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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att undersöka vad yrkesverksamma förskollärare ansåg vara 
viktiga kompetenser för att lära ut bild i förskolan. Mina frågeställningar var: Vilka didaktiska 
kompetenser tycker förskollärarna är viktiga för att lära ut bild i förskolan?, Vilka sociala 
kompetenser tycker förskollärarna är viktiga för att lära ut bild i förskolan? och Vilka 
ämnes/innehållskompetenser tycker förskollärarna är viktiga för att lära ut bild i förskolan? 
Fyra förskollärare och en grundskollärare som vidareutbildat sig till förskollärare intervjuades 
med kvalitativ intervjumetod. Resultatet visade att de didaktiska kompetenserna var intresse 
för bild, att ej vara dömmande, kunna kommunicera, förståelse för att lärandet inte alltid är i 
fokus, ett varierat arbetssätt, att se utvecklingen och att planera, genomföra och utvärdera. De 
sociala kompetenserna var att vara positiv, inspirerande, uppmuntrande, glad, berömmande, 
demokratisk, intresserad och att vara hjälpsam och stöttande. Ämnes/innehållskompetenserna 
var att ha kunskap om material, grundfärglära, former, mönster, symmetrier, kunna se hur 
barn utvecklas, utveckla barns självkänsla, få barn att tycka att bild är roligt och att kunna 
locka fram barns känsla för estetik och bild. Bildteknikkunskap och konstnärlighet anses inte 
lika viktigt. Min studie visar vilka kompetenser som anses viktiga inom de tre 
kompetensområdena enligt de förskollärare jag intervjuat. 
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Inledning 

Mitt övergripande område för examensarbetet är estetiska lärprocesser och de estetiska 

ämnenas didaktik. Didaktik är enligt Svenska Akademiens Ordlista (2010) ”läran om 

undervisning; undervisningens och inlärningens teori och praktik”. Estetiska lärprocesser är 

enligt Fredrik Lindstrand och  Staffan Selander (2009) ”utforskandet av estetiska dimensioner 

i olika lärprocesser och sammanhang” (s 9). 

 

Jag vill undersöka förskollärares syn på kompetens för att att främja barns lärande i bild för 

att jag tror att det kommer vara lärorikt och intressant. Jag valde detta område för att jag är 

intresserad av att studera hur förskollärare tänker om den estetiska didaktikens betydelse för 

barns estetiska lärprocesser i bild.  Min förhoppning är också att denna studie kommer göra 

mig mer medveten om min egen kompetens. Jag har valt ämnet bild för att jag har märkt att 

detta är mycket vanligt förekommande i förskolan. Jag är intresserad av bild och har under 

utbildningen därför valt den valbara kursen ”Bild för barn i tidigare åldrar”. Jag upplever att 

jag behöver bli mer medveten om mina styrkor och svagheter och att jag behöver utveckla 

mina kompetenser för att kunna främja barns lärande i bild.  

 

Examensarbetet syftar enligt Bo Johansson och Per - Olov Svedner (2010, s 8) till att utveckla 

de blivande lärarnas kompetens i sitt yrke. När jag läste detta tänkte jag att det kan vara 

intressant att välja begreppet kompetens som fokus i den här studien. Genast tänkte jag på 

Gunnar Lindström och Lars - Åke Pennlert (2006) tre kompetenser, nämligen didaktisk-, 

social- och ämnes/innehållskompetens. Eftersom dessa kompetenser tas upp i en bok om 

didaktik kändes dessa kompetenser relevanta eftersom det är mitt övergripande ämnesområde. 

Dessa kompetenser anser jag vara mycket viktiga och relevanta kompetenser för en lärare. 

 

Jag anser att det är problematiskt med lärare som inte är medveten om sin egen kompetens 

och därför inte ser sina styrkor och svagheter. Min erfarenhet är att de lärare som haft en 

balans mellan alla dessa kompetenser är de lärare som jag tyckt bäst om oavsett hur gammal 

jag är. De lärare som jag tyckt minst om har varit just de lärare som brister i den sociala 

kompetensen. De som har svårt för att få barn och elever att känna sig trygga i gruppen eller 

har svårt att förstå barn och elever och kommunicera med dem. Min erfarenhet av förskolan är 

att där värderas den sociala kompetsen högst, medan den didaktiska- och ämnes/innehålls-

kompetensen inte är lika stora krav för lärarens kompetens. Under min skoltid har jag upplevt 

den didaktiska kompetensen och ämnes/innehålls- kompetensen som att de värderas högre än 

lärarens sociala kompetens.  
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Förskolechefen har enligt Lpfö 98 (2010) ”ansvar för att personalen kontinuerligt får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter” (s 

16).  Så kompetens är definitivt ett relevant begrepp att fördjupa sig i eftersom det tas upp i 

Lpfö 98 (2010). Enligt min tolkning så efterfrågas Lindtröm och Pennlerts (2006) tre 

kompetenser i Lpfö 98 (2010). Exempelvis ansvarar förskolläraren för att barn ges 

förutsättningar för utveckling och lärande, att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i 

den egna barngruppen samt att barnet stimuleras i sin matematiska utveckling. 

Syfte 
Studiens syfte är att undersöka vad yrkesverksamma förskollärare anser vara viktiga 

kompetenser för att lära ut bild i förskolan. 

Frågeställningar 
Vilka didaktiska kompetenser tycker förskollärarna är viktiga för att lära ut bild i förskolan? 

Vilka sociala kompetenser tycker förskollärarna är viktiga för att lära ut bild i förskolan? 

Vilka ämnes/innehållskompetenser tycker förskollärarna är viktiga för att lära ut bild i 

förskolan? 
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Litteraturgenomgång 

 

Bildskapande  
Min definition av bildskapande är den som Ulla Löfstedt (1999) använder, d.v.s. att 

bildskapande innefattar tvådimensionellt arbete med papper, penna, färg, kritor och liknade 

material samt tredimensionellt skapande med t.ex. lera, papper och tejp. 

 

Kompetenser 
Kompetens betyder enligt Svenska Akademiens ordlista (2010) ”tillräcklig skicklighet och 

behörighet”. Enligt Gunnel Colnerud och Kjell Granström (2002) innebär kompetens ”att veta 

vad man gör” (s 43).  De kompetenser som nämns i Lindström och Pennlert (2006) är de jag 

är mest intresserad av. De nämner kompetenserna didaktisk-, social-, och ämnes/innehålls-

kompetens och jag vill undersöka alla tre för att jag tycker att dessa är de viktigaste 

kompetensområdena för lärare. ”Social kompetens, didaktisk kompetens och ämnes/innehålls- 

kompetens är i den konkreta yrkesutövningen svåra att skilja åt. De är inflätade i och 

beroende av varandra” (Lindström och Pennlert 2006, s 13). 

 

Didaktisk kompetens 
Didaktisk kompetens handlar enligt Lindström och Pennlert (2006) om ”lärarens kunskaper i 

att skapa goda betingelser för elevers kunskapsutveckling” samt ”kunskap om undervisning 

och lärande men också kunskap (kunnande) i att undervisa” (s 12-13). ”Elevers lärande är 

lärarens professionella objekt och den didaktiska kompetensen blir då lärarens yrkesspecifika 

kompetens” (Lindström och Pennlert 2006, s 13). 

 

Förskolan ska enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 2011) ”ge barnen stöd i att utveckla en 

positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer.” (s 7). 

 

Enligt Rob Barnes (1994): 

Bildskapande behöver inte vara något som är förbehållet en specialist eller en 
konstnärlig begåvad lärare. Det finns gott om bra bildundervisning som bedrivs av 
lärare som själva inte är särskilt konstnärliga. Många av dem ger barnen 
självförtroende genom att tillsammans med dem lära sig att upptäcka vad konstnärligt 
skapande handlar om istället för att utropa sig själv som experter. (s 11). 

