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Abstract 

Title: Preschool teachers view of their competence in art and art creation. A qualitative study 

from a sociocultural perspective. 

Author: Matilda Berntsdotter and Linn Sundqvist 

Supervisor: Thomas Backlund 

 

The purpose of this study was to examine the preschool teachers' view of their competence in 

art and art creation, as well as the competence they consider that a preschool teacher should 

have and how competence can develop.  

In this study, we define competence as something you own in the practice of preschool 

education and that preschool teachers can meet the challenges that the profession requires. 

Competence is about being able to carry out an action in practice, and in this study, the 

expression summarizes what a person can in the field of art and art creation. 

Our study addresses the following questions; how do preschool teachers perceive their 

competence in art and art creation? What do the preschool teachers think they need in 

competence in art and art creation? What role do preschool teachers play in promoting their 

own and children's competence development in art and art creation? Four preschool teachers 

and a teacher for elementary school's older years who worked in preschool since her 

education was interviewed with a qualitative interviewing method from a sociocultural 

perspective.  

The results show that the competencies that preschoolers apprehend is competence that 

includes material knowledge, the ability to link activities with curriculum and theories, and to 

make it a fun-filled activity for the children. In order to develop their competence, the result 

shows that they use continuous education and collegial learning and in interaction with 

children.  

 

Keywords: Competence, teaching competence, art and art creation, preschool, sociocultural 

perspective, competence development. 
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1. Inledning 

Vi har i vårt examensarbete studerat förskollärarens syn på sin kompetens inom bild och 

bildskapande. Studiens huvudfokus riktas på förskollärares syn på sin kompetens, vad de 

anser att en förskollärare behöver för kompetenser inom bild och bildskapande och vilken roll 

förskolläraren intar för att främja sin egen och barns kompetensutveckling inom bild och 

bildskapande. Med kompetens menar vi i vår studie att förskoleläraren klarar det utmaningar 

som yrket kräver och att kunna utföra en handling inom det kompetenta området. En 

utgångspunkt för vår studie är att bild och bildskapande ges liten plats i Läroplanen för 

förskolan, 98 reviderad 2010, till skillnad från övriga ämnen. Journalisten Hanna Johansson 

har intervjuat Ulf Dalnäs som är prefekt vid högskolan för design och konsthantverk. Han har 

undervisat i olika delar av lärarutbildningen och har lång erfarenhet som lärare. Eftersom 

Dalnäs i Johansson (2017) uttrycker att bild och bildskapande ges lite plats i läroplanen 

upplever vi att studien är relevant då vi vill studera hur förskollärarna ser på sin kompetens 

inom bild och bildskapande. Även fast ämnet ges mindre plats i läroplanen så behöver 

förskollärarna ha de kompetenser som krävs för att hålla en god kvalitet inom bild och 

bildskapande.  

 

I Johanssons (2017) intervju med Dalnäs hävdar Dalnäs att estetiska ämnen behövs för att 

förstå vår omvärld, och är kritisk till förskolans nya läroplan som reviderades 2010 där språk, 

naturvetenskap och matematik fick stort fokus medan estetiska ämnen som dans, bild, musik 

och drama blev ett mindre mål som gick ut på att skapa kunskap och förståelse i de teoretiska 

ämnena, vilket blev ihop klumpat som Estetiska lärprocesser. Han tror att de estetiska ämnena 

har förlorat på grund av införandet av Estetiska lärprocesser och att det blir för stort fokus på 

kärnämnena där man använder konstarterna för att bli bra på till exempel matematik, men 

menar istället på att man kanske kunde göra tvärtom, använda matematik för att bli bra på 

musik eller bild (Johansson, 2017, s. 14-16). Dalnäs menar att de estetiska ämnena har fått 

mindre plats i Läroplanens mål, och gett plats åt matematik, naturkunskap och språk. Han 

menar dock att vi ska använda oss av till exempel matematik i bilden och inte av bilden i 

matematiken, för att framhäva de estetiska ämnena och ge dem mer utrymme. Vi vill studera 

förskollärares kompetens inom bild och bildskapande eftersom det är viktigt att förskollärare 

har många olika kompetenser. Kompetensen är betydelsefull för att kunna hålla en kvalitet i 

förskolans verksamhet inom området bild och bildskapande då det gett vika för kärnämnena 

och kanske inte prioriteras på samma sätt. Vi anser att det är viktigt att lyfta detta samt att 
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förskollärarna är medvetna om kompetenserna som de har men också behöver för att kunna 

utföra sitt arbete.  

 

 

2. Bakgrund 

Under denna del kommer vi att presentera styrdokument, ett tidigare examensarbete samt bild 

och bildskapande i förskolans verksamhet.  

 

Styrdokument	

I Läroplanen för förskolan 98 reviderad 2010 finns mål och riktlinjer som förskolan, 

förskollärare samt arbetslag ska följa. Under punkt 2.2 utveckling och lärande finns konkreta 

mål som förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar. Bland dessa mål finns lek, 

identitet, kultur, motorik, språk, matematik, naturvetenskap och teknik samt estetiska 

(Skolverket 2010, s. 10). När vi går igenom målen ser vi att det endast finns ett mål under 

denna spalt som specifikt uttrycker bild som estetiskt uttrycksmedel. Detta lyder: ”utvecklar 

sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i 

många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (Skolverket 

2010, s. 9 - 10). Språk, matematik, naturvetenskap och teknik omfattar minst tre eller fler mål 

som betonar ämnet i själva målet. Självklart finns det mål som vi kan koppla till bild och 

bildskapande men de står inte att de syftar till det, men det går att koppla till det beroende på 

hur man tolkar läroplanen. Det kan gälla till exempel målet “utvecklar sin förmåga att bygga, 

skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Skolverket 2010, s. 

10). 

 

Bild och bildskapande i förskolan	

Åsa Näslund (2012) som var student på lärarprogrammet med inriktning förskola och 

förskoleklass på Umeå universitet har i sitt examensarbete studerat vad som är viktiga 

kompetenser för att lära ut bild i förskolan enligt förskollärarna. Hon talar om tre olika 

kompetenser utifrån Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlert som är utbildade i didaktik och 
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pedagogik. Dessa innefattar didaktisk, social och ämnes/innehållskompetens (Lindström & 

Pennlert 2006, se Näslund 2012, s. 4). Studiens resultat utgår ifrån kvalitativa intervjuer av 

förskollärare och visar på att förskollärare lägger vikt vid olika saker under de olika 

kompetensområdena. Inom de didaktiska kompetenserna var det viktiga intresset för bild, att 

man ska kunna kommunicera, inte vara dömande, ha en förståelse för att lärandet inte alltid är 

i fokus, arbetssättet ska vara varierande, att se en utveckling, planera, genomföra planeringen 

och utvärdera resultatet. De sociala kompetenserna innebär att vara positiv, uppmuntrande, 

glad, inspirerande, berömmande, intresserad, demokratisk, stöttande och vara hjälpsam. Till 

sist inom ämnes/innehållskompetensen handlar det om att ha kunskap om material, former, 

mönster, grundfärglära, symmetrier, se hur barn utvecklas och utveckla barns självkänsla samt 

att locka fram barns känsla estetik och bild och få barn att känna att bild är roligt. Däremot 

var det inte lika viktigt med bildteknikkunskap och konstnärlighet. I hennes avslutande 

reflektioner menar hon att det har varit intressant att ta del av andras åsikter för att belysa 

olika sätt att tänka om bildskapande i förskolans praktik (Näslund, 2012, s. 11, 22, 25 & 27-

28).  

Vår studie har liknande aspekter gällande förskollärares kompetenser, men de skiljer sig på 

det sättet att vi har riktat in oss på förskollärares syn på den egna kompetensen och deras 

kompetensutveckling.  

 

Eva Änggård (2006) som är lärarutbildare och forskare anser att i förskolans verksamhet har 

bildskapande en viktig plats som planerad aktivitet men även som aktivitet vid den fria leken. 

I stor utsträckning sker barns bildskapande i förskolan kollektivt. Målet i förskolan är att 

barnen ska som ett estetiskt uttrycksmedel lära sig använda bild. Bildskapande ses samtidigt 

som ett medel för utveckling och lärande på andra områden. Genom sådana aktiviteter 

utvecklas barn på olika sätt, språkligt, socialt, känslomässigt och kognitivt. Barn lär sig att rita 

av andra barn till stor del men de behöver även vuxnas stöd i sitt bildskapande. Författaren 

menar att bildaktiviteter som är lärarstyrda har viktiga funktioner. De vuxna ger barnen 

tillgång till redskap och genrer som de annars inte skulle upptäcka. Vidare menar hon att vissa 

barn troligtvis inte skulle rita utan påverkan av vuxna. Barnens bildskapande skulle bli 

mediedominerat och likriktat utan en vuxens stöd. Änggård använder sig av en bred definition 

av bild. Hon använder sig av begreppet tvådimensionella bilder, som innefattar bilder som 

producerats med hjälp av papper, vattenfärger, kritor, pennor eller liknande material. 
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Författaren använder sig även av begreppet tredimensionella alster som innefattar material 

som papper, lera eller tejp (Änggård 2006, s.7, 11, 163 & 22). 

 

Att vara sysselsatt med kreativa aktiviteter innebär att konfronteras med de känslorna vi har 

för saker och ting, menar Rob Barnes (1994) som är konstnär och undervisat i pedagogik vid 

University of East Anglia, Norwich. När man ägnar sig åt bildskapande kan det uttrycka en 

känsla eller en stämning lika naturligt som att reagera på en vacker utsikt, en viktig erfarenhet 

eller känsla. Han menar att genom att uttrycka sig och reagera med konstnärliga medel, leder 

till att vi får kontakt med det som är djupt mänskligt inom oss, vilket ger en speciell mening 

och betydelse åt det vi ser med både vår inre och yttre blick. Bildskapande kan för barn vara 

ett medel som de tolkar och införlivar i det dem upplevt, och det kan ge en mening åt det som 

de möter och därför bidra till att barn får en uppfattning om sig själva i relation till omvärlden. 

Barns tidiga bildskapande ger dem ett personligt språk, oftast i form av symboler som 

beskriver den värld de lever i. För vuxna är dessa symboler enkla men för barnet är dem unika 

och avgörande för utvecklingen. Teckningarna avspeglar en upplevelse de sett och visar i ett 

stadium på barnets personliga mognad och medvetenhet. Han menar att de flesta lärare som 

utövar just bild vill stötta denna process och hitta sätt att vidareutveckla barns konstnärliga 

talanger. Det som dock är mest sannolikt är att lärare inte tar sig till de pedagogiska teorierna 

kring bildskapande och istället använder sig av en egen undervisningsmetod. Vilket innebär 

egna erfarenheter, kontakt med andra lärare och deras arbetssätt (Barnes, 1994 s. 5). 

 

 

3. Tidigare forskning 

I den här delen kommer vi att presentera tidigare forskning. Vi har valt Sheridan m.fl. (2015) 

och Löfstedt (2001) och kommer även att argumentera för varför vi valt att använda oss av 

dessa.  

 

Sonja Sheridan, Anette Sandberg och Pia Williams (2015) har tillsammans skrivit boken 

Förskollärarkompetens i förändring. Sheridan är professor i pedagogik vid Göteborgs 

universitet, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Sandberg är professor i 

pedagogik med inriktning mot förskolan vid Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, 

kultur och kommunikation. Pia Williams är professor i barn och ungdomsvetenskap vid 
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Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Författarna 

beskriver kompetens som hur färdigheter, förståelse och kunskaper kommer till uttryck i 

handling. De menar på att i vardagligt tal så handlar det om att vara funktionell och kunna 

styra situationer man hamnar i och i det professionella att i ett yrke kunna klara av det som 

professionen kräver så att målen för den verksamheten man befinner sig i uppfylls. Vidare 

beskriver författarna att förskollärares kompetens innebär en förståelse för det sammanhang 

man finns i, i kombination med förskolans mål som ska uppnås och hur dessa mål kan förstås 

i historiskt kontext.  De beskriver att kompetensen är föränderlig, och att kompetenserna en 

förskollärare äger relateras till tradition, miljö, kultur och organisationen. Till exempel när 

läroplanen revideras, då förändras också synen på kompetenserna som förskollärarna besitter 

(Sheridan m.fl. 2015, s.7).  

