare arbetar med bild i förskolan. Mitt syfte med 
undersökningen är att få en ökad förståelse kring hur förskollärare använder sig av bild som 
ett pedagogiskt verktyg och hur förskollärare tänker kring barns lärande och utveckling 
genom arbete med bild samt vad som behövs för att arbetet med bild ska bli utforskande.  
 
I din medverkan av denna intervju kommer sekretess att följas genom att ditt namn kommer 
vara anonymt. Jag kommer dessutom inte att nämna namn på förskolan eller i vilken kommun 
förskolan ligger i. Svaren jag får fram i min undersökning kommer jag istället benämna med 
kodade namn.  
 
I denna blankett samtycker du att delta i denna intervju och att en ljudinspelning görs under 
intervjuns gång. All data som samlas in och ljudinspelningen som görs kommer att raderas vid 
avslutat arbete. Du skall även känna tryggheten i att du när som helst under intervjun kan 
avbryta och avsluta intervjun.  
 
Tack för din medverkan i min undersökning! 
 
Florence Ohlfeldt 
Förskollärarprogrammet, Karlstad universitet. 
 
 
Förskollärarens informerade samtycke till att delta i undersökningen: 
Härmed godkänner jag och ger mitt samtycke till att delta i den här intervjun som grund till 
undersökningen. Jag är medveten om att jag har rätt att avbryta och avsäga mig mitt 
deltagande under intervjun gång. Jag har även fått information och är medveten om att 
ljudinspelning görs och att all data som kommer fram hanteras under högsta konfidentinalitet 
samt raderas vid avslutat arbete.  
 
 
 
___________________________________________ 
Namn 
 
___________________________________________ 
Underskrift 
 
___________________________________________ 
Ort/datum 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
1. Vad är din personliga relation till att arbeta med bild? 
 
2. Vad är arbete med bild i förskolan för dig? 
 
3. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
 
4. Vilken funktion/betydelse anser du att arbete med bild har i din verksamhet? 
 
5. Vilken betydelse anser du att din roll som pedagog har i mötet med barnen under arbete 
med bild?  
 
6. Vad anser du är de största problemen som kan uppstå i arbete med bild? 
 
7. På vilket sätt använder du som pedagog dig av bild i verksamheten?  
 
8. Hur agerar du som pedagog i mötet med barnen under följande: 
a. Planerat arbete med bild?  
b. Temainriktat arbete med bild?   
c. Fritt arbete med bild? 
 
9. Vad anser du är ett utforskande arbete med bild?  
 
10. Vilka faktorer anser du är viktiga för ett utforskande arbete med bild?  
 
11. Vad tror du barnet kan lära sig och utveckla genom arbete med bild? 
 
12. Hur kopplar du arbetet med bild till förskolans läroplan? 
 
13. Finns det någon planering/arbetssätt bakom ert arbete med bild på din avdelning? I så fall 
hur påverkar det ert arbete med bild?  
 
Slutfråga: Vill du tillägga någonting? 
 
 
 