 

Eva Änggård (2006) anser att: 

lärarstyrda bildaktiviteter har viktiga funktioner, det ger barnen tillgång till genrer och 
redskap som barnen annars inte skulle upptäcka. Vissa barn skulle sannolikt inte rita 
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alls om de inte blev påverkade av vuxna. Utan vuxenstöd skulle barnens bildskapande 
bli mera likriktat och mediedominerat (s 163). 

 

Bild är enligt Lpfö 98 (2011) en av de uttrycksformer som ska utgöra både innehåll och metod 

i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande (s 7). 

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är kommunikativa processer enligt Olga Dysthe som 

hänvisar till Vygotskij förutsättningar för människans lärande och utveckling. ”Det är genom 

att lyssna, samtala, härma och samverka med andra som barnet får ta del av kunskaper och 

färdigheter ända från sin tidigaste barndom och lär sig vad som är intressant och värdefullt i 

kulturen” (Dysthe 2003, s 48). 

 

Dysthe beskriver Vygotskijs begrepp ”Den närmaste utvecklingszonen” på följande sätt: 

 

 Inlärningspotentialen ligger i den nära utvecklingszonen. Häri ligger funktioner, 
färdigheter och processer som eleven ännu inte behärskar men som de har möjlighet att 
tillägna sig med hjälp av andra personer eller av kulturella hjälpmedel som språk, 
symboler och förebilder (Dysthe 2003, s 288).  

 

Ulla Löfstedt (2001, s.14) hänvisar sin avhandling till Vygotskij ”att läraren kan uppfatta den 

aktuella nivån och uppskatta relationen mellan den och lärandepotentialen i varje specifikt 

fall”. 

 

Lärandet ska enligt Lpfö 98 (2011) ”baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som 

på att barnen lär av varandra” (s 7).  

 

Det finns enligt Änggård (2006) ”en allmänt spridd uppfattning om att barn så länge de går i 

förskolan frimodigt skapar bilder för att under de första skolåren bli alltmer hämmade i sitt 

bildskapande”.  Änggård hänvisar till Gert Z. Nordström som ”menar att detta fenomen 

hänger ihop med skolans ensidiga satsning på intellektuell kunskap.” Änggårds studie visar att 

inte heller förskolebarn är ohämmade i sitt bildskapande. ”En del barn visar att de är rädda för 

att göra fel och de använder olika strategier för att göra ”lika fint” som andra barn” (Änggård 

2006:159). 

 

Förskolan som etablerat verksamhetssystem och dess kommunikativa praktik är en 
helhet som medierar sociala praktiker i daghem. Kännetecknande för 
förskoleverksamheten är kombinationen av omsorgsinriktning och pedagogisk 
inriktning. I spänningsfältet mellan dess kommunikativa praktik och dessa 
verksamhetssyften formas förskolans sociala praktik (Löfstedt, 2001, s 2-3).  
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Löfstedt (2001) avhandling hänvisar vidare till Löfstedts (1999) fallstudie: 

I fallstudien ingår en historisk beskrivning av bildskapande verksamhet i förskolan. I 
beskrivningen framträder en motsättning mellan två pedagogiska förhållningssätt till 
barns bildskapande. Det ena är ett stödjande och uppmuntrande, icke styrande, 
tolkande förhållningssätt till barns bildskapande. Det är förknippat med en syn på 
barns bilder som spontana uttryck för deras mentala och kognitiva status. Det andra är 
ett praktiskt – pedagogiskt förhållningssätt med en aktiv lärarstyrning av bildskapande 
aktiviteter. Dessa skilda förhållningssätt  kan relateras till en omsorgsinriktning och en 
pedagogisk inriktning i förskoleverksamheten (s 2-3). 

 

Eva Skoog (1998) beskriver i sin licenciatavhandling vad förskollärare gör när de leder 

bildaktiviteter. Dessa kan enligt Skoog delas in i tre kategorier, en av dessa kategorier är att 

undervisa, detta gör förskolläraren exempelvis genom att instruera om motivet, 

material/tekniker och genom att demonstrera. 

 

Arbetslaget ska ”använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskap 

om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt göra det möjligt 

att följa barns förändrande kunnande inom olika målområden” (Lpfö 98 2011, s.15). 

 

Portföljmetoden är enligt Gunnar Åsén (2002) ett sätt att dokumentera det pedagogiska 

arbetet. Portföljerna innehåller dokumentation som synliggör barnets utvecklings- och 

lärandeprocesser. Portföljen kan innehålla dokumentation av barnets försök att behärska till 

exempel bokstäver, skrivande, matematiska begrepp och bildframställning från år till år. 

 

Social kompetens 
Social kompetens innebär enligt Lindström och Pennlert (2006) ”både teoretiska och praktiska 

kunskaper. Kunskaper om barns utveckling, deras livsvillkor och kulturer samt färdigheter i 

att kommunicera, visa omsorg och empati” (s 12). 

 

”Det går att beskriva vilka kunskaper och kompetenser en lärare behöver, men vad gör man 

när elever inte vill lära?” (Lindström och Pennlert 2006, s 40). 

 

Skoog (1998) beskriver i sin licenciatavhandlingvad förskollärare gör när de leder 

bildaktiviteter. Dessa kan enligt Skoog delas in i tre kategorier:  

Undervisar: 

Instruerar om motivet och om material/tekniker och demonstrerar. 

Förklarar: Ger en orsaksförklaring, talar om vilka konsekvenser något kan få eller informerar 

om något. 

Stimulerar: Stimulera barn att iaktta, känna och lukta, att minnas/föreställa sig, att tänka, att 

experimentera, att benämna. 
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Skapar ordning: 

Dirigerar: Att visa barnen var de ska sitta, uppmana dem att dra upp ärmarna, säga åt dem att 

hänga upp förklädet, gå och tvätta sig. Att dirigera handlar ofta om att tala om vad barnen ska 

göra härnäst. 

Tillrättavisar/korrigerar: Barnen tillrättavisas av olika anledningar. En orsak är att de är vilda 

eller busar, en annan att de kritiserar andra barns bilder.  Förskolläraren korrigerar när det 

gäller barnens val av motiv. Det är när barnet går utanför ramen som läraren givit. Exempel: 

Barnet vill rita en orm fast barnens uppgift är att måla självporträtt. 

Lugnar: Säger ”Ni behöver inte vara oroliga” eller säger till barnen att de kan vänta på sin tur. 

Hjälper/servar: Tar fram material som behövs, häller upp färger, delar ut papper och penslar 

m.m. 

 

Skapar relationer: 

Inspirerar: Fångar barnens intresse och inspirerar genom att berätta eller visa något 

spännande, genom att vara lekfulla eller genom att använda sagouttryck. 

Håller kontakt: Småprat, skämt, konversation, uppmärksamma det barnen säger och gör 

(Skoog 1998). 

 

Enligt Ingrid Lindahls (2002) avhandling kan ”hur förskollärare utformar sitt arbetssätt förstås 

mot bakgrund av de traditioner och synsätt som dominerar inom förskolan och skolan” (s 22). 

Lindahl (2002) hänvisar till Gunilla Dahlberg och Hillevi Lenz Taguchi (1994) som: 

visar hur konstruktionen av barnet som natur är ett tänkande som genomsyrar 
förskolans tänkande och praktik från den tidiga barnträdgårdsrörelsen 
(Fröbelperioden) och Rousseaus idé om fria och självständiga människor. Eftersom 
barnet är natur (Fröbel använder sig av metaforen en planta) är barns 
utvecklingsförlopp grundat i naturen/biologin och då måste barnet få uttrycka sig fritt 
och utifrån sina förutsättningar”. Konstruktionen av barnet som kultur och 
kunskapsåterskapare är det tänkande som tillskrivs skolan (s 47 - 48). 

 
”Arbetslaget ska ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av 
olika slag” (Lpfö 98 2011, s 11). 
 