 

Författarna påpekar att för att barn ska utveckla kunskaper enligt förskolans läroplans syften 

så krävs av förskollärare vissa specifika kompetenser. Bokens utgångspunkt är resultatet och 

erfarenheterna utifrån ett forskningsprojekt som är genomfört av författarna. Resultaten 

diskuteras i relation till tidigare forskning kring lärarkompetens och förskollärarkompetens, 

läroplanens intentioner, teorier om barns lärande och policyfrågor. Fokus har riktats mot 

varför förskollärare gör som de gör och hur de säger att de agerar. Kompetenser kan enligt 

författarna ge olika innebörder beroende på vilka aspekter av kompetens man inriktar sig på. 

De talar om tre olika nivåer som innefattar förskolors kompetens som bildas av förskollärares 

kompetenser, förskollärares generella kompetenser som kan innehålla personliga, praktiska 

och teoretiska kompetenser samt förskollärares förändringskompetenser. Med andra ord så 

innebär det att kompetens utvecklas i ömsesidiga relationer mellan grupper, individer och 

institutioner (Sheridan m.fl. 2015, s. 15-16). Vidare refererar de till en forskning av NAEYC 

som handlar om förskollärares kompetens, den visar att en förskollärares kompetens är för 

förskolans kvalitet en av de viktigaste aspekterna (NAEYC 2006, se Sheridan m.fl. 2015, s. 

55). Det handlar om förskollärares syn på kunskap och lärande, om kompetens att närma sig 

barns perspektiv men också barnperspektiv. Det handlar också om viljan att vara delaktig i 

barnens värld och önskan om att möta dem i deras förståelse. Till följd av vad förskollärare 

bestämmer sig för vad de vill att barn ska lära om, eller hur de skapar en variation av 

möjligheter för barnen att lära om i relation till Läroplanens mål är vad som avgör förskolans 

pedagogiska kvalitet. Beroende av vad förskollärare gör och hur de använder materiella 

förutsättningar och använder sig själva som resurser för att motivera barn att lära och utforska 
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nya områden utgör därför den praktiska verksamhetens kvalitetsnivå (Sheridan m.fl. 2015, s. 

55). 

 

Sheridan m.fl. (2015) studie är relevant för vår forskningsfråga då den belyser betydelsen av 

just kompetens inom förskolan, utgångspunkten i vår studie handlar dock enbart om bild och 

bildskapande. Vi valde denna studie eftersom den utgår ifrån kompetens som bildas av 

förskollärarnas kompetenser, förskollärarnas generella kompetenser som exempelvis 

personliga, teoretiska och praktiska kompetenser samt förändringskompetensen hos 

förskollärare. Den är även relevant ur det perspektivet att kompetenser förändras och 

utvecklas i ömsesidiga relationer. Eftersom vår studie handlar om kompetenser och 

kompetensutveckling hos förskollärare så vore det intressant att se hur resultaten från vår 

studie förhåller sig till denna studie. Den tidigare forskningen visar på att förskollärare anser 

att det är viktigt för dem att hålla sig uppdaterade med aktuell forskning, eftersom det ökar 

deras kunskap och förståelse inom olika områden. Med ny kunskap kommer redskap att 

hantera vardagliga situationer på ett mer konstruktivt sätt (Sheridan m.fl. 2015, s 68). 

 

Ulla Löfstedt (2001) har arbetet som bildlärare för blivande förskollärare vid högskolan för 

lärande och kommunikation i Jönköping. Hon har i sin avhandling Förskolan som 

lärandekontext för barns bildskapande undersökt vilken sorts mening barns bildskapande får i 

förskolan. Hon gjorde en fallstudie där hon besökte en förskola och observerade samt 

intervjuade förskollärarna på två storbarnsavdelningar. De två undersökta avdelningarna gav i 

resultatet tre underrubriker; fria bildaktiviteter, planerade ateljéaktiviteter samt bildskapande 

som temaaktiviteter. Detta motsvarar organisatoriska skilda sammanhang i förskolans 

bildskapande verksamhet. Författaren har utgått från ett sociokulturellt perspektiv på lärande, 

och har inte behandlat individen eller gruppen som den huvudsakliga analysenheten utan har 

fokuserat på de bildskapande aktiviteter som finns och är konstituerade i en del av förskolans 

kulturella och sociala miljö (Löfstedt 2001 s. 5 & 7).  

 

Inom fria bildaktiviteter visade resultatet att de framförallt har en kommunikativ användning. 

Barnen lär av varandra i samspel och med andra material och redskap. Hur lärarna talar med 

barnen om deras bilder förmedlas också kunskap i sätt att tänka och använda bilder. Hon såg 

också exempel i empirin på att lärarnas guidning vid barns fria bildskapande har stor 

betydelse för barnens förmåga att utveckla detta kommunikativa redskap. Vid de planerade 
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ateljéaktiviteterna visade empirin att lärarna vanligen fokuserar på teknik och material i avsikt 

att ge barnen erfarenhet av varierande sätt att åstadkomma bilduttryck. Vad bildens motiviska 

innehåll är spelar mindre roll till skillnad från i det informella lärandet vid barnens fria 

bildskapande där material och tekniker integrerade i bildens motiviska innehåll. Lärandet som 

sker i ateljén är en slags övningsmodell som leder medel till mål vilket sker när lärarna 

instruerar barnen i tekniker och material utan att koppla dessa till ett gestaltningsändamål. 

Löfstedt menar på de erfarenheter som erbjuds i planerade ateljéaktiviteter ger möjligheter till 

barnen att öka sina praktiska färdigheter i användning av tekniker och material. Att arbeta i 

planerade ateljéaktiviteter i form av verklighetsavbildning utmanar barnen att gå ifrån invanda 

genrer och skapa annat. I temaaktiviteter användes bildskapandet som ett redskap att 

kommunicera ett temainnehåll. Med fokus på det tematiska innehållet i bilderna guidar 

lärarna barnen i bildskapandet. Teknik och material är här underordnade bildens föreställande 

innehåll och lärarna anpassar bilden för att inspirera och underlätta barnens gestaltningar. 

Barnen blir delaktiga i varierande gestaltningskontexter, de lär sig att hitta nya strategier för 

sina temagestaltningar. När de gestaltar uppmärksammas barnen på olika förebilder, till 

exempel fotografier, konstverk och bokillustrationer och med hjälp av lärarnas guidning lär 

barnen sig att använda direkta verklighetsiakttagelser som grund för sina gestaltningar. 

Barnen tillägnar sig då nya bildframställningssätt och nya sätt att uppfatta sin omgivning 

(Löfstedt 2001, s. 202-204). 

 

Vidare beskriver författaren hur lärarna uppfattar sin roll inom dessa tre områden. Inom fria 

aktiviteter ser sig lärarna främst som tillrättaläggare av miljön för bildskapande, samt 

mottagare och synliggörare av barns bildresultat. De ger även uttryck för förhållningssättet till 

barnens fria bildskapande, att fungera som en assistent i användandet av verktyg och material 

och att anta rollen som deltagande observatör och samtalspartner. De kan också dock känna 

sig som en inkräktare som stör barnens självständiga skapande. Löfstedt menar att lärarna ger 

uttryck för en gemensam syn på barns bild utveckling, den utvecklas autonomt om de har 

tillgång till rätt miljö och ägnar sig åt bildskapande (Löfstedt 2001, s. 205 - 206). 

 

Inom planerade ateljéaktiviteter antar lärarna rollen som instruktörer, vilket innebär att de 

visar hur tekniker går till, men också genom strukturerade frågor guida barnens seende. De 

antar också rollen som observatör, uppskattande mottagare samt assistenter. Det finns tydliga 

distinktioner mellan rollerna de ser sig ha gentemot barnens fria bildskapande och de roller 
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dem antar i barnens arbete i ateljén. De deltar inte i barnens fria bildaktiviteter men ger 

metodisk och teknisk ledning i arbetet i ateljén (Löfstedt 2001, s. 206 - 207). 

 

Vid temaaktiviteter anser sig alla lärarna att det är bakgrundsrollen som deltagande 

observatörer vid barnens självständiga gestaltningar som är viktigast. Det kan dock hända i 

det lärarledda bildskapande aktiviteterna att två styrande faktorer i lärarnas handlande 

kommer i konflikt med varandra, det pedagogiska självständighetsidealet och lärarnas 

outtalade förväntningar på resultatet. Om det är resultatet som är viktigt, eller om det inte 

finns något rätt eller fel. Lärarna ger även till uttryck för en samstämmighet i planeringen av 

de lärarledda bildaktiviteterna, men de föredrar att en lärare tar särskilt ansvar för denna 

verksamhet. De för en kontinuerlig pedagogisk diskussion, uttryck som ’inget är rätt eller fel, 

man får göra som man vill, du kan själv’ är formuleringar som finns inom den 

bildpedagogiska diskursen. Det är också med dessa uttryck de bemöter barnen i deras 

bildskapande (Löfstedt 2001, s. 207). 

 

När författaren ställde frågan vad de vill lära barnen inom bildskapande fanns ett 

genomgående drag i deras sätt att förhålla sig. De pedagogiska insatserna på den tekniska och 

materiella sidan som finns av bildskapandet är den man inriktar sig på. Lärarna vill lära 

barnen att det finns en mångfald av material och tekniker att skapa bilder med. De vill 

framförallt skapa en positiv attityd till bildskapande (Löfstedt 2001, s. 208). 

 

Vi valde att använda oss av denna avhandling då den fokuserat på bildskapande aktiviteter i 

förskolan samt hur pedagogerna uppfattar sin roll i dessa aktiviteter, eftersom vi valt att 

studera hur förskollärare ser på sin kompetens. Vi ansåg att det var intressant att den 

behandlar kommunikation och samspel barn emellan men också barn och lärare då 

kompetensutveckling sker i samspel och det innebär ett sociokulturellt perspektiv.  

 

Vi har i vårt arbete med att hitta tidigare forskning om förskollärares syn på sin kompetens 

inte funnit något som handlar om det. Det har varit forskning som berör kompetenser mer 

allmänt, inte endast kompetenser inom bild och bildskapande utan de har bara utgjort en liten 

del av forskningen. Annan forskning som vi funnit har varit om förskollärarens roll i olika 

bildaktiviteter och inte deras kompetenser. Vår studie utgör därför ett bidrag i de luckor som 

finns i fältet.  
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4. Teori 

I den här delen kommer vi presentera våra valda teorier. Vi har använt oss av ett 

sociokulturellt perspektiv och begreppet kompetens. Sheridan m.fl. (2015) har används som 

tidigare forskning men vi valde att ta med detta i teoridelen också eftersom författarna 

definierar förskollärarkompetens på ett sätt som gör det mer förståeligt. 

 

Sociokulturellt perspektiv 

Vi har valt att använda oss av ett sociokulturellt perspektiv då det ger en förståelse för hur 

lärandet sker och kan utvecklas i samspel mellan människor. Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv beskriver professorn inom pedagogisk psykologi Roger Säljö (2000) att kunskaper 

ständigt återskapas och förnyas i samhället. Långt innan vi fick pedagogisk undervisning och 

formaliserad utbildning har kunskapernas utveckling varit viktiga delar av samhällets 

utveckling. Lärande handlar huvudsakligen om vad kollektiv och individer tar med sig från 

sociala situationer och använder i framtiden. Människan är läraktig och har en förmåga att ta 

tillvara på erfarenheter och använda dessa i framtida sammanhang. Lärandets process är inte 

likformig eller endimensionell, det kan ske på kollektiv eller individuell nivå. Det som 

påverkar vilket sätt vi får ta del av information, kunskaper och färdigheter är social och 

teknologisk utveckling. Kunskapen som blir produktiv och funktionell har ändrats genom 

tiden och kommer ständigt ändras av omvärldens möjligheter och krav. Det som förändras är 

inte bara hur mycket eller vad vi ska lära oss utan även sättet vi lär oss på och tar del av 

kunskaper beroende på vilka kulturella omständigheter vi lever i. Vi kan inte reducera frågan 

om hur människor lär till ett enkelt svar det handlar inte bara om hur vi fungerar som 

individer utan påverkas av omgivningen, vilka resurser som omgivningen erbjuder samt vilka 

krav som ställs. Människors intellektuella kapacitet, att tänka och lära är inte begränsad av 

den biologiska och mentala utrustningen vi föds med. Människor samspelar och tänker 

tillsammans med andra människor. Det sociokulturella perspektivets utgångspunkt på lärande 

och mänskligt handlande och tänkande handlar om att man intresserar sig för hur grupper och 

individer utnyttjar och tillägnar sig kognitiva och fysiska resurser. I perspektivet är samspelet 

mellan individ och kollektiv i fokus. Sociokulturella resurser skapas genom kommunikation 

och det är också genom kommunikation det förs vidare (Säljö 2000, s.13-14, 17-18 & 22). Vi 



10 

 

förstår ett sociokulturellt perspektiv som ett lärande som sker i samspel mellan människor, 

och att det är någonting som förändras beroende på vilken kultur man är i. Perspektivet är 

relevant för vår studie då vi behandlar kompetens som är ett lärande, men också hur 

kompetensen kan utvecklas.  

 

Kompetens	

Ordet kompetens förklaras av professorn Knud Illeris (2013) ur ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande att man inom ett bestämt område eller en viss karaktär av situationer är i stånd att 

hantera dessa på ett lämpligt och tillfredsställande sätt. Är man kompetent inom ett område 

klarar man av utmaningarna inom området - man kan det man ska. Kompetens uppfattas som 

någonting positivt men det finns heller ingen motsats till ordet. Kompetens handlar om 

förmåga att förändra fenomenets tillstånd, en förmåga att utföra en handling, genomföra en 

process, ett uttryck som sammanfattar vad en person kan inom ett område. 

Kompetensbegreppet har en mycket öppen och bred definition som inte enbart handlar om 

färdigheter, kunskaper eller liknande utan även om vad man faktiskt kan göra. Det finns ett 

nära samband mellan lärande och kompetens. I lärande finns tre grunddimensioner, dessa tre 

dimensioner är funktionalitet, sensitivitet och socialitet. Funktionalitet innebär att vi har en 

förmåga att fungera ändamålsenligt i de sammanhang vi befinner oss i. Sensitivitet innebär att 

vi har förmåga att uppfatta andra människors beteende och olika situationer på ett korrekt och 

nyanserat sätt. Socialitet handlar om våra möjligheter till en funktionell kommunikation och 

ett samarbete och samspel med andra som fungerar väl. De tre områdena är generella områden 

för resultaten av alla lärprocesser, dessa ingår alltid även om vi inte uppmärksammar det. De 

utgör samtidigt dimensioner i våra kompetenser eftersom kompetenser alltid sträcker sig över 

de tre områdena. Alla tre områdena ska vara välutvecklade i förhållande till det kompetensen 

handlar om för att hålla kompetensens kvalitet. Kompetensutveckling är en särskilt 

kvalificerad form av lärande, detta kan äga rum under hela ens liv och i olika sammanhang 

(Illeris 2013, s. 30-32 & 77-80). Inom ett sociokulturellt perspektiv sker kompetensutveckling 

i samspel med andra människor i själva aktiviteten, det kan ske i det vardagliga, i samspel 

med bland annat kollegor och barn. Kompetensutveckling behövs för att kunna utveckla sina 

kompetenser för att kunna hålla en kvalitet.  

 

Även Skolverket (2017) påpekar att forskning visar på att den viktigaste faktorn för att hålla 

en god kvalitet i förskolan är personalens utbildning och kompetens, därför blir 
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kompetensutveckling viktigt. Målen i förskolans läroplan anger inriktningen på den 

kvalitetsutveckling som förväntas i förskolan. För att få kunskap om hur förskolans kvalitet, 

med det menas verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas för att 

varje barn ges bästa förutsättningar för utveckling och lärande måste vi göra en utvärdering av 

förskolans kvalitet. Vi ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp, utvärdera 

och utveckla förskolans kvalitet. Generellt är en god kvalitet i förskolan det viktigaste för 

många barn. Med det menas att alla barn ska uppleva det tillfredsställande att göra framsteg, 

uppleva att de är en tillgång för gruppen och övervinna svårigheter (Skolverket 2017, s. 15, 3, 

8 & 22). 

 

Kompetensbegreppet är ett positivt begrepp som handlar om att ha förmåga att utföra 

lämpliga handlingar. Sammanfattningsvis så kan man säga att begreppet kompetens är oerhört 

brett, men enligt både Illeris (2013) och Skolverket (2017) är kompetens inom lärande viktigt 

för att hålla god kvalitet. För att ha kompetens krävs inte bara ett kunnande eller en färdighet, 

utan det handlar även om vad man lär sig i interaktion med andra människor som kan bidra 

till en kompetensutveckling.  

 

Förskollärarkompetens	

Sheridan m.fl. (2015) skriver att det krävs specifika kompetenser av förskollärare för att barn 

ska lära och utveckla kunskaper i avsikt mot läroplanen. Forskning visar att förskollärares 

kompetenser är bland de viktigaste aspekterna för förskolans kvalitet. Studien som genomförs 

om förskollärarkompetens utgår från ett interaktionistiskt perspektiv vilket innebär att miljö 

och individ påverkar och påverkas av varandra i ett samspel som är ömsesidigt, dynamiskt 

och kontinuerligt (Sheridan m.fl. 2015, s. 37). Som vi förstår så är ett interaktionistiskt 

perspektiv en del inom det sociokulturella perspektivet. Förskollärarkompetensen gestaltas 

och utvecklas i det komplexa samspelet mellan barn, förskollärare och omgivningen utifrån 

det interaktiva synsättet där omgivningen och människor är ömsesidigt beroende av varandra i 

en process. Det konstitueras tre ömsesidiga interagerande dimensioner av 

förskollärarkompetens. En dimension är kunnande om vad och varför som bildas av 

förskollärarens ämnes och innehållskunskap, pedagogisk medvetenhet samt förmåga att 

reflektera kritiskt och sträva efter kontinuerlig kompetensutveckling. Kunnande om hur är en 

andra dimension där förskollärarens förmåga att leda verksamhet, kollegor och barn, att 

organisera och deras simultankapacitet lyfts fram. Den tredje dimensionen är interaktiv, 
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transformativ och relationell kompetens, med andra ord förskollärarens kommunikativa och 

sociala kompetens, förmågan att ge omsorg och didaktiskt kunnande. Förskollärarens 

kompetens visas i resultatet som ett komplext, multidimensionellt och relationellt fenomen. 

Förskollärarens kompetens utvecklas i ömsesidig kommunikation och i samspel med andra 

och omgivningen samt att den till största del är grundad av tre dimensioner som är ömsesidigt 

integrerade (Sheridan m.fl. 2015, s. 63-64, 69 & 86). Författarna beskriver dessa dimensioner 

med hjälp av en figur som består av en rund cirkel med tre cirklar inuti som överlappar 

varandra. Den stora cirkeln innefattar ordet Förskollärarkompetens och de tre cirklarna inuti 

beskrivs som de tre olika dimensionerna av förskollärarkompetens. Om vi ska illustrera ett 

exempel till denna studie så skulle det innebära att en förskollärare som äger goda kunskaper i 

bild och bildskapande också kan kommunicera ut det till barn på ett pedagogiskt vis. Allt från 

materialkunskap till färglära. En förskollärare som genom sitt ledarskap kan visa hur och 

organisera i verksamheten en aktivitet inom bild och bildskapande, och också i kombination i 

samspel med barn och kollegor kunna reflektera över valda metoder. En förskollärare som i 

det socialkonstruktivistiska perspektivet ständigt utvecklar sin kompetens genom kollegialt 

lärande eller fortbildning, en som är driven till att utveckla sin kompetens och även är beredd 

att hålla sig a jour med nya styrdokument och vetenskaplig grund. 

 

 

Tre dimensioner av förskollärarkompetens 

 

 

 

 

Figur 1. Dimensioner av förskollärarkompetens 

(Sheridan m.fl. 2015, s. 63). 
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Vilka kompetenser som förskollärare bör ha är sådana kompetenser som gör att barn lär sig 

utveckla kunskaper. Att forskning visar på att förskollärares kompetenser är en av de 

viktigaste aspekterna för att hålla en kvalitet inom förskolan innebär att våra kompetenser är 

oerhört viktiga och regelbunden kompetensutveckling blir därför nödvändigt. Reflektionen 

kring vad, varför och hur är behövlig och det är genom ömsesidig kommunikation och i 

samspel med andra och omgivningen som förskollärares kompetenser utvecklas. I vår analys 

kommer vi att kunna relatera till studien och förskollärarnas kompetens. 

 

Kunskap 

Säljö (2013) skriver att kunskap är ett äventyr som är oändligt och oavslutat, det är ett arbete 

som ständigt pågår med att lyfta fram positionerna och göra det obegripliga begripligt. Man 

kan inte reducera frågor om hur kunskaper lever vidare i samhället till några enkla metoder 

(Säljö 2013, s. 16). Att kunskap är något som ständigt pågår förstås eftersom vi hela tiden kan 

få ny kunskap om saker och ting. Det är någonting som är föränderligt och genom att söka ny 

kunskap utvidgas vårt kunskapsområde. Eftersom kunskap är föränderligt och oändligt så 

finns det ingen fast kunskap. Ett sätt att närma sig kunskap är att förstå att man aldrig kan bli 

fullärd.  

 

Vi anser att begreppen kunskap, kompetens och kvalitet förhåller sig till varandra genom att 

förskollärares kunskaper och kompetenser bildar en kvalitet i verksamheten. De tre 

begreppens relation till varandra behövs för att främja varje barns utveckling och lärande. Det 

är därför viktigt att förskollärare får möjligheten att utveckla sina kompetenser i takt med att 

styrdokument revideras och samhället förändras.    

5. Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att studera vad förskollärarna har för kompetenser, vilka 

kompetenser de anser att en förskollärare behöver ha och hur kompetensen kan utvecklas. Vi 

har utgått ifrån Sheridan m.fl. (2015) studie Förskollärarkompetens i förändring samt 

Löfstedts (2001) avhandling Förskolan som lärandekontext för barns bildskapande som båda 

utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Vår studie utgår ifrån kompetensbegreppet som 

Sheridan m.fl. (2015) beskriver som förskollärarkompetens. Författarna beskriver 

förskollärarkompetens som ett förändringsperspektiv som alltid relateras till miljö, kultur, 
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tradition och organisation som förskolan är en del av. Förskollärarkompetens kan förstås via 

tre dimensioner, kunnande om vad och varför, kunnande om hur och interaktiva, 

transformativa och relationella kompetenser (Sheridan 2015, s. 7 & 63).  

 

Studiens frågeställningar är:  

 Hur upplever förskollärarna sin kompetens inom bild och bildskapande? 

 Vad anser förskollärarna att man behöver för kompetenser inom bild och 

bildskapande? 

 Vilken roll intar förskollärarna för att främja sin egen och barns kompetensutveckling 

inom bild och bildskapande?  

 

 

6. Metod 

I denna del kommer vi att gå in på urvalet till vår studie, varför vi ansåg att dessa personer är 

lämpade, hur vi gjort vår datainsamling samt hur vi har bearbetat våra data. Vi kommer även 

ta upp de metodologiska överväganden och etiska överväganden som vi gjort i studien. 