Ämneskompetens 
Ämneskompetens betyder enligt Lindström och Pennlert (2006) ”att man kan mycket om 

ämnet, förstår hur ämnet är uppbyggt,  har färdighet i ämnet och kan använda sig av 

ämneskunskaperna i olika sammanhang (förtrogenhet)”. Ämneskompetens kan också ha 

betydelsen” ämnessyn det vill säga att att man kan reflektera över kunskapsområdet ifråga, 

kritiskt granska det och följa dess utveckling. Ämneskompetensen innefattar också förmågan 
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att se kopplingar mellan ämnesområden och färdighet i att integrera dessa i undervisningen ” 

(s 12). 

 
Förskolan ansvarar enligt Lpfö 98 (2011) för att: 

varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att 
använda sig av, tolka och samtala om dessa. Förskolan ansvarar också för att varje 
barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar 
och erfarenheter i många uttrycksformer (s 10). 
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Metod 

Urval 
Urvalsgruppen bestod av fyra förskollärare och en grundskollärare som fortbildat sig till 

förskollärare. För att begränsa urvalet valdes att inte intervjua förskollärare som arbetar i 

förskoleklass. Förskollärarna hade gemensamt att de arbetade i förskolan och att de hade 

bildaktiviteter med femåringar som var en del av åldersindelade eller åldersblandade 

barngrupper.  Valet av barnens ålder valdes för att informanterna ska kunna ta upp 

utvecklingen från 1 till 5 år och för att begreppet lärande ska upplevas som mer relevant. Av 

etiska skäl är mina informanter anonyma, de namn som anges i studien är fiktiva och första 

bokstaven i varje namn är något av följande bokstäver A, B, C, D och E. 

Datainsamlingsmetoder 
Johansson och Svedner (2011) nämnde att examensarbetet bland annat kan behandla 

”undervisning och lärande i förskola och skola”. Observationer och intervjuer eventuellt 

kompletterade med prov och enkäter var enligt Johansson och Svedner (2010, s 11) lämpliga 

för det området. Pågrund av mitt val av ämne så ansågs det svårt att göra observationer utan 

att lärarna känner sig granskade och bedömda, så därför valdes enbart intervjuer.  

 

Mitt val av metod blev att göra kvalitativa intervjuer. Syftet med den kvalitativa intervjun var 

enligt Johansson & Svedner (2010) att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som 

möjligt. Frågeområdena var bestämda men frågorna varierade från intervju till intervju, 

beroende på hur den intervjuade svarar och vilka aspekter denne tar upp. Innan intervjun 

förbereddes ett intervjuunderlag, se bilaga 1. Alla fick samma frågor i samma ordningsföljd. 

 

Intervjun berörde ett urval inom frågeområdena didaktisk kompetens, social kompetens och 

innehålls- /ämneskompetens. Urvalet valdes utifrån den beskrivning om kompetenserna som 

Lindström och Pennlert (2006) gjort på sidan 38 - 39. Urvalet användes som utgångspunkt för 

intervjufrågorna. Inom didaktisk kompetens valdes att fokusera på att lärare kan planera, 

genomföra och utvärdera en sammanhängande undervisnings- och lärandeprocess samt att 

lärare kan organisera arbetsformer som övar eleverna i inflytande och ansvar och att lärare 

kan värdera och bedöma enskilda elevers lärande inom ett kunskapsområde mot uppställda 

mål. Inom social kompetens berördes alla punkter genom att fråga förskolläraren om vilka 

sociala egenskaper som en förskollärare bör ha. Inom området innehålls-/ämneskompetens 

berördes att lärare ska ha relevanta kunskaper i ämnet och kan transformera sina egna 

kunskaper till innehåll i undervisningen (Lindström och Pennlert 2006, s 38 - 39).  
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Procedur 
Johansson och Svedner (2011) nämnde att examensarbetet bland annat kan behandla 

”undervisning och lärande i förskola och skola”, detta uppfattades som ett intressant område, 

så då börjades det att fundera på hur detta område kunde kopplas till området bild.  

 

Mitt examensarbete inleddes med att leta litteratur för att lättare kunna formulera mitt syfte 

och mina frågeställningar. När frågeställningarna och syftet var formulerade så skrev jag ett 

intervjuunderlag för att kunna göra mina intervjuer. Parallelt ringdes det till förskolor för att 

få tag i förskollärare att intervjua.  

 

Informanterna intervjuades individuellt och intervjuerna tog ca 30 minuter. Intervjuerna 

spelades in med min mobiltelefon Iphone 4. För inspelning användes inspelningsappen 

Röstmemo. Intervjuerna spelades in för att allt som förskolläraren sa skulle komma med, 

vilket inte skulle ha hunnits uppfattats om resultaten endast hade blivit nedskrivna. 

 

Intervjuaren kunde enligt Steinar Kvale (1997) börja med att berätta om syftet med intervjun, 

användningen av bandspelare och så vidare och fråga om den intervjuade har några frågor 

innan intervjun börjar. Intervjuaren bör också ge den intervjuade ramar åt intervjun. Detta 

gjordes genom att ange hur lång tid intervjun skulle ta innan vi började. Först börjades det 

med att berätta om syftet med intervjun, användningen av bandspelare, men frågor från den 

intervjuade sparades till efter intervjun. Hur lång tid intervjun skulle ta angavs också. 

Informanten informerades om syftet med intervjun samt om forskningsetik. Forskningetik 

innebar enligt Johansson och Svedner (2010, 20) att visa respekt för de människor som deltar. 

Den utbildningsvetenskapliga forskningen skulle enligt Christer Stensmo (2002, 26 - 27) följa 

Vetenskapsrådets etiska kod. Denna kod specifierade bland annat fyra krav för att en studie 

ska svara upp mot individskydd i forskningen: information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande. Detta innebar att deltagaren informerades om dennes uppgift i projektet, vilka 

villkor som gäller och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Deltagaren fick bestämma hur 

länge och på vilka villkor denne ville delta. Alla uppgifter om identifierbara personer 

antecknades, lagrades och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan 

identifieras av utomstående. Uppgifter om enskilda personer användes endast för 

forskningsändamål och inte för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskaplia syften. 

 

De frågeområden som behandlades under intervjun var om lärares kompetenser d.v.s 

didaktisk kompetens, social kompetens och innehålls-/ämneskompetens (Lindström och 

Pennlert, 2006). Intervjuaren kunde enligt Kvale (1997) skapa god kontakt under intervjuns 

genomförande bland annat genom att lyssna uppmärksammat och genom att visa intresse och 

förståelse för vad den intervjuade säger. Kvales tips fanns i åtanke när intervjun genomfördes, 

speciellt kändes det viktigt att skapa god kontakt och lyssna uppmärksammat samt visa 
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förståelse för det informanten säger. Johansson och Svedner (2010) tipsade om att 

intervjuaren kan ställa följdfrågor i stil med: När?, Var?, Hur?, Hur ofta?, Ge exempel?, och 

frågor där man ber den som blir intervjuad förtydliga sig eller utveckla något man som 

intervjuare inte riktigt förstår. De tipsade också om att undvika varför – frågor och abstrakta 

frågor. För att hjälpa de som blev intervjuade att svara på frågorna så använde jag mig av 

följdfrågor. 

 

Intervjun kunde enligt Kvale (1997) avslutas med att intervjuaren tar upp några lärdomar av 

intervjun och den som blir intervjuad vill kanske kommentera denna feedback innan 

intervjuaren slutar. Min intervju avlutades med att informanten tackades för att den ställt upp 

på att bli intervjuad. Informanten fick också möjlighet att ställa frågor. 