 

Urval 

Vi har i vårt urval valt att intervjuat fyra förskollärare och en lärare inom grundskolans senare 

år men som jobbat i förskola hela tiden efter sin utbildning. Samtliga arbetar med barn som är 

3-6 år och alla förskolorna har olika pedagogiska inriktningar för att få en så stor spännvidd 

som möjligt. Alla förskolor är placerade i Stockholmsområdet. Intervjupersonerna har 

tilldelats andra namn än de verkliga för att försäkra deras anonymitet. Vi har valt att kalla dem 

för Anna, Berit, Cecilia, Daniella och Erika. 

 Anna är lärare för grundskolans senare år och har arbetat inom förskola sen nio år 

tillbaka då hon blev klar med lärarutbildningen. Anna är chef och arbetar på en 

Montessoriförskola. Intervjun gjordes den 14 mars 2017. 

 Berit är förskollärare och har arbetat som förskollärare i 13 år och arbetar på en 

förskola utan speciell inriktning. Intervjun gjordes den 16 mars 2017. 
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 Cecilia är förskollärare och har arbetat som förskollärare i 36 år och arbetar på en 

Reggio Emilia förskola. Intervjun gjordes den 23 mars 2017. 

 Daniella är förskollärare och har arbetat som förskollärare i 32 år och arbetar på en 

Waldorfförskola. Intervjun gjordes den 31 mars 2017. 

 Erika är förskollärare och har arbetat som förskollärare i 13 år och arbetar på Svenska 

kyrkans förskola. Intervjun gjordes den 10 april 2017. 

 

Datainsamling 

Runa Patel och Bo Davidson (2011) har många års erfarenheter av undervisning i 

forskningsmetodik vid Linköpings universitet. De beskriver att både intervjuer och enkäter 

bygger på frågor och är tekniker för att samla in information. Intervjuer är mer personligt då 

intervjuaren träffar intervjupersonen när intervjun genomförs. Eftersom intervjupersonen inte 

alltid förstår nyttan med att svara på frågorna måste vi motivera dem till att deras medverkan 

är betydelsefull för undersökningen. Vi behöver klargöra vad syftet med undersökningen är. 

Vid själva intervjutillfället kommer motivationen återigen påverkas på grund av den 

personliga relationen som uppstår mellan intervjuaren och intervjupersonen. Intervjuaren 

behöver därför visa ett genuint intresse och förståelse för intervjupersonen. Med avseende på 

intervjupersonens uttryck av känslor och attityder måste medgivenhet visas av intervjuaren så 

att det inte väcks en försvarsattityd hos intervjupersonen om den upplever att vi dömer eller 

kritiserar (Patel & Davidson 2011, s. 73-75). 

 

Eftersom vi ville ta reda på förskollärarnas syn på sin kompetens ansåg vi att intervjuer var en 

lämplig metod att använda för att samla in data. Vi har valt att använda oss av kvalitativa 

intervjuer som enligt Patel och Davidson (2011) har en låg grad av strukturering, vilket 

medför intervjupersonen tillåts svara med egna ord på frågorna. Utifrån studiens syfte medför 

det att vi skapar en god validitet. När frågorna ställs i den ordning som faller sig naturligt i 

intervjun blir det en låg grad av standardisering (Patel & Davidson 2011, s. 81). Vi ansåg att 

kvalitativa intervjuer var lämpade för vår studie eftersom de är mer öppna och kräver att 

intervjupersonen svarar med egna ord. Vi använde oss av låg standardisering och låg 

strukturering eftersom vi ville skapa kontakt med personen samt att intervjun skulle vara mer 

som ett samtal där intervjupersonen kunde tala helt fritt utifrån tolkningen av frågan. 

Intervjupersonen fick tillfälle att berätta om olika händelser och erfarenheter kopplat till 
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frågan. Vi ansåg att metoden var lämplig eftersom vi kunde fördjupa oss i svaren, fråga vidare 

om någonting var intressant samt få intervjupersonen att berätta mer om olika situationer eller 

gå in mer på djupet. 

 

Datainsamlingen gjordes under mars och april 2017 och samtliga intervjuer är mellan 40-50 

minuter vardera. Vi har spelat in intervjuerna med hjälp av mobiltelefon för att få så bra 

tillförlitlighet som möjligt. Under intervjun förde vi även anteckningar i fall något område 

dök upp som vi ville återkomma till men även för att kunna notera intervjupersonernas icke 

verbala uttryck. Kort efter intervjun har vi skrivit ner våra egna tankar kring intervju, hur vi 

upplevde den, om några nya tankar väcktes och om vi kan ha påverkat intervjun. Vår tanke 

var från början att utföra intervjuerna tillsammans men insåg att det skulle bli svårt att få ihop 

tider som passade med intervjupersonerna eftersom vi arbetade på olika tider. Vi valde att 

göra teman med underfrågor, dessa handlade om förskollärarnas utbildning och erfarenhet, 

vad de lär ut och vad de själva lär, upplevelse av kompetens, kompetensutveckling samt stöd 

eller hinder som kan finnas i verksamheten.  

Författarna skriver att intervju formulären inom kvalitativa intervjuer kan formuleras med 

teman eller öppna frågor. Intervjuaren kan använda sig av frågorna som finns under 

respektive tema så att studiens frågor blir belysta. En intervju innehåller vanligtvis flera teman 

där intervjupersonen uppmanas att berätta eller beskriva ett större sammanhang (Patel & 

Davidson 2011, s. 84). Annica Löfdahl, Maria Hjalmarsson och Karin Franzén (2014) är alla 

verksamma inom forskargruppen UBB, Utbildningsvetenskapliga studier av barn och 

barndom vid Karlstads Universitet.  De har även erfarenhet av studier av förskola, lärare och 

barn samt av undervisning inom förskollärarprogrammet. Författarna menar att lyssna till 

förskollärares berättelser ger nytta till nya kunskaper som är utifrån andras erfarenheter. Detta 

menar dem att det leder till att tillägna sig andras didaktiska erfarenheter och kunskaper, att se 

hur andra skapar en innebörd med sina yrkeserfarenheter, att kunna se i relation till 

förändringar i svensk förskola som helhet och därifrån lyfta fram variationer och olikheter i 

andras arbetssätt, samt till sist att höja upp yrkets status genom förskollärares förhållningssätt 

(Löfdahl m.fl. 2014, s. 144-146). 

Databearbetning 

Direkt efter varje intervju så har vi med största möjliga mån transkriberat för att det ska finnas 

färskt i minnet. Detta har vi även gjort var för sig. Vi har sedan delgett varandra varje 
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transkription via mail och skrivit ut för att kunna analysera för oss själva, detta för att 

upptäcka om vi såg likadana mönster i transkriptionen samt vad som skilde. Vi har läst 

igenom samtliga transkriptioner flertalet gånger för att kunna upptäcka nya saker. Vi har 

diskuterat tillsammans kring vad vi ansåg var viktigt att få med i analysen som relaterar till 

våra forskningsfrågor och vad som vi bedömde gav oss mycket till analysen. När vi analyserat 

klart alla transkriptioner kom vi fram till flera teman som vi ville belysa. När vi gick mer 

djupgående in i dem såg vi att dessa ämnen gick in i varandra och det resulterade i tre teman 

som vi tyckte var viktiga i förhållande till forskningsfrågorna och gav svar på dessa. Dessa 

teman är kompetenser hos förskollärare, kompetenser som en förskollärare behöver ha och 

kompetensutveckling. 

 

Metodologiska överväganden 

Vi upplever att intervjugruppen var rätt eftersom intervjupersonerna har olika lång erfarenhet 

som förskollärare samt att de arbetat på förskolor med olika inriktningar. Vi anser att vi har 

fått svar på våra forskningsfrågor av intervjupersonerna, kanske tack vare att vi har ställt 

frågor som innefattar att de ska berätta om händelser och situationer. Frågorna har gått in i 

varandra så ibland har vi sett att vi fått svar på fler frågor under en fråga men att de svarat på 

frågan igen under en annan fråga fast på ett annat sätt. Det gör att vi känner att de gett ärliga 

svar eftersom det ges liknande svar på fler ställen. Vi skulle säga att våra svar ger förståelse 

eftersom det ger tydliga svar på forskningsfrågorna som vi har och det är lätt att finna svaren 

på dessa när vi analyserar vår data. Genom att vara påläst kring tidigare forskning, de begrepp 

vi använder oss av och frågorna vi ställde till intervjupersonerna så tycker vi att vi haft så 

goda förutsättningar som möjligt för att få betydelsefulla svar. Vi har också varit väldigt 

fokuserade och intresserade för vad intervjupersonerna har sagt vilket gjort att vi kunnat ställa 

följdfrågor om vi behövt eller be dem utveckla sina svar. 

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) betonar att forskning är både viktig och nödvändig för utvecklingen 

av individer och samhället och har därför tagit fram en text gällande forskningsetiska 

principer i inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Vid forskning finns det fyra 

allmänna huvudkrav som är grundläggande individskyddskrav. Dessa kallas 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Inom 
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informationskravet ska forskaren informera uppgiftslämnarna och undersökningsdeltagarna 

om syftet med den aktuella forskningen. Forskaren ska också informera om vilka villkor som 

gäller för deras deltagande och om deras uppgift i projektet och informera om att det är 

frivilligt att delta. De medverkande kan närhelst de vill avbryta sin medverkan med all rätt. 

Vid intervjuer ska de medverkande ha informationen i förhand (Vetenskapsrådet 2002, s. 5-

7). 

 

Samtyckeskravet som är det andra kravet, innebär att deltagarna i undersökningen har själva 

rätt att bestämma över sin medverkan. Forskaren mottager undersökningsdeltagares och 

uppgiftslämnarens samtycke. Vid intervjuer som är en aktiv insats av deltagarna ska alltid 

samtycke hämtas. Undersökningens deltagare har rätt till att själva bestämma om, på vilka 

villkor och hur länge de ska delta. Deltagarna kan avbryta sin medverkan utan att det ger 

negativa följder för dem, de ska inte heller utsättas för påverkan eller påtryckning som är 

olämplig (Vetenskapsrådet 2002, s. 9-10). 

 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och innebär att alla personers uppgifter i 

undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna måste förvaras 

så att inga obehöriga kan ta del av dem. Alla som arbetar med forskningsprojektet ska 

underteckna en förbindelse om tystnadsplikt gällande användning av etiskt känsliga uppgifter 

om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt 

beträffande sådana uppgifter. Medverkande ska inte heller gå att identifiera av utomstående 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 12). 

 

Nyttjandekravet är det fjärde och sista kravet som innebär att det endast är forsknings 

ändamålet som får använda sig av de insamlade uppgifterna om enskilda personer. 

Uppgifterna som samlas in får inte användas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften. Vetenskapsrådet lämnar förutom dessa fyra principer en 

rekommendation om att forskaren bör fråga deltagarna vid tillfälle om de är intresserade av att 

veta var resultaten kommer att publiceras samt fråga om de vill ha undersökningens 

sammanfattning (Vetenskapsrådet 2002, s. 14-15).  
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Vi anser att vi tagit hänsyn till de etiska aspekterna i undersökningen med tanke på att vi 

förhållit oss till Vetenskapsrådets individskyddskrav. Eftersom vi har intervjuat våra deltagare 

har vi skickat ut information till de förskolor vi har besökt innan och informerat dem om vårt 

syfte med studien och om de villkor som gäller för deras deltagande. De har getts information 

om att det är frivilligt att delta och att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Vi har 

genom samtyckeskravet informerat deltagarna om deras samtycke. Vi har även informerat att 

om de medverkande inte skulle vilja delta längre så får de när helst de vill avsluta sin 

medverkan utan att det får negativa följder för dem. Vi har garanterat de medverkande 

tystnadsplikt eftersom vi har intervjuat förskollärare. Oavsett huruvida forskningsfrågan i sig 

är känslig eller inte, så är deltagarna medvetna om att det är omöjligt för utomstående att 

komma åt uppgifter om dem, det är endast tillgängliga för oss som genomfört studien. De 

insamlade personuppgifterna får alltså endast gälla i vår studie. Vi har informerat deltagarna 

att deras namn kommer att bytas ut till ett annat samt att det inte kommer att finnas någon 

koppling till dem eller förskolan. Det kommer inte heller att gå att identifiera dem för 

utomstående. Vi har frågat deltagarna om de är intresserade av resultaten och talat om vart det 

kommer att publiceras och till de som är intresserade skickar vi ett resultat av studien. 

 

 

7. Resultat och analys 

Nedan kommer vi presentera vår undersöknings resultat utifrån olika teman som vi kunde se 

när vi analyserade intervjuerna. Resultatet kommer att kopplas till teori och tidigare 

forskning. De teman som vi valt att presentera är kompetenser hos förskollärarna, 

kompetenser som en förskollärare behöver ha samt kompetensutveckling eftersom dessa 

besvarar våra forskningsfrågor.  

 

Kompetenser hos förskollärarna	

Men kompetensen kan jag tycka sätter sig i dig liksom som pedagog när du får 

grotta ner dig mycket och göra det hela tiden själv […] för jag tror att det 

spelar ingen roll egentligen hur många snygga titlar eller höga utbildningar du 

har. Du kan ha gått hur mycket som helst, läst tjocka böcker å liksom litteratur 
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och ha suttit på föreläsningar men om du ändå inte liksom är på golvet och 

liksom gör det liksom med barnen. Det liksom, kompetensen gnistrar ju till när 

du kan koppla ihop teori med det som faktiskt händer. – Erika (10 april 2017) 

Vi tolkar Erikas svar att hon anser att man inte bara kan läsa sig till kunskap utifrån 

vetenskapliga teorier utan att man själv behöver vara i praktiken för att erövra kunskapen. 

Dimension tre i Sheridan m.fl. (2015) studie är den interaktiva, transformativa och relationella 

kompetensen som utvecklas i ett samspel med de två första dimensionerna. Den visar att 

förskollärares kompetens är ett relationellt fenomen som bildas av interagerande och 

varierande kunskaper, färdigheter och förmågor. Med det menas att kunskapen om vad, varför 

och hur binds samman beroende av hur enskilda förmågor och kunskaper utvecklas inom 

olika områden och sammanhang samt hur de kommuniceras och transformeras till en helhet 

(Sheridan m.fl. 2015, s. 86). Säljö (2013) beskriver kunskap som ett äventyr som är oändlig 

och oavslutat. Arbetet pågår ständigt med att lyfta fram positionerna och göra det obegripliga 

begripligt. Man kan inte reducera frågor om hur kunskaper lever vidare i samhället till några 

enkla metoder (Säljö 2013, s. 16). Eftersom vi hela tiden kan få ny kunskap om saker kan vi 

förstå att det är något som ständigt pågår, kunskap är föränderligt och genom att söka ny 

kunskap utvidgas vårt kunskapsområde. 

 

Vi är ju väldigt lyhörda inför barnen, alltså lyssnar på vart de är just nu, vad är 

det som intresserar barnen, eh, vad inspireras vi av? […] Pokémon, å där 

hittade vi en grej som han tyckte var kul för då ville han skriva ut en Pokémon å 

då gjorde vi de och sen så satte han sig bara ner och avbildade den och 

blandade färger och höll på. Sen var han igång och sen han tyckte att det var så 

kul för han hitta någonting som han fångades av. Men han har ju inte gått in i 

ateljén någonsin på x antal år. – Erika (10 april 2017) 

Vi tolkar Erikas svar att hon är lyhörd och då formar arbetet utifrån barnens intressen. Utifrån 

Sheridan m.fl. (2015) dimension två, kunnande och hur, det demokratiska ledarskapet, där det 

handlar om att leda så att det är barnens tankar och idéer som blir framträdande, att vara 

lyhörd för det barnen ger uttryck för. Utifrån barnens egen förståelse och intention göra de 

delaktiga i formandet av verksamheten. Det finns en tilltro till barn och en kunskap om vad 

barn gör i förskolan. Det handlar om ledarskap, att hitta en balans där barn känner sig 

delaktiga och får bestämma aktiviteter. Den vuxne ska då använda sin kompetens för att fånga 
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barns intresse, de får då stort utrymme att göra det som fängslar dem. Förskollärare behöver 

vara närvarande för att lyckas fånga barns intresse i stunden vilket ingår i det demokratiska 

ledarskapet, barns inflytande (Sheridan m.fl. 2015, s. 74-75). 

 

Ja de enda som jag känner mig osäker på, är just de dära, de är väl egentligen, 

de handlar just om de här, antiuasmerande, alltså just att, om man verkligen får 

till den här lustskapandet varenda gång. – Anna (14 mars 2017) 

Vi upplever att Anna känner sig osäker på hur hon ska leda barnen för att de ska vara 

engagerade och känna att det är lustfyllt. I dimension två i Sheridan m.fl. (2015) studie finns 

kompetensen att leda individuella barn och barn i grupp som handlar om att vara tydlig mot 

barnen. Förskollärarna ser alla barn i gruppen och det individuella barnet, de finns där för alla. 

Att vara en god förebild för barnen sker i samvaro med dem när de använder sina kunskaper 

inom olika ämnes och innehållsområden. Det handlar om att forma en verksamhet som är 

anpassad till barnen och att uppmärksamma, lyssna och kunna möta dem i sina intressen och 

behov. Det handlar om att kunna samla och kunna leda en grupp med barn och kunna fånga 

deras intresse (Sheridan m.fl. 2015, s.73). 

 

Ja man måste ha materialkunskap verkligen, de e jätteviktigt. – Daniella (23 

mars 2017) 

Daniella betonar vikten av att ha materialkunskap som en viktig kompetens hos förskollärare. 

Likt det lärarna uttrycker i Löfstedts (2001) avhandling så vill de lära barnen att det finns 

olika material och tekniker att skapa bilder av. För att kunna lära barnen måste förskollärarna 

själva ha dessa kunskaper (Löfstedt 2001, s. 208). Illeris (2013) menar att vi strävar efter att 

tillägna en mening och behärska det som vi vill förstå och kunna hantera det. På det viset 

utvecklar vi vår funktionalitet, förmågan att fungera ändamålsmässigt i de sammanhangen vi 

befinner oss i (Illeris, 2013, s. 79).  

 

Att inspirera så mycket att barnen bara känner att allt det dom gör e alltid 

lyckat […] Å då, då kan man ju, då måste de ju också va anpassat efter deras 

ålder. – Daniella (31 mars 2017) 
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Daniella uttrycker att för att inspirera barnen så måste det vara anpassat till deras ålder och 

inte för svårt för att de ska lyckas. Omsorgskompetensen i dimension tre omfattar när 

förskolläraren uppmärksammar barns framsteg och lärande, då stärks barnens självförtroende. 

Förskolläraren anpassar sina förväntningar på barnen beroende på deras ålder, kunskaper och 

tidigare erfarenheter. En annan uppgift för förskolläraren är att se till att verksamhetens olika 

delar tillgodoser barnens behov av utveckling och lärande (Sheridan m.fl. 2015, s. 94). Illeris 

(2013, s. 80) menar att genom interaktion så utvecklar man sin socialitet, vilket innebär 

möjligheterna till lämplig kommunikation och ett välfungerande samspel och samarbete med 

andra. 

 

Men ibland kan man ha ett barn som har svårt att komma igång. Å då … 

behöver jag hitta ett sätt för det här barnet, å då kan de vara att jag själv målar. 

[…] att vi tillsammans börjar måla på det här papperet […] å att man liksom, 

kan försöka få igång den här viljan hos barnet att själv..utforska å börja…då 

måste man stötta på det sättet. – Daniella (31 mars 2017) 

Daniellas svar visar på att förskollärare måste stötta barnen och hitta ett samarbete när de 

upplever svårigheter för att barnet ska finna viljan och börja utforska själv. Social kompetens 

utgår i dimension tre och handlar om att kunna relatera till andra människor, att kunna se 

andra och inta deras perspektiv. Social kompetens innebär att kunna samarbeta, samspela, ta 

hänsyn och respektera andra. Studien visar att social kompetens är situationsbunden, 

förskolläraren måste ha förmåga att hantera relationer och olika personer i specifika 

situationer. En annan förmågan är att genom människokännedom kunna veta hur man ska 

stötta ett barn på bästa sätt utan att kränka barnet (Sheridan m.fl. 2015, s. 89). Löfstedts 

(2001, s. 203) studie visar att lärarnas eget bildskapande tillsammans med barnen behövs 

ibland för att barnen ska prova ett visst material likasom att lärarnas guidning vid barnens fria 

bildskapande har stor betydelse för att utveckla förmågan kring bild. Säljö (2000) menar att 

handlingar och kunskaper i ett sociokulturellt perspektiv relaterar till sammanhang och 

verksamhet. Utifrån vilken situation man befinner sig i definierar man vad man ska göra. 

Kärnpunkten i ett sociokulturellt perspektiv är att förstå kopplingen mellan individuella 

handlingar och sammanhang. Det finns en så kallad tyst kunskap, förtrogenhetskunskap, det 

är en fingertoppskänsla om hur en situation uppfattas av olika människor i den egna 

yrkespraktiken. Man måste ha en känsla för vad som fungerar eller inte i en bestämd situation 

(Säljö 2000, s.130). 
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I samtalet med Daniella pratade vi om hon känner någon osäkerhet kring att stötta barnen i 

bild och bildskapande aktiviteter vilket hon nedan uttrycker att hon inte gör. 

Nää, faktiskt inte. Dom behöver det här – Daniella (31 mars 2017) 

Daniellas säkerhet ligger i att hon anser att barnen behöver få tillgång till bild och 

bildskapande och att hon behöver stötta barnen för att de ska få utvecklas. I Sheridan m.fl. 

(2015) studie lyfter förskollärarna under dimension ett fram lärandeaspekten i samspelet 

mellan barn. Genom att vara tillsammans med andra barn och vuxna lär sig barn sociala och 

kognitiva kunskaper. Förskollärarna menar att där barn lär av varandra är t.ex. inom 

skriftspråkande, matematik och bildskapande. Barnen engageras av det kamraterna gör genom 

att lärarna skapar situationer där de kan imitera, iaktta och kommunicera på olika sätt med 

varandra (Sheridan m.fl. 2015, s. 65). 

 

Att våga, å att det inte finns några gränser, det finns inga regler. – Berit (16 

mars 2017) 

Som vi tolkar Berit så vill hon att barnen ska våga prova på de material som erbjuds och att 

det inte finns några gränser kring hur de ska användas. Löfstedt (2001) menar att lärarna vill 

uppnå en positiv attityd till bildskapande och att det finns en mängd material och tekniker att 

skapa bilder av (Löfstedt 2001, 208). Ur ett sociokulturellt perspektiv menar Säljö (2000, s. 

37) att det är genom kommunikation som individen blir delaktig i färdigheter och kunskap. 

 

Nja, jag kan ju bli, jag kan ju bli osäker när det går åt skogen, för det är ju inte 

alltid att det blir en räkmacka alla gånger [skratt] man har tänkt nånting. […] 

Så det här med säkerhet, de tror jag kommer med erfarenhet. Å det kommer 

också med trygghet. – Cecilia (23 mars 2017) 

 

Cecilia uttrycker en osäkerhet när det inte går som hon planerat men uttrycker samtidigt att 

säkerhet kommer med erfarenhet och trygghet. Sheridan m.fl. (2015) skriver under dimension 

ett, konsten att reflektera, att kompetens krävs för att kunna urskilja och identifiera innehållet. 