 

Transkriberingen skedde genom att inspelningen lyssnades på och så skrevs det ner på datorn 

under tiden. Materialet från intervjuerna skrevs ner ordagrant i ett separat dokument för att det 

skulle uppfattas på rätt sätt. Detta gjordes för att få en överblick och för att kunna se likheter 

och olikheter. Sedan skrevs dokumentet ut och markeringar i tre olika färger gjordes för att 

markera vilka frågor som gav svar på vilken frågeställning. Detta material skrevs sedan in i 

resultatet. Detta diskuterades sedan i förhållande till litteratur i diskussions-avsnittet. 
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Resultat 

I det här avsnittet visas resultaten av intervjuerna. Avsnittet indelas i tre övergripande 

rubriker, vilka även är mina tre frågeställningar: Vilka didaktiska kompetenser tycker 

förskollärarna är viktiga för att lära ut bild i förskolan? Vilka sociala kompetenser tycker 

förskollärarna är viktiga för att lära ut bild i förskolan? Vilka ämnes-/innehållskompetenser 

tycker förskollärarna är viktiga för att lära ut bild i förskolan? Utifrån min tolkning av svaren 

så har jag valt ut vilka intervjufrågor som gett svar på frågan under varje rubrik. Därefter 

presenteras nyckelord som sades i intervjun och under varje nyckelord nämns vem som sa 

vad, men det är resultaten som är det viktiga. Att ta med vem som sa vad är valt endast för att 

få en struktur. 

Viktiga didaktiska kompetenser för att lära ut bild  i förskolan 
Frågeställning: Vilka didaktiska kompetenser tycker förskollärarna är viktiga för att lära ut 

bild i förskolan? 

Svar på denna frågeställning fick jag när jag ställde följande intervjufrågor: 

1. Vad tycker du att du som pedagog behöver kunna för att lära ut bild till barn? 
2.  Hur anser du att du som förskollärare kan främja barns lärande i bild? 
3.  Hur kan du lära barn uttrycka sig med bild? 
4. Hur gör du för att utveckla barns fantasi med bild? 
6. Hur planerar, genomför och utvärderar du dina bildaktiviteter? 
7. Hur bedömer du enskilda barns lärande i bild? 

 

Det förskollärarna tyckte var viktiga didaktiska kompetenser för att lära ut bild i förskolan var 

följande: 

 

Intresserad av bild 

Beatrice.  

 

Ej dömmande 

Beatrice anser att ingenting är fel, att allting är bra. Tror att det utvecklar istället för att 

hämma. 

 

Kommunicerar 

Erika 

Anna  

Lärandet är inte i fokus 

”Att jag ser mig själv som att jag lär ut är ju lite relativt. Jag frågar barnen om former så får 

man en bild av vad de behöver lära sig mer. Frågar: hur tänker du nu?” (Erika). 
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”Det handlar mer om att de ska våga än att de ska lära sig” (Cecilia). 

 

Varierande arbetssätt 

”Göra saker på olika sätt, inte bara använda färg och pensel” (Frida). 

 

Ser utvecklingen 

På frågan om bedömning av barns enskilda lärande svarar förskollärarna olika: 

 

Anna ser utveckling från 1 till 5 år 

 

”Jag gör ingen bedömning. Bedömning görs bara utifrån barnets egen utveckling inte i 

förhållande till kompisen. Viktigt att  ha planerade aktiviteter, annars tappar man många” 

(Beatrice). 

 
Cecilia bedömer inte enskilda barn, ser utvecklingen. 

 

” Jag försöker hinna med pedagogisk dokumentation för att se barnets lärande. Vi gör 

månadsteckningar där barnen får rita nån i sin familj. Då kan jag hjälpa till och se hur 

utveckling går från huvudfoting till ögon och ögonfransar och andra detaljer ju äldre barnen 

blir. Barnen utvecklas av att göra samma sak många gånger. Ibland tycker jag att man 

planerar för fort, särskilt när de är små.” (Daniella). 

 

”Vi ska ju inte bedöma någonting. Man kan kolla hur långt de har kommit och ge dem nya 

utmaningar” (Erika). 

 

Att kunna planera, genomföra och utvärdera en aktivitet är en didaktisk kompetens, så här gör 

de förskollärare jag har intervjuat: 

 

Planera 

Anna planerar vilka barn som ska delta. 

 

Beatrice planerar tillsammans med kollegor, har oftast ett tema. 

 

Cecilia tar fram det material som behövs. 

 

Daniella planerar med en arbetsplan. 

 

Erika planerar med kollegor. 
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Genomföra 

Annas aktivitet tar 30 minuter. 

 

Beatrice aktivitet består av en början, en aktivitet och en avslutning. 

 

”Genomför gör ju barnen gör inget i förväg, instruerar, men i den här åldern behöver man inte 

alltid instruera. Möjligtvis när vi gör självporträtt..” (Cecilia). 

 

Utvärdera 

”Inte så mycket, men vi gjorde det när vi hade matteverkstad” (Anna). 

 

Beatrice utvärderar tillsammans med kollegor och tillsammans funderar de över vad de kan 

behöva tänka på tills nästa gång. 

 

Cecilia sätter upp bilderna, men analyserar dem inte. 

 

Daniella utvärderar arbetsplanen. 

 

Erika utvärderar med kollegor. 

 

Viktiga sociala kompetenser för att lära ut bild i förskolan 
Frågeställning: Vilka sociala kompetenser tycker förskollärarna är viktiga för att lära ut bild i 

förskolan? 

Svar på denna frågeställning fick jag när jag ställde följande intervjufrågor: 

4. Hur gör du för att utveckla barns fantasi med bild? 
5. Hur gör du med barn som inte vill göra det som är planerat när du har din 

bildaktivitet? 
8.  Hur gör du för att ge barn möjlighet till inflytande i samband med bildaktiviteter? 
9. Vilka sociala egenskaper tycker du är viktiga för att du som förskollärare ska kunna 

främja barns lärande i bild? 
10. Arbetar du på något särskilt sätt för att utveckla barn som har svårigheter i bild?  

 

Det förskollärarna tyckte var viktiga sociala kompetenser för att lära ut bild i förskolan var 

följande: 

 

Positiv 

Alla förskollärarna tycker att en positiv inställning är viktigt. 

Beatrice tycker det är viktigt att se möjligheterna, att barnen kan. 
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Intresserad 

Anna och Cecilia tycker det är viktigt att vara intresserad av bild. 

Beatrice och Erika brukar visa intresse för barns bilder genom att be barnet berätta om sin 

bild. 

 

Inspirerande 

Daniella tycker det är viktigt att vara inspirerande. 

Cecilia och Erika inspirerar med böcker. 

Beatrice gör sagor och visar bilder. 

Daniella och Erika låter barnen måla till musik. 

 

Uppmuntrande 

Anna, Beatrice, Cecilia och Erika.  

Anna beskriver detta som att man ska främja barnen och visa att allt de gör är bra. Erika 

tycker är mycket viktigt för barnets självförtroende. 

”Man kan inte lära, man måste träna. Träna dem att våga, att det är inga fel resultat” (Cecilia). 

”Vi ger dem inga färdiga bilder. Vi uppmanar dem att rita själva. Men man märker att det är 

mycket prestige ändå. Det är en utmaning att få dem att våga. Det gäller verkligen att peppa 

dem och ge dem en bra självkänsla så att de vågar” (Erika). 

 

Glad 

Beatrice 

 

Berömmande 

”Det ska vara roligt. Att få fram den där lusten, inte ha för svåra uppgifter och berömma”  

(Daniella). 

 

Demokratisk 

Anna, Cecilia, Daniella, Erika 

”De får måla med vilken färg de vill, men det behöver inte alltid vara så. Ibland kan det vara 

mer styrt” (Beatrice). 

Beatrice använder barnens intressen och är lyhörd för barnens idéer. 

Erika låter barnet rita vad denne vill. 

” De får vara med så länge de vill och sen får de vara på sidan om och göra en sidoaktivitet. 

Måla eller bygga något” (Anna). 

” Vissa barn skulle nästan aldrig vilja göra något med bild, de kan få sitta och titta på” 

(Beatrice). 

Cecilia är intresserad av vad barnet intresserar sig för. 
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”En gång är ingen gång. Blir det som ett system, så får man sätta sig ner hos dem och prata 

om vad de tyckte var spännande i boken” (Cecilia). 

 

Hjälpsam och stöttande 

Daniella 

För att utveckla barn som har svårigheter i bild så gör förskollärarna på följande sätt: 

Anna och Daniella kan inte svara på hur de gör. 