Att göra kritiska påpekanden, se situationer och områden som behöver förbättras samt vad 

som ska förändras och hur. Att granska kritiskt med positiva ögon är viktigt. Under 
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kontinuerlig kompetensutveckling skriver författarna att man ska basera sitt arbete på 

beprövad erfarenhet och kombinera detta med sunt förnuft, relevanta teorier, aktuell forskning 

och magkänsla.  (Sheridan m.fl. 2015, s. 65-66 & 68). 

 

I samtal med Erika uttrycker hon att det inte finns något som gör henne osäker inom bild och 

bildskapande. 

Nää, nej, faktiskt inte. Ingenting, nej, nää jag tycker bara att det är jätteroligt! 

[…] jag testar. Det kan inte bli så fel, alltså det kan inte bli fel tänker jag. Å 

barnen är ju liksom, dom är ju inte heller rädda. Asså om jag tänker såhär, vi 

gör det ju ihop, det blir bra. – Erika (10 april 2017) 

Erika uttrycker att hon inte känner sig osäker inom bild och bildskapande hon ser de hela som 

en process som hon gör tillsammans med barnen där inget kan bli fel. Sett ur ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande menar Säljö (2000) att mänskligt handlande och 

tänkande innebär att det man intresserar sig för är hur individer och grupper tar till sig fysiska 

och kognitiva resurser. Fokus är på samspelet mellan kollektiv och individ (Säljö 2000, s. 18). 

Lärarna i Löfstedts (2001, s. 207) avhandling bemöter barnen i deras bildskapande och ger 

uttryck för att det inte finns något rätt eller fel och att man får göra som man vill. 

 

[…] det var ju inte produkten som var viktig, de e ju processen som är viktig. – 

Cecilia (23 mars 2017) 

Cecilia menar att det är processen som är det viktiga eftersom det är där lärandet sker och inte 

i produkten. I ett sociokulturellt perspektiv ser lärarna sig själva som mottagare och 

synliggörare av barnens bildskapande. De vill fungera som en assistent i användandet av 

material och verktyg och ha rollen som deltagande observatör och samtalspartner. Ibland kan 

det hända att en konflikt uppstår om det är resultatet eller processen som är det viktiga 

(Löfstedt 2001, s. 205-207). Vi kan också tolka Cecilias citat utifrån Sheridan m.fl. (2015) 

studie inom dimension två, kunnandet om hur. Dimensionen utvecklas mellan teoretiska 

kunskaper och arbetslivserfarenhet. Dessa visar en förståelse hur man kan arbeta med 

läroplanens mål samt olika situationer i förskolan. Förskollärare inom dimensionen ska agera 

professionellt och göra målen konkreta i samspel med barnen (Sheridan m.fl. 2015, s. 69). 
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Cecilia förstår att det handlar om ett lärande i själva processen för barn, och att detta lärande 

framkommer sedan i styrdokumentens mål. 

  

Våra intervjupersoner kombinerar bild och bildskapande med andra aktiviteter eftersom bild 

och bildskapande upplevs som ett verktyg för att uppnå de andra målen som står i läroplanen 

samt förskolans egna mål. Bild och bildskapande ingår i en process tillsammans med flera 

andra aktiviteter.  

Alltså bildskapande är mera som ett verktyg att liksom, nå dom andra målen, 

nästintill. Bilden i sig är inte, bildskapandet i sig är oftast inte liksom slut. Det 

är en del som ingår i flera andra aktiviteter. Jag tror ju jättemycket på just det 

här att få in så många, så många komponenter i sitt lärande som möjligt. Om vi 

är ute å upptäcker i naturen om man tar tillbaks blommor eller om dom har 

intresse kring fåglar eller andra djur liksom att man på nått sätt försöker 

gestalta det man har hittat ute i naturen alternativt att man tar med sig 

produkter från naturen tillbaka in. Ä, för att ge dem en chans att upptäcka 

någonting nytt. – Anna (14 mars 2017) 

Anna framhåller att det är viktigt att få in så många komponenter som möjligt i lärandet. Som 

vi tolkar Anna menar hon att hon känner sig säkrare att använda sig av bild och bildskapande 

när det blandas samman med andra mål från läroplanen. Säljö (2000) menar ur ett 

sociokulturellt perspektiv att språket hjälper till att lagra insikter kunskaper och förståelse hos 

kollektiv och individer. Vi kan jämföra och lära av erfarenheter genom att tolka en händelse i 

begreppsliga termer. Att se likheter och skillnader mellan objekt hjälper begrepp som färg, 

form och vikt till med och vi kan då lära oss hur vi ska förhålla oss till dem i olika 

sammanhang. För att vi ska kunna bevara kunskaper och information behöver vi ha begrepp 

och kategorier att ordna våra upplevelser med (Säljö 2000, s. 34). Genom att arbeta tematiskt 

menar förskollärarna i Sheridans m.fl. (2015) studie i dimension tre att flera målområden kan 

interageras med varandra likt det Anna berättar. Om de till exempel arbetar med hälsa och 

livsstil kan de blanda samman matematik eller språk. De har ansvar för att olika mål 

samspelar med varandra utifrån ett tematiskt arbetssätt, det kan också kallas för ett 

lärandeorienterat arbetssätt där kunskaper ses som ömsesidiga och samtidiga lärprocesser 

(Sheridan m.fl. 2015, s. 98-100).  
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De kompetenser som förskollärarna har är materialkunskap och didaktiskt kunna koppla 

samman aktiviteter med styrdokument och teorier. Förskollärarna nämner att de är lyhörda 

och öppna för barns inflytande vilket även nämns som en kompetens som man bör ha som 

förskollärare. Förskollärarna ska inspirera barnen till att känna lust och skaparglädje och att 

de får känslan av att de har lyckats. Samtidigt finns det en viss osäkerhet om barnen känner att 

det är lustfyllt varje gång hos några förskollärare. Att kunna anpassa aktiviteter till barnens 

kunnande och ålder och stötta barnen i processen så att de får viljan att utforska. De nämner 

också att det inte finns några regler inom bild och bildskapande. Att det är själva processen 

som är viktig och inte resultatet samt att man som förskollärare behöver ha tålamod och 

acceptans i sitt arbete. Förskollärarna har även kompetenser om hur man får in bild och 

bildskapande i andra aktiviteter och hur de ger en möjlighet att nå målen inom andra områden. 

Det kan i vissa fall finnas en osäkerhet när det inte går som planerat men förskollärarna som 

uttrycker det menar på att säkerhet kommer med erfarenhet och trygghet. 

 

Kompetenser en förskollärare behöver ha 

Vid analysen såg vi att intervjupersonerna berättar om vissa kunskaper som de anser är 

nödvändiga för att kunna ägna sig åt bild och bildskapande med barnen.  

 

Dels behöver dom ju ha nån slags kompetens kring anpassningskompetens. 

Såklart att man behöver materialkompetenser och sånt, men just det här att man 

behöver kunna vara anpassningsbar. Mot barnen. Och i det skapandet som sker 

där och då. – Anna (14 mars 2017) 

Annas sätt att vara anpassningsbar kan ses som ett samspel med barnen, det kan vi förstå 

utifrån Sheridan m.fl. (2015) dimension tre av kompetens; som interaktiv, transformativ och 

relationell kompetens. Inom denna dimension finns den sociala kompetensen som innebär en 

förmåga att kunna relatera och fungera med andra människor. Det handlar om att kunna 

samspela och samarbeta med andra människor och att kunna ta hänsyn och respektera andra. I 

författarnas studie visar det på att social kompetens är situationsbunden och i specifika 

situationer har förmågan att hantera relationer och olika personer. Det handlar om att kunna se 

individen och i den aktuella situationen kunna möta varje enskilt barn. Viktiga aspekter av 

social kompetens är att kunna lyssna och vara lyhörd, att höra vad barnen verkligen säger 

(Sheridan m.fl. 2015, s. 89). I lärandets samspelsdimension arbetar vi för att uppnå integration 
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med delar av omvärlden som vi involveras i. Då utvecklas socialiteten som är 

kommunikation, samspel och samarbete med andra (Illeris 2013, s. 80). Att vara 

anpassningsbar handlar om att kunna samspela och samarbeta med andra människor och med 

den sociala kompetensen så ska man kunna hantera relationer och olika personer. På det viset 

behöver man kunna anpassa sig till de olika delarna.  

 

Asså för det första ska man ju vara intresserad själv. Det är väl grunden. – Berit 

(16 mars 2017) 

Berit berättar att intresset är grunden inom kompetens att lära ut bild och bildskapande till 

barn. Med ett eget intresse kommer också engagemang. Det här kan vi förstå i dimension två, 

kunnande om hur, att medvetet leda kollegor. I ledarskapet blir förskollärarens kompetens 

framträdande, det handlar om att kunna interagera med andra och att kunna vara engagerad 

och ha en teoretisk kunskap som kan omsättas i praktiken. En förskollärare i studien som 

Sheridans m.fl. (2015) gjort förklarar att det är hennes personliga engagemang och 

relationskompetens som kommer till uttryck. För att kunna leda måste man också engagera 

sig (Sheridan, m.fl. 2015, s. 71).  

 

Och sen ska man ha en, asså… vad ska jag säga… tålamod och acceptans asså 

för det är ju rätt kladdigt. Man måste stå ut med att det ser förskräckligt ut. Så 

att en tillåtande miljö, både mentalt och fysiskt, att det är okay att det blir en 

färgklick på bordet. – Berit (16 mars 2017) 

Vi tolkar citatet ovan att man som förskollärare ska acceptera att det kan bli kladdigt och 

rörigt, men även att miljön tillåter att det är så. Berits citat kan vi förstå i termer av dimension 

två, den organisatoriska kompetensen, där miljö och material innebär en skicklighet att 

organisera en öppen, tolerant, utmanade och dynamisk miljö för barns lärande. Det innebär att 

skapa en miljö som ger barn möjligheter och utmaningar, men som också ger förskollärare en 

överblick över vad som händer. Miljön ska passa barngruppen men också det individuella 

barnet och inbjuda till önskade aktiviteter. Barnen ska känna att de kan påverka och ta del av 

den (Sheridan m.fl. 2015, s. 79). Kompetens innebär att utveckla sin funktionalitet, att kunna 

bemästra syftet i sammanhanget man ingår i, men också att utveckla sin sensitivitet, att ha 

förmågan att förstå andra människors beteende och olika situationer på ett nyanserat och 

korrekt sätt (Illeris, 2013, s. 79). 
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För det första måste du ha lust med att göra det. Det är det viktigaste, och jag 

tror att du måste ha baskunskaper i hur det fungerar rent motoriskt, vad kan ett 

litet barn, hur fungerar det med bilder, med färgen för dom? Baskunskaper i de. 

Å baskunskaper i,  jamen vattenfärg å färger överhuvudtaget, hur det fungerar, 

vilka färger man kan ge till barn som prövar. Det tror jag att man måste ha. 

Men det är viktigt å veta också hur håller man i penseln för att penseln ska följa 

efter som en svans. – Cecilia (23 mars 2017) 

Cecilia uttrycker att lust är det viktigaste och att man har baskunskaper inom området. 

Sheridan m.fl. (2015) menar på att i den första dimensionen av förskollärarens kompetens så 

har förskolläraren en bred ämneskunskap, som innebär att de har kunskaper inom flera olika 

ämnen och innehållsområden. Även om kunnandet ses som begränsat inom området så har de 

samtidigt viss kunskap inom de innehållsområden som finns som mål i förskolans läroplan 

(Sheridan m.fl. 2015, s. 64). Löfstedt (2001, s. 206) såg att lärarna i planerade bildaktiviteter 

antar rollen som instruktörer vilket innebär att de måste veta hur man ska handskas med olika 

tekniker och material för att kunna guida barnen och visa hur de kan använda sig av dessa.  