”Vi har ett barn med prestationsångest, då har vi delat upp gruppen så att de är väldigt få. Då 

behöver man inte jämföra sig med så många. De kan sitta där och hålla på i sin takt. De får 

extra stöd från förskolläraren” (Beatrice). 

” Ja det är ju att sätta sig enskilt, då kan man instruera barnet vad det ska rita. Det  kan vara 

svårt för en del att själv välja vad de ska rita” (Cecilia). 

”I arbetslaget pratar vi om det är något särskilt som vi behöver fokusera på” (Erika). 

”Prestationsångest måste vi jobba med hela tiden. Vissa barn vill att man ska rita åt dem hela 

tiden. Nu har vi som policy att vi inte ska rita åt dem för då kommer de inte våga rita själva. 

Ett barn frågade ”Hur ritar jag ett marsvin?, då letade vi efter bilder tillsammans istället för att 

jag skulle visa hur man gör. Ett annat barn frågade Vad händer om man gör fel?, då sa jag 

Ingenting, det är bara kul att prova. Man måste få dem att förstå att de behöver träna upp hela 

öga – handkoordinationen. Om det blir fel så gör det inte så mycket. Det ska vara en lagom 

utmaning. Vi gör inga färdiga mallar. Vi var på skolan en sväng, då blev vi så förvånade att 

man arbetade med färdiga mallar åt barnen. Du vet, när man ska rita av den, klippa ut den, 

klistra fast den. Man kom ju ihåg själv, man kände sig ju helt värdelös om man klippte ett jack 

fel. Jag tror inte på mallar” (Erika). 

 

Viktiga ämnes-/innehållskompetenser för att lära ut bild i förskolan 
Frågeställning: Vilka ämnes/innehålls-kompetenser tycker förskollärarna är viktiga för att lära 

ut bild i förskolan? 

Svar på denna frågeställning fick jag när jag ställde följande intervjufrågor: 

1. Vad tycker du att som förskollärare behöver kunna för att lära ut bild till barn? 
2. Hur anser du att du som pedagog kan främja barns lärande i bild? 
11. Vad tycker du att barn ska lära sig inom området bild? 

  

Det förskollärarna tyckte var viktiga ämnes-/innehållskompetenser för att lära ut bild i 

förskolan var följande: 

 

Material 

Cecilia och Erika. 
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Grundfärglära 

Cecilia, Anna och Erika. 

 

Mönster, former och symmetrier. 

Anna. 

 

Kunna se hur barnet kan utvecklas 

Erika anser att man som förskollärare behöver kunna se nästa steg i barnens bilder, hur de kan 

utvecklas, det är enligt henne viktigt att kunna ge barnen utmaningar. 

 

Min tanke med att fråga vad barnen ska kunna var att få fram vilken kunskap som läraren 

behöver ha för att lära ut detta. Min tolkning av deras svar är följande: 

 

Utveckla barnets självkänsla 

Beatrice 

Cecilia tycker det är viktigt att barn känner sig trygga och nöjda med det de har gjort. 

”Området bild, det känns som skolan. Jag tycker de ska våga prova. Prova på olika sorters 

pennor. Det finns färg, det finns kritor, det finns målarfärg. Ta in naturmaterial och gips” 

(Erika). 

 

Få barnen att tycka att bild är roligt 

Beatrice, Cecilia och Daniella. 

” Erbjuda olika saker och att det ska kännas lustfyllt att lära sig, vi försöker blanda in olika 

saker, lera, sockermålning och måla på snön” (Daniella). 

 
Locka fram känslan för estetik och bild 
”Man lär ju inte barn i bild, man måste känna att det kommer inifrån. Det är ju ett estetiskt 

ämne och estetik kan du inte plugga in. Man får locka fram det. De som har estetiken i sig, de 

ser man ganska tidigt” (Cecilia). 

”En del har det där kreativa ögat, de har väl det i sig. De har inte fått den där ramen med det 

där är rätt och det där är fel.  De ska också kunna rita fritt från sina egna idéér, tankar och 

fantasier” (Erika). 

 

Barnen behöver inte lära sig någon teknik 

Beatrice 

 

Läraren behöver inte vara konstnärlig 

Erika anser att förskollärare inte behöver kunna rita något svårare än en streckgubbe. 
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Diskussion och slutsatser 

 

I det här avsnittet diskuteras resultaten av mina tre frågeställningar i förhållande till litteratur. 

Viktiga didaktiska kompetenser för att lära ut bild  i förskolan 
Didaktisk kompetens handlar enligt Lindström och Pennlert (2006) om lärarens kunskaper i 

att skapa goda betingelser för elevens kunskapsutveckling samt ”kunskap om undervisning 

och lärande men också kunskap (kunnande) i att undervisa (s 12-13). ”Elevers lärande är 

lärarens professionella objekt och den didaktiska kompetensen blir då lärarens yrkesspecifika 

kompetens” (Lindström och Pennlert 2006, s 13). Denna kompetens är enligt mig mycket 

intressant att studera eftersom jag ett flertal gånger mött människor som frågar om jag är 

lärare eller förskollärare. Denna fråga har jag fått eftersom de jag mött genom åren inte anser 

att förskollärare undervisar. Lärande och undervisning vill jag undersstryka att det 

förekommer i förskolan, men jag upplever att det finns en rädsla för att använda begrepp som 

de flesta associerar med skolan trots att de förekommer i förskolans läroplan. Ordet 

undervisning förekommer inte i läroplanen men i Lindström och Pennlerts (2006, s.  17) bok 

hänvisar de till Kroksmark som beskriver undervisning på följande sätt: 

”En aktivitet som genomförs av någon, med tydliga och medvetet valda metoder, och med ett 

tydligt och medvetet valt innehåll - som någon annan förväntas att helt eller delvis tillägna sig 

genom inlärning”. Min tolkning av denna beskrivning är att vi förskollärare faktiskt 

undervisar. Att lärare i förskolan blir ifrågasätta om ifall de är lärare tror jag beror på att lärare 

i skolan anser att de har ett högre krav på sig att kunna undervisa och visa upp ett 

läranderesultat pågrund av uppnåendemålen som skolans läroplaner har. Förskolans läroplan 

har istället strävansmål vilket gör att kraven på att kunna undervisa och visa upp barnets 

lärande inte är lika starkt, men det är enligt mig inte konstigt pågrund av barnets låga ålder. 

Min önskan är att samhället skulle fokusera mindre på vad som skiljer lärarkategorierna åt 

och istället fokusera på vad lärare har gemensamt, nämligen de människor som ska läras i 

förskolan och skolan. 

 

Resultatet på min frågeställning visar att de didaktiska kompetenser som förskollärarna främst 

tycker är viktiga för att främja barns lärande i bild, är som en av förskollärarna uttrycker det: 

” Det handlar mer om att de ska våga än att de ska lära sig.” 

Detta beskriver en annan förskollärare på liknande sätt: 

” Ingenting är fel, allting är bra.” 

Den gemensamma bilden av relationen till lärande är att pedagogen ska undervisa så att 

barnen tycker att det är kul och på så vis utveckla istället för att hämma barnet.  Enligt Lpfö 

98 (2011) ska ”förskolan ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva 

som lärande och skapande individer.” (s 7). Enligt Barnes (1994) finns det gott om bra 
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bildundervisning som bedrivs av lärare som själva inte är särskilt konstnärliga, de ger barnen 

självförtroende genom att tillsammans med dem lära sig att upptäcka vad konstnärligt 

skapande handlar om istället för att utropa sig själv som experter (s 11). Detta kan tolkas som 

att förskolläraren ska kunna undervisa på ett sätt som ger barnet självförtroende.  

 

Att vara närvarande och kommunicera med barnet om dennes bildskapande är enligt två 

förskollärare vad som behövs för att få en bild av vad barnet behöver lära sig mer, det kan 

vara att fråga barnet hur denne tänker om sin bild eller frågar vad det är på bilden.  Enligt 

Dysthe som hänvisar till Vygotskij så är kommunikativa processer förutsättningar för 

människans lärande och utveckling enligt ett sociokulturellt perspektiv. Det är genom att 

lyssna, samtala, härma och samverka med andra som barnet får ta del av kunskaper och 

färdigheter ända från sin tidigaste barndom och lär sig vad som är intressant och värdefullt i 

kulturen (Dysthe 2003, s 48). Det krävs enligt Löfstedt (2001) som hänvisar till Vygotskijs 

sociokulturella teori att läraren kan uppfatta den aktuella nivån och uppskatta relationen 

mellan den och lärandepotentialen i varje specifikt fall. ”Utan vuxenstöd skulle barns 

bildskapande utan vuxenstöd bli mera likriktat och mediedominerat” (Änggård 2006, s 163). 

Detta kan tolkas som att läraren behöver se sin egen betydelse för barnets utveckling och 

lärande. 

 

Ett varierat arbetssätt kan enligt en förskollärare vara ett bra sätt för att barnen ska tycka att 

det är kul att lära sig. Barnet får prova flera sätt att uttrycka sig med bild, inte bara med färg 

och pensel. Enligt Lpfö 98 (2011) så är bild en av de uttrycksformer som ska användas som 

metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande (s 7). Detta kan tolkas som 

att ett varierat arbetssätt i bild kan främja barns lärande. 

 

Bedömning sker inte i förskolan enligt de intervjuade, men de försöker se vart barnet är i 

utvecklingen och hur denne kan utvecklas. Begreppet bedömning uppfattas förmodligen som 

ett ”skolord”. Det kan antingen vara att göra en bedömning av barnets nivå, eller hur barnet 

utvecklas ju äldre det blir, tre förskollärare tycker inte att de gör eller ska göra en bedömning 

av barns lärande. Dock så tycker en av pedagogerna att ifall man gör en bedömning av barnets 

utveckling så ska det inte jämföras med andra barn. För att bedöma enskilda barns lärande så 

framhäver två av förskollärarna betydelsen av att förskolläraren utgår från barnets kunskaper 

och möjligheter så att ribban för barnet inte sätts för högt att förskolläraren utgår från barnets 

nivå. Bedömning kan ske genom samtal med kollegor. I förskolan är det viktigt att resultat 

inte bedöms, förskolläraren ska få barnet att bli intresserad att lära sig och på så vis utvecklas. 

Att bli bedömd uppfattas av de flesta förskollärarna som ett hämmande av barnets utveckling. 

Att ge barnet nya utmaningar ser en av förskollärarna som en lösning för barnet att utvecklas. 

Dysthe (2003) hänvisar till Vygotskijs ”den närmaste utvecklingszonen” kan barnet utvecklas 

genom samspel med andra människor. Denna syn på lärande finns också i förskolans läroplan 
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(2011) där det står att ”lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på 

att barnen lär av varandra” (s 7). 

 

Skriftliga bedömningar sker på några av de intervjuade förskolorna, men inte på alla. Detta 

sker i sådanafall med pedagogisk dokumentation för att se barnets lärande. På två förskolor så 

gör de månadsteckningar där barnets utveckling av att gestalta en mänsklig figur följs. 

Pedagogen anses betydelsefull för att barnet ska utveckla sitt målande och att barnet får göra 

samma sak många gånger är något som beskrivs som positivt. Barn behöver öva mycket för 

att utvecklas.  

 

Att kunna planera, genomföra och utvädera aktiviteter ingår i en lärares didaktiska 

kompetens. Detta kan se ut på olika sätt i förskolorna. 

 

Planeringen brukar innebära att planera vilka barn som ska delta och sker oftast ihop med 

kollegor, vilket syfte lektionen ska ha, möjligen förbereda en mall och ta fram det material 

som behövs. En av pedagogerna jobbar med en arbetsplan. 

 

Genomförandet brukar ta ca 30 minuter där förskolläraren instruerar eller att barnen skapar på 

egen hand utan instruktioner. Skoog (1998) ger exempel på vad förskolläraren gör i samband 

med en aktivitet, en sak som förskolläraren gör är att instruera om material/tekniker och att 

demonstrera, d. v. s. visa hur man gör.   

 

Utvärderingen förekommer bara till viss del. En av förskollärarna beskriver projektet 

”Matteverkstad” som möjlig att utvärdera. Förskolläraren som jobbade med en arbetsplan 

utvärderar arbetsplanen. Teman utvärderas. Utvärdering sker tillsammans med kollegor. 

Enligt Lpfö 98 (2011) ska arbetslaget använda olika former av dokumentation och utvärdering 

som ger kunskap om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt 

gör det möjligt att följa barns förändrande kunnande inom olika målområden (s 15). 

Pedagogisk dokumentation, arbete med portfolio samt månadsteckningar används på några 

förskolor för att bedöma barnets utveckling. Portföljmetoden är enligt Åsén (2002) ett sätt att 

dokumentera det pedagogiska arbetet. Portföljerna innehåller dokumentation som synliggör 

barnets utvecklings- och lärandeprocesser.  

 

Den slutsats jag drar av mitt resultat är att de didaktiska kompetenser som förskollärarna anser 

vara viktiga är att var intresse för bild, att ej vara dömmande, kunna kommunicera, förståelse 

för att lärandet inte alltid är i fokus, ett varierat arbetssätt, att se utvecklingen och att planera, 

genomföra och utvärdera. Planering, genomförande och utvärdering av bildaktiviteter 

förekommer. Att utvärdering endast förekommer till en viss del upplever jag vara tråkigt, 
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eftersom förskollärare har så mycket att lära av att reflektera över vad som funkade och vad 

som behöver utvecklas i aktiviteten. Men förstår problematik som exempelvis tidsbrist.  

Viktiga sociala kompetenser för att lära ut bild i förskolan 
Social kompetens innebär enligt Lindström och Pennlert (2006) både teoretiska och praktiska 

kunskaper. Kunskaper om barns utveckling, deras livsvillkor och kulturer samt färdigheter i 

att kommunicera, visa omsorg och empati (s 12). 

 

Resultatet på min frågeställning visar att en förskollärare ska vara kunnig i det mesta, öppen, 

kreativ, positiv och inspirerade. En annan förskollärare tycker det är viktigast att barnet trivs. 

Alla förskollärarna tycker att en positiv inställning och ett eget intresse för bild är viktigt. Att 

man själv måste tycka om bild för att barnen ska tycka att det är kul tycker två av 

förskollärarna är viktigt.  En av förskollärarna förklarar detta på följande sätt: 

”Du behöver kunna se möjligheterna, att barnen kan.”  

En av förskollärarna tycker att det är viktigt att vara inspirerande. Skoog (1998) beskriver i 

sin licenciatavhandlingvad förskollärare gör när de leder bildaktiviteter. En av dessa är att 

skapa relationer genom att inspirera vilket innebär att ”förskolläraren fångar barnens intresse 

och inspirera genom att berätta eller visa något spännande, genom att vara lekfulla eller 

genom att använda sagouttryck” (Skoog 1998, s 57). 

 

 Att uppmärksamma barnen på att det inte finnns något som är rätt eller fel är något som fyra 

av förskollärarna nämner att de tycker är viktigt. En av dem beskriver detta som att man ska 

främja barnen och visa att allt de gör är bra. Detta beskrivs som mycket viktigt för barnets 

självförtroende. En förskollärare tycker det är viktigt att vara lyhörd. Tre förskollärare har 

gemensamt att de tycker att det är viktigt att vara uppmuntrande. Två förskollärare tycker att 

det är viktigt att vara glad. En av förskollärarna nämner också spontanitet som en viktig 

egenskap. Förskolläraren ska också vara flexibel nämner en av de intervjuade. Att kunna 

berömma, att låta alla barn komma till tals och att vara pedagogisk, det vill säga att kunna 

förklara så att barn förstår ses också som en viktig egenskap enligt en av de intervjuade.   