 

[…] att man får fördjupa sig lite och varför gör vi det varför tycker jag att det 

är så viktigt att barnen har tillgång till färg och till, a men till den konstnärliga 

biten. Att man har en förståelse att det inte bara blir det här aha, nu ritar du 

cirklar igen utan att man fördjupar sig lite. Det tycker jag är en bra kompetens. 

– Erika (10 april 2017) 

Som vi tolkar Erikas svar så anser hon att det är viktigt att man vet syftet med det vi gör i 

enlighet med styrdokumenten och teorier. Men även varför man själv tycker det är viktigt. 

Hon menar även att man bör ha kunskap om vad barnen skapar och varför i förhållande till 

deras utveckling och lärande. I ett sociokulturellt perspektiv på lärande behärskas en 

kommunikativ praktik och i praktiken finns det också någon form av fysisk verksamhet. 

Mänskliga praktiker är oftast både kommunikativa och fysiska. Vilket innebär att man inte 

bara ska känna till hur man gör det utan även kunna utföra det i praktiken (Säljö 2000, s. 37). 

I dimension ett, kunnande om vad och varför menar Sheridan m.fl. (2015) att förskollärares 

innehålls- och ämneskunskap syftar till att kritiskt reflektera över förskolans pedagogik och 

didaktik i förhållande till läroplanens mål. Samt att ständigt sträva efter kompetensutveckling. 
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En kompetens är att kunna förklara och kommunicera syftet med verksamheten i förhållande 

till målen i läroplanen och teorier om barns lärande och utveckling (Sheridan m.fl. 2015, s. 

64). 

 

Flera av förskollärarna poängterar även att det är viktigt att ha kompetens om hur man skapar 

glädje hos barnen i arbetet med bild och bildskapande.  

Eftersom jag tycker att det är så viktigt det där med lusten, skaparglädjen ska 

finnas med då kan ju inte mina egna tankar som pedagog trumfa barnen på 

något sätt. – Anna (14 mars 2017) 

Annas svar tyder på att hon inte vill påverka barnen på något sätt för att förhindra 

skaparglädjen och som vi tolkar henne så möter hon barnen i de behov som de ger uttryck för. 

Löfstedt (2001) utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv och menar att beroende på hur lärarna 

samtalar med barnen om deras bilder så förmedlas kunskap i deras sätt att tänka och använda 

bilder. När lärarna guidar barnen vid fritt bildskapande ger de stor betydelse för barnens 

förmåga att utvecklas. Framförallt vill de förmedla en positiv inställning till bildskapande 

(Löfstedt 2001, s. 202-203 & 208). Dimension tre utgår bland annat från 

omsorgskompetensen, det handlar om att som förskollärare möta barnens behov genom 

omsorg. Att kunna stödja, hjälpa, identifiera, ge möjligheter och att kunna planera och 

genomföra organisationer som främjar barns lärande och utveckling. Denna unika kompetens 

av förskollärare visar sig i hur dem tolkar, analyserar, genomför och förhåller sig till barn och 

olika situationer. Beroende på hur vuxna bemöter barn i förskolan gör att barn får egna 

erfarenheter av att bli sedda och bekräftade. Omsorg handlar också om att fostra barn till 

självständighet (Sheridan, m.fl. 2015, s. 93). Sensitivitet utvecklas genom vår förmåga att 

kunna uppfatta olika situationer och människors beteende på ett nyanserat och korrekt sätt 

(Illeris, 2013, s. 79).  

 

Att inte ge för svåra material. Helt enkelt, utan att barn känner att de lyckas 

med de dom håller på med. – Cecilia (23 mars 2017) 

Cecilias svar tyder också på att barn i förskolan ska få sin egen självkänsla med hjälp av en 

vuxens vägledning. Sheridan m.fl. (2015) beskriver att inom dimension tre tillhör 

omsorgskompetens där förskollärare anpassar sina förväntningar på barnen beroende på deras 
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kunskap, ålder och erfarenheter, då det stärker deras självförtroende. Barnen blir 

uppmärksammade på deras egna framsteg och lärande (Sheridan m.fl. 2015, s. 94).  

Vi ser i analysen av intervjuerna att förskollärarna tycker det är viktigt att barnen känner 

glädje och att det lyckas i bild och bildskapande aktiviteter. Detta anses vara betydelsefullt då 

barnen ska få en positiv upplevelse och en vilja till att fortsätta vara i dessa aktiviteter. 

 

Utifrån intervjuerna uppfattar vi det som att de kompetenser som anses vara nödvändiga är att 

kunna anpassa sig till barnen men även att själv vara intresserad och ha lusten till att arbeta 

med bild och bildskapande. De bör även ha kompetens om materialet man använder och om 

hur barn fungerar motoriskt. Det nämns även att man måste ha en acceptans och tålamod i 

arbetet. En annan kompetens som nämns är att en förskollärare behöver ha en fördjupad 

kunskap om vad syftet med aktiviteten är i förhållande till styrdokument och barns utveckling 

och lärande. De ska även ha en förståelse för vad barn skapar och varför, det ska vara lustfyllt 

och det ska skapa glädje hos barnen så att de känner att de lyckas. Sheridan m.fl. (2015) 

beskriver att förskollärares kompetens innebär en förståelse för det sammanhang man befinner 

sig i. Hon menar att det handlar om att vara funktionell och kunna styra situationer man 

hamnar i (Sheridan m.fl. 2015, s. 7). 

 

De kompetenser som förskollärarna anser att de bör ha som stämmer överens med de 

kompetenser de har är materialkunskap och att didaktiskt kunna koppla samman aktiviteter 

med styrdokument och teorier. Förskollärarna nämner att de är lyhörda och öppna för barns 

inflytande vilket även nämns som en kompetens som man bör ha som förskollärare. 

Förskollärarna ska inspirera barnen till att känna lust och skaparglädje och att de får känslan 

av att de lyckats. Att kunna anpassa aktiviteter till barnens kunnande och ålder samt stötta 

barnen i processen så att de får viljan att utforska. De nämner också att det inte finns några 

regler inom bild och bildskapande att det är själva processen som är viktig och inte resultatet 

och att man som förskollärare behöver ha tålamod och acceptans i sitt arbete. Egenskaper som 

de anser att en förskollärare bör ha men som framkommer först när vi går in på 

kompetensutveckling är att man behöver ha ett eget intresse för bild och bildskapande.  
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Kompetensutveckling 

När vi analyserat förskollärarnas syn på kompetensutveckling kommer vi fram att de anser att 

de borde se till att fylla på sin kompetens men att det i flera fall prioriteras bort eftersom det 

upplevs svårt att hinna med eftersom man måste lämna verksamheten.  

Jag tror att man också måste se till att man hela tiden fyller på sina 

kompetenser. Jag tycker det har, de har blivit svårare med åren, att hinna gå på 

fortbildning, om jag ska va ärlig…Och då blir det tyvärr att man prioriterar 

bort fortbildningen. – Cecilia (23 mars 2017) 

Cecilia påpekar att man hela tiden behöver fylla på sina kompetenser, men att tidsbrist är en 

faktor som gör att fortbildning prioriteras bort. Enligt Sheridan m.fl. (2015) så visar forskning 

på att förskollärares kompetenser är en viktig aspekt för att hålla kvalitet inom förskolan, det 

innebär att våra kompetenser är oerhört viktiga och att vi behöver regelbunden 

kompetensutveckling. Förskollärarna bör därför få tillgång till kompetensutveckling samt 

prioritera det för att förskolan ska kunna hålla en kvalitet inom bild och bildskapande. 

Sheridan m.fl. (2015) menar också inom dimension ett att förskollärare ska ha viljan att 

utvecklas och förändras för att kunnandet om vad och varför ska kunna fördjupas (Sheridan 

m.fl. 2015, s. 67). Även enligt Skolverket (2017, s. 15) så visar forskning på att den 

betydelsefullaste faktorn för att hålla en god kvalitet i förskolan är personalens utbildning och 

kompetens och därför blir kompetensutveckling angeläget. 

 

 

De fortbildningar som förskollärarna framhäver att de skulle vilja gå på är både kortare 

utbildningar eller sådana som sträcker sig över en längre period. Men de utbildningar de 

efterlyser är främst de som är längre.  

Jag tycker också utbildningar är, att gå sådär 2 timmar eller en halvdag det 

tycker jag ger mycket för en kort tid. Jag tycker man ska försöka hitta 

utbildningar där man kan gå i en grupp, där man ses över tid. Kanske att det e 

en termin eller någonting, att man håller på, för det tycker jag ger mycket mer. 

Och det ger också avtryck tycker jag i verksamheten, å då kan man också 

berätta för kollegor på ett annat sätt. Därför att, om du går till exempel över en 

termin å låt oss säga, att man går 5-6 gånger någonting, då har man ju 
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reflektion emellan. Du prövar olika saker emellan å så kommer det nytt. Det 

tycker jag är den bästa utbildningen. – Cecilia (23 mars 2017) 

Cecilia anser att kortare utbildningar ger mycket men enbart för en stund och efterlyser längre 

utbildningar som sträcker sig över en period för att kunna reflektera mellan tillfällena. Som vi 

tolkar hennes svar så menar hon att hon vill ta med sig det hon lärt sig på utbildningar till 

kollegor och verksamheten. I dimension ett, kontinuerlig kompetensutveckling skriver 

författarna att i yrket bör lärande och utveckling vara en kontinuerlig process, likt det Cecilia 

betonar. Att förskollärare fördjupar sin kompetens är relaterat till vad de anser att barn 

behöver utveckla kunskaper om. Arbetet fungerar dock bäst om det blir en kombination av 

erfarenheter, teorier, aktuell forskning och fingertoppkänsla (Sheridan m.fl. 2015, s. 67-68).  

 

Och sen nu här när jag är utbildad har jag fått chans att gå också en jättebra 

fyra dagars utbildning. Kurs inom Reggio Emilia institutets utbildningar där 

dom har. Så då var det fyra heldagar att bara grotta ner sig i bild och form, 

lera, avbildning, teckna och så, blanda färger och ja. Så jag känner att jag är 

ganska så påmatad. – Erika (10 april 2017) 

Genom att gå utbildningen som Erika talar om så får hon kunskaper om olika material och 

tekniker som hon sedan kommunicerar ut till barnen. I språket kan vi dela erfarenheter med 

varandra, erfarenheter som vi inte kan få av bara instinkter eller fysisk kontakt med världen. 

Genom kommunikationen kan vi byta information kunskaper och färdigheter, med andra ord 

kan vi låna andras kunskaper när det behövs och använda dem som om det vore våra egna 

kunskaper (Säljö 2000, s. 34). Förhållningssättet som lärarna i Löfstedts (2001, s. 208) 

avhandling ansåg var viktigast var att lära barn en mångfald av tekniker och material att skapa 

bilder med.  

 

Den största källan till kompetensutveckling som vi sett när vi analyserat vårt material är 

utbytet av kompetenser mellan kollegor. Det är något som Anna uttrycker är den största 

källan till kompetens. 

Den har jag fått på plats här, äm, av kollegor så egentligen kollegial utbildning 

har jag fått mestandel, eh vi har inte gått nån, vi har inte liksom varit iväg på 
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några andra grund, eh ja grundutbildningar inom någonting utan man har lärt 

sig utav varandra här. – Anna (14 mars 2017)  

Annas svar visar på att kollegial utbildning är en viktig del i att skapa nya erfarenheter. Om vi 

lyfter Annas uppfattning ur ett sociokulturellt perspektiv, betonas i dimension ett, kunnande 

om vad och varför att kunna reflektera över sitt arbete och vad som behövs göras eller inte. 

Det bör vara en kontinuerlig process tillsammans med kollegor. Reflektion används på det 

sättet som ett verktyg för att utveckla lärarnas möjligheter att göra arbetet både synligt men 

också leda till förändring och förnyelse i samverkan med barn eller kollegor. I Sheridans m.fl. 