 

För att ge barn inflytande i samband med bildaktiviteter  så ges barnen möjlighet att skapa 

fritt där barnen får  måla vad det vill och att välja färg, men ibland är det mer styrt. Att 

uppmuntra barnen att måla och rita spontant  ses som viktigt. Att vara lyhörd för barnens idéer 

när teman planeras, kan vara ett sätt. Bildundervisning behöver enligt Barnes (1994 s 11) inte 

vara något som är förbehållet en specialist eller en konstnärlig begåvad lärare eftersom det 

finns lärare som får barn att upptäcka vad konstnärligt skapande handlar om trots att de själva 

inte är så konstnärliga. God bildundervisning ger enligt Barnes (1994) barnen självförtroende. 

Att hjälpa barn med deras självförtroende är enligt mig viktigt för att barnet ska utveckla sitt 

bildskapande. 
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För att barn ska lära sig uttrycka sig med bild så sa en förskollärare att hon tycker att det är 

bra att uppmärksamma upplevelser som besök till museum eller pulkaåkning. Då kan barnet 

berätta om sin bild. Förskolläraren kan också låta barnen måla efter högläsning och berätta 

vad som målats. Om förskolläraren gör aktiviteter som är roliga och inte för svåra så kommer 

skaparlusten av sig själv. Att prata med barnet om de känslor som gubben i bilden har kan 

också vara ett sätt att få barn att uttrycka sig med bild. 

 

För att utveckla barns fantasi med bild så kan förskolläraren låta barnet läsa mycket, rita till 

böcker, läsa sagor och sitta med och rita själv för att väcka barnens intresse. Barnets bilder 

blir ett uttryck för barnet att tänka på. Man kan ställa frågor. Att göra sagor och 

uppmärksamma vardagliga bilder är ett annat sätt. Måla till högläsning och berätta med egna 

ord är något som en förskollärare nämner. Måla till musik och att hjälpa barnen fantisera är 

ytterligare ett sätt. Att inte ge barnen färdiga bilder som inspiration kan enligt en förskollärare 

vara ett sätt som ger barnen möjlighet att fantisera och våga rita själva istället för att jämföra 

sig med en förebild. Att peppa barn för att ge dem bra självkänsla ses också som 

betydelsefullt. 

 

Det går enligt Lindström och Pennlert (2006) ”att beskriva vilka kunskaper och kompetenser 

en lärare behöver, men vad gör man när elever inte vill lära?” (s 40). För barn som inte vill 

göra det som är planerat så är förskollärarna eniga om att man inte kan tvinga barn. Lösningen 

är att barnet får titta på, rita vad de vill eller ägna sig åt en sidoaktivitet. Extra stöd kan 

behövas för att barnet kan behöva hjälp och stöttning. 

 

För att utveckla barn som har svårigheter i bild så var det två förskollärare som ansåg att de 

inte kan svara på den frågan. De förskollärare som arbetade på något sätt med detta gjorde det 

genom att dela upp gruppen, lät barnen rita vad de ville, satte sig enskilt med barnet, pratade 

med arbetslaget eller gjorde inga färdiga mallar för att undvika prestationsångest. Min tanke 

om barn som har svårigheter i bild är att det är viktigt att reflektera över vad det är barnen har 

svårt med och uppmärksamma detta tidigt för att barnet ska utvecklas. Arbetslaget ska enligt 

Lpfö 98 (2011, s 11) ge särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag. 

Min tolkning av detta är att reflektion kring barnets utveckling behöver förekomma för att det 

ska vara möjligt ge barnet stöd i dennes svårigheter. 

 

En förskollärare som  hade ett barn med prestationsångest, löste det så att de delade upp 

gruppen så att barnen blev färre när aktiviteterna genomfördes. Då behövde barnet inte 

jämföra sig med så många. Barnet kunde då sitta där och hålla på i sin takt och förskolläraren 

hinner ge extra stöd. Att sätta sig enskilt och instruera barnet nämner en av förskollärarna som 

betydelsefullt för barnet eftersom det kan vara svårt för en del barn att själv välja vad de ska 
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rita. En annan förskollärare tycker att en bra lösning är att prata med arbetslaget om upplevda 

svårigheter i barngruppen. Prestationsångest är något som de jobbar med hela tiden. Vissa 

barn vill enligt henne att man ska rita åt dem hela tiden. De har nu som policy att de inte ska 

rita åt barnen för då kommer de inte våga rita själva. Ett barn frågade ”Hur ritar jag ett 

marsvin?, då berättar hon att de letade efter bilder tillsammans istället för att hon skulle visa 

hur man gör. Ett annat barn frågade ”Vad händer om man gör fel?”, då sa hon ”Ingenting, det 

är bara kul att prova”. Hon anser att förskolläraren måste få barnen att förstå att de behöver 

träna upp hela öga – handkoordinationen. Om det blir fel så gör det inte så mycket. Det ska 

vara en lagom utmaning. De gör inga färdiga mallar. När de var på skolan en sväng, så blev 

de så förvånade över att man arbetade med färdiga mallar åt barnen. Hon sa: 

” Du vet, när man ska rita av den, klippa ut den, klistra fast den. Man kom ju ihåg själv, man 

kände sig ju helt värdelös om man klippte ett jack fel, jag tror inte på mallar.”  

 

Hur förskollärare utformar sitt arbetssätt kan enligt Lindahls (2002) avhandling förstås mot 

bakgrund av de traditioner och synsätt som dominerar inom förskolan och skolan (s 22). Det 

finns enligt Änggård (2006) ”en allmänt spridd uppfattning om att barn så länge de går i 

förskolan frimodigt skapar bilder för att under de första skolåren bli alltmer hämmade i sitt 

bildskapande”.  Änggård hänvisar till Nordström (1989) som ”menar att detta fenomen hänger 

ihop med skolans ensidiga satsning på intellektuell kunskap.” Enligt Änggårds studie är inte 

heller förskolebarn ohämmade i sitt bildskapande (Änggård 2006, s 159). Detta kan 

tillsammans med förskollärarens svar tolkas som att skolans arbetssätt uppfattas  hämmande 

för barns bildskapande, så läraren försöker då  förhindra att barnet hämmas genom att inte 

använda sig av mallar. 

 

Löfstedt (2001) hänvisar vidare till Löfstedts (1999) fallstudie: 

I fallstudien ingår en historisk beskrivning av bildskapande verksamhet i förskolan. I 
beskrivningen framträder en motsättning mellan två pedagogiska förhållningssätt till 
barns bildskapande. Det ena är ett stödjande och uppmuntrande, icke styrande, 
tolkande förhållningssätt till barns bildskapande. Det är förknippat med en syn på 
barns bilder som spontana uttryck för deras mentala och kognitiva status. Det andra är 
ett praktiskt - pedagogiskt förhållningssätt med en aktiv lärarstyrning av bildskapande 
aktiviteter. Dessa skilda förhållningssätt kan relateras till en omsorgsinriktning och en 
pedagogisk inriktning i förskoleverksamheten (s 2-3).  
 

Detta kan tillsammans med förskollärarnas svar tolkas som det förekommer skilda 

förhållningssätt i förskolan. 

 

Den slutsats jag drar av mitt resultat är att de sociala kompetenser som förskollärarna anser 

vara viktiga är att att vara positiv, inspirerande, uppmuntrande, glad, berömmande, 

demokratisk, intresserad och att vara hjälpsam och stöttande. 
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Viktiga ämnes-/innehållskompetenser för att lära ut bild i förskolan 
Lindström och Pennlert beskrivning av ämneskompetens är att kunna mycket om området, 

och förstå hur området är uppbyggt och se kopplingar mellan ämnesområden. Det innebär 

också att ha färdigheter i ämnet och att använda sig av ämneskunskaperna i olika 

sammanhang. Att kunna reflektera, kritiskt granska följa ämnesområdets utveckling och att 

göra det till en del av undervisningen är även det ämneskompetens (2006 s 12). 

 

Förskolan ansvarar enligt Lpfö 98 (2011) för att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter 

och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. Förskolan 

ansvarar också för att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla 

upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer (s 10). 

 

Resultatet på min frågeställning visar att de ämnes/innehållskompetenser som förskollärarna 

tyckte var viktiga var följande: 

 

En förskollärare nämner det egna intresset som betydelsefullt för att barn ska tycka att det är 

roligt att lära sig. ”Barn märker om du inte tycker att det är roligt.” 

 

Förskolläraren behöver enligt en av förskollärarna inte kunna rita något svårare än en 

streckgubbe, hon anser också att det bästa för barnen är att barnen inte får färdiga mallar som 

förskolläraren har förberett eftersom detta kan orsaka prestationsångest hos barnet. Att inte 

alls använda mallar är inget som tilltalar mig och jag är inte av den åsikten att en förskollärare 

behöver kunna rita något svårare än en streckgubbe. Min åsikt är att förskollärare behöver 

kunna rita även svårare figurer för att inspirera barn och att mallar kan vara lämpligt som ett 

hjälpmedel för barnet och lärare för att få en gemensam utgångspunkt där barnet själv kan 

lägga till detaljer som barnet skapar själv. Exempel på detta kan vara att klippa ut mallar för 

former som barnen får måla och klistra fast på papper för att göra fantasifigurer.  Dock ser  

jag problematiken i att läraren gör en egen bild som kan orsaka att barnen vill göra exakt 

likadant och på så vis utvecklas inte barnets kreativitet. Men att använda mallar kan enligt 

mig också vara positivt för att utveckla barnets förmåga att jämföra och efterlikna, själv så 

använder jag mig gärna av mallar som inspiration och ser det därför som självklart att även 

barn ska få den möjligheten. 

 

För att lära ut bild i förskolan behöver en förskollärare ha grundläggande kunskaper om barns 

inlärning för att kunna möta barnet på rätt nivå och utmana barnet därifrån. Man ska kunna se 

barnets utvecklingsstadium. Två förskollärare nämner material, grundfärglära och att ha ett 

eget intresse som det viktigaste.  
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Anna ansåg att de ska lära sig färger, blanda färger och att det blir nya färger. De ska lära sig 

mönster, former och symmetrier.  

 

Barn behöver enligt Beatrice inte lära sig någon teknik. Min åsikt skiljer sig från Beatrice, jag 

tycker att barn ska få lära sig olika tekniker. Beatrice tycker det är viktigt att barn ska våga 

uttrycka sig och våga fantisera. Våga hålla på med bild och inte vara rädd för att misslyckas. 

För henne är det viktigt att lära sig att det är roligt att uttrycka sig med bild och att deras 

självkänsla ska utvecklas. Detta får mig att fundera om kravet på lärande i läroplanen kan 

upplevas som ett hinder av förskollärarna i tron att barnet inte ska tycka att det är roligt att 

lära sig olika tekniker. Min uppfattning om lärande i förskolan är att barnen ska lära sig olika 

tekniker. Det är möjligt så länge teknikerna är anpassade till deras ålder och kunskapsnivå så 

att barnet upplever att det är möjligt att utvecklas och lära sig. Ett lustfyllt lärande är 

lösningen enligt mig. 

 

Cecilia ansåg att barnen ska lära sig att det är roligt och känna att de kan. Att de ska känna sig 

trygga och nöjda med det de gjort är viktigt. ”Man lär ju inte barn i bild, man måste känna att 

det kommer inifrån. Det är ju ett estetiskt ämne och estetik kan du inte plugga in. Man får 

locka fram det. De som har estetiken i sig, de ser man ganska tidigt.” Min syn på lärande är att 

det sker både sociokulturellt och kogntivt. Barn kan enligt mig lära sig om bild av sin 

omgivning, men barnets ålder påverkar också barnets förmåga att ha utvecklat den finmotorik 

och bildförståelse som behövs för att det ska vara möjligt att göra bilder som synligt 

föreställer något. Enligt mig har alla estetiken i sig, det gäller bara att barnet finner intresse 

för ämnet för att barnet ska kunna utveckla sitt bildskapande. Min åsikt är att de egenskaper 

som barn föds med kan utvecklas med hjälp av barnets omgivning och att barnets 

förutsättningar förändras ju äldre barnet blir. 

 

Daniella ansåg att förskolläraren ska erbjuda olika saker och att det ska kännas lustfyllt att 

lära sig, vi försöker blanda in olika saker, lera, sockermålning och måla på snön. 

 

Erika upplevde begreppet bild negativt eftersom hon såg det som ett skolbegrepp, detta kan 

bero på att förskolan oftast kallar bildaktiviteterna för ”Skapande” även om ”Skapande”- 

aktiviteter innehåller bild. Hon ansåg  att barnen ska våga prova. Barnen bör få prova olika 

sorters pennor och färger, förskolläraren kan ta in naturmaterial och gips. ”En del har det där 

kreativa ögat, de har väl det i sig. De har inte fått den där ramen med det där är rätt och det 

där är fel”.  De ska också kunna rita fritt från sina egna idéér, tankar och fantasier.  

 

Den slutsats jag drar av mitt resultat är att de ämnes/innehållskompetenser som förskollärarna 

anser vara viktiga för att lära ut bild i förskolan är att ha kunskap om material, grundfärglära, 

former, mönster, symmetrier, kunna se hur barn utvecklas, utveckla barns självkänsla, få barn 
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att tycka att bild är roligt och att kunna locka fram barns känsla för estetik och bild. 

Bildteknikkunskap och konstnärlighet anses inte lika viktigt. 

 

Avslutande reflektioner 
Jag tycker det har varit lärorikt och intressant att göra den här uppgiften. Jag har också 

upptäckt att den sociala kompetensen har högre prioritet i förskolan än de övriga 

kompetenserna, åtminstone enligt dem jag intervjuat. Jag känner att mitt examensarbete har 

gett mig en djupare förståelse och kunskap om mina egna åsikter om förskollärares kompetens 

för att främja barns bildskapande i förskolan. Mina egna åsikter har blivit tydligare för mig 

när jag fått jämföra mig med några förskollärares åsikter om ämnet. Det har också varit 

intressant att ta del av andras åsikter och på så vis belysa olika sätt att tänka om bildskapande 

i förskolan, lärares kompetens och barns lärande. Vad som skulle vara intressant att undersöka 

närmare är  förskollärares kompetens för att främja bildskapande i förskoleklass. Att fördjupa 

sig inom ett av kompetensområdena tror jag också kan vara intressant. Att fokusera på 

begreppet lärande i förskolan tror jag också skulle vara av intresse. Några av mina 

informanter ansåg att barnets lärande inte är det viktiga och betonade att det är viktigare att 

barnet känner sig bra, är trygg och trivs. Jag tycker det har varit svårt att finna stöd i tidigare 

forskning om detta och kan därför även se detta som möjligt att forska om. 
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Bilaga 1 Intervjuunderlag 

 

 

Bakgrundsfrågor: 

 

Ålder?, Utbildning?, Examensår?, Utbildningsort?, Hur ofta lär du ut bild till förskolebarn? 

 

 

Intervjufrågor: 

 

1. Vad tycker du att du som förskollärare behöver kunna för att lära ut bild till barn? 

 

2. Hur anser du att du som förskollärare kan främja barns lärande i bild? 

 

3. Hur kan du lära barnen uttrycka sig med bild? 

 

4. Hur gör du för att utveckla barns fantasi med bild? 

 

5. Hur gör du med barn som inte vill göra det som är planerat när du har din 

bildaktivitet? 

 

6. Hur planerar, genomför och utvärderar du dina bildaktiviteter? 

 

7. Hur bedömer du enskilda barns lärande i bild? 

 

8. Hur gör du för att ge barnen möjlighet till inflytande i samband med bildaktiviter? 

 

9. Vilka sociala egenskaper tycker du är viktiga för att du som förskollärare ska kunna 

 främja barns lärande i bild? 

 

10.  Arbetar du på något särskilt sätt för att utveckla barn som har svårigheter i bild? 

 

11. Vad tycker du att barn ska lära sig inom området bild? 