(2015) studie betonar förskollärarna även att en del för att utvecklas är att ha ett gemensamt 

yrkesspråk, vilket man också får genom reflektion och kollegialt lärande (Sheridan m.fl. 2015, 

s. 66-68). Sett ur ett sociokulturellt perspektiv så vill människan lära att kunna ta vara på 

erfarenheter och använda dessa i framtida sammanhang på en kollektiv och individuell nivå. 

Man kan lära som individ men också i organisationer och samhällen. Lärandet förändras över 

tid och det är inte bara vad eller hur mycket vi ska lära oss utan det handlar också om på vilka 

sätt vi lär och tar del av kunskaper. Det beror på vilka kulturella omständigheter vi lever i. I 

förskolans kultur arbetar man i form av arbetslag där alla bär på olika erfarenheter och 

kompetenser och det är i kommunikationen mellan människor som sociokulturella resurser 

skapas, genom kommunikationen förs de vidare (Säljö 2000, s.13-14 & 22). 

 

Men idag är det lyxigt  […] om man vill bli på matad av kunskaper och idéer 

och tekniker så kan ju du bli det pga tackvare sociala medier […] Det är det jag 

kan tycka är ett flöde hela tiden att man fyller på sig själv sen, men sen är det 

såklart asså, kollegor eller om man har en nu lyhörd chef som jag har. – Erika 

(10 april 2017) 

Erika uttrycker att sociala medier är ett sätt att inhämta mer kunskap kring det man själv är 

intresserad av. Vi tolkar att Erika menar att man själv blir inspirerad till att ta till sig nya idéer 

och tekniker som kan användas i verksamheten. Det handlar om ett eget intresse av att vilja få 

dessa kunskaper. Säljö (2000) menar att lärande förändras under tid och kulturella villkor. I 

dagens samhälle kan vi via teknologi ta del av information färdigheter och kunskap (Säljö 

2000, s.13). Enligt Säljö (2013, s. 16) är kunskap ett oändligt äventyr som aldrig avslutas 

eftersom vi ständigt kan få ny kunskap om saker och ting, det handlar om att göra det 

obegripliga begripligt. 
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Man lär ju i samspel tycker jag, barn å vuxna. – Cecilia (23 mars 2017) 

Vi tolkar Cecilias svar att det är i samspel mellan barn och barn samt barn och vuxna man får 

kunskap i de handlingar man utför tillsammans, i en kollektiv verksamhet. I Löfstedts (2001, 

s. 202-203) avhandling visade resultatet att bildaktiviteter har en kommunikativ användning. 

Med material och redskap lär barnen av varandra i samspel men av betydelse är också hur 

lärarna talar med barnen om deras skapande. Då förmedlas kunskap i hur man kan tänka och 

använda bilder. Säljö (2000, s. 21) påpekar att hur vi lär är en fråga om hur vi tar till oss de 

resurser för att utföra praktiska projekt som är delar av vår omgivning och kultur.  

 

Jag tycker man aldrig blir färdig, jag tycker ju mer jag jobbar med bild å 

bildskapande ju större luckor får jag ju i mitt liv. Jag förstår inte det hära. 

[skratt] – Cecilia (23 mars 2017) 

Cecilia uttrycker att man aldrig bilr färdiglärd utan att det alltid finns nya färdigheter och 

kompetenser att inhämta. Säljö (2000) menar att lärandet förändras under historien och vilka 

kulturella villkor man lever i. Kunskap förändras genom århundradena och kommer fortsätta 

att ändras på grund av omvärldens krav och möjligheter (Säljö 2000, s.13). Sheridan m.fl. 

(2015) poängterar också att förskollärarnas kompetenser är ett förändringsperspektiv eftersom 

de relateras till kultur, miljö, historisk tradition och organisation. När styrdokument förändras 

så förändras även synen på kompetenserna hos förskollärare. I dimension ett under 

kontinuerlig kompetensutveckling är den egna viljan en viktig förutsättning för att utvecklas 

och förändras, det bör vara en kontinuerlig process. När samhället förändras måste 

förskollärarnas kompetens utvecklas för att förskolans praktik ska anpassas till samhället 

(Sheridan m.fl. 2015, s.7 & 67). Skolverket (2017, s. 15) påpekar att en oerhört viktig faktor 

för att hålla en god kvalitet i förskolan är personalens utbildning och kompetens, därför blir 

kompetensutveckling viktigt. 

 

Utifrån analysen om vilken roll förskollärarna intar för att främja sin egen och barns 

kompetensutveckling inom bild och bildskapande så skiljer sig svaren åt något. En 

förskollärare uttrycker att det med åren blivit svårare att hinna gå på fortbildningar och att det 
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prioriteras bort, andra känner att de får mycket kompetensutveckling och att det även handlar 

om ett eget intresse för yrket. Mycket finns att inhämta via sociala medier där man kan få 

idéer, kunskaper och nytt material att arbeta med. En del av kompetensutvecklingen sker även 

kollegialt och i samspel mellan barn och vuxna. Den kompetensutveckling som efterfrågas är 

framförallt utbildningar som ser över en längre period med flera träffar där man får tid till 

reflektion mellan träffarna. Även kortare utbildningar på ett par timmar eller en halv dag 

efterfrågas men upplevs inte ge så mycket över en längre period. Som förskollärare finns det 

alltid nytt att lära sig, man blir aldrig färdiglärd. 

 

 

8. Diskussion 

Vi kommer nedan diskutera resultaten i analysen och metodvalen. Vi kommer att diskutera 

resultatdiskussionen med hjälp av tidigare forskning. Vi kommer även att ge ett förslag på 

fortsatt forskning utifrån vår studie.  

 

Resultatdiskussion 

Analysen visade att de kompetenser som förskollärarna ansåg var viktiga inom bild och 

bildskapande stämde överens med de kompetenser som de själva har. Kompetenserna 

innefattade material och ämneskunskap, kunna koppla samman styrdokument och teorier med 

aktiviteter samt vara lyhörda och öppna för barns inflytande. De vill inspirera barnen så de 

känner lust och glädje till att skapa så att det förhoppningsvis leder till att barnen får en känsla 

av att dem har lyckats. Förskollärarna nämner att det är processen som är viktig inom bild och 

bildskapande och inte själva resultatet. De behöver även ha tålamod och en acceptans i 

arbetet. Ett eget intresse för bild och bildskapande är en kompetens som nämns att man bör ha 

som förskollärare men som inte kommer fram tydligt först i kompetensutvecklingen som en 

kompetens som de själva har. Trots att det inte lyfts i ord kan vi ändå se att de har ett eget 

intresse i sitt arbete med tanke på sitt engagemang. När vi med hjälp av Sheridans m.fl. 

(2015) studie om de tre dimensionerna har vi sett att samtliga tre dimensioner genomsyrar 

hela analysen. Förskollärarna visar på en kompetens om att kunna veta vad de ska lära ut och 

varför inom bild och bildskapande i verksamheten. De har kompetens om hur, att kunna leda 
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ett demokratiskt arbetssätt med barnens inflytande och de har kunskaper om materialet som 

används. De visar även kompetens om att kunna integrera vad, varför och hur genom att 

kunna kommunicera och samspela med kollegor och barn. De lyssnar på barnen och möter 

dem i de behov de uttrycker. Förskollärarna visar på didaktisk kompetens då de vill ge barnen 

ett meningsfullt lärande som utvecklas. 

 

Vi tycker att det är intressant att vi sett en skillnad mellan förskolorna i studiens fråga om 

vilken roll intar förskollärarna för att främja sin egen och barns kompetensutveckling inom 

bild och bildskapande. Några verkar satsa mycket på kompetensutveckling hos förskollärare 

medan andra inte gör det. Vi såg i vår analys att ett stort utbyte sker kollegialt. Förskollärarna 

samspelade både tillsammans med kollegor och barn vilket bidrar till kompetensutveckling 

både för förskollärarna men även barnen. Det handlar mycket om ett eget intresse för att 

utvecklas och få nya kunskaper, nya idéer och kunskaper finns att inhämta bland annat via 

sociala medier. Det förskollärarna efterfrågar är fortbildningar som sträcker sig över en längre 

period som innehåller flera träffar där man får tid att reflektera mellan tillfällena. Även 

kortare fortbildningar som är några timmar eller en halv dag efterfrågas men dessa anses 

endast ge nytta över en kortare period. Det vi ansåg var intressant och betydelsefullt var att 

man som förskollärare aldrig blir färdiglärd utan att det ständigt finns ny kunskap att lära sig, 

vilket även gäller barns kompetensutveckling. Det är även intressant att titta på vårt resultat ur 

ett sociokulturellt perspektiv, beroende på vilken typ av kultur man befinner sig i och vilka 

osynliga normer som råder i de olika pedagogiska inriktningarna. De olika svaren utifrån de 

olika inriktningarna beror kanske på kulturen på förskolan och vad den tillåter eller inte och 

hur de ser på kompetensutveckling.  

 

När förskollärarna fick frågan under intervjun om de upplever någon osäkerhet inom de 

situationer som de beskrivit såg vi i analysen att det var två förskollärare som inte visade 

någon som helst osäkerhet i någon situation. Det vi funderat över är om det verkligen är så 

som förskollärarna uttrycker, att de inte känner någon osäkerhet inom bild och bildskapande, 

inte känner sig osäkra inom någon del av området alls. Kan det ha att göra med att dem inte 

känner sig osäkra om det som de har kunskap om, men om dem skulle inhämta ny kunskap 

inom området så skulle de kanske känna sig osäkra om de inte tidigare stött på det nya. Som 

en förskollärare uttrycker sig så finns det alltid ny kunskap att inhämta och man blir aldrig 

färdiglärd. De kan därför inte ha alla kunskaper än och det hade varit intressant att se om de 
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känner osäkerhet vid en situation kring nya kunskaper då de ännu inte befäst sig som de 

andra.  Att inhämta nya kompetenser pågår kontinuerligt, med den insikten så inser man att 

man aldrig blir färdiglärd. Förskollärarna uttrycker även att de känner sig säkra på grund av 

att de inte finns några rätt eller fel inom bild och bildskapande. Det är en process som görs 

tillsammans av barn och vuxna för att de anser att barnen behöver bild och bildskapande 

eftersom det är en lustfylld och utforskande aktivitet. Dock uppstår det tillfällen då 

förskollärarna blir osäkra på sin egen kompetens och om det blir en lustfylld aktivitet när en 

aktivitet inte antas av barnen som förskollärarna ämnat. Förskollärarna känner sig säkra i 

arbetet när de får in bild och bildskapande i andra aktiviteter samt när de kombinerar andra 

mål från läroplanen. Förskollärarna uttrycker att säkerhet kommer med tiden i takt med att 

deras erfarenhet expanderar.  

 

Med utgångspunkt i Sheridan m.fl. (2015) teori kring förskollärarkompetens såg vi i vår 

analys att förskollärarna kan vara funktionella och styra de situationer de hamnar i. Att vara 

professionell på det sättet att man klarar av det som professionen kräver så att målen för 

verksamheten uppfylls. Synen på kompetens förändras i takt med att bland annat läroplanen 

revideras och vår kultur förändras.  

 

I analysen såg vi att förskollärarna använde sig av bild och bildskapande i olika typer av 

aktiviteter, och att de inom aktiviteterna lär ut materialkunskap till barnen, hur de ska föra 

penseln eller blanda färger. Med utgångspunkt i Löfstedts (2001) avhandling såg vi i vår 

analys att förskollärarna i verksamheten alltid utövar ett lärande och inte antar en speciell roll 

inom en aktivitet förutom att finnas till för barnen, stötta och guida dem i bild och 

bildskapande och att visa på att det inte finns några rätt eller fel. De stöttar barn som känner 

sig osäkra, de lyssnar till barnens intresse och följer dem genom deras inflytande. Likt 

Löfstedts (2001) avhandling såg vi att förskollärarna ser kommunikationen som en viktig 

komponent inom barns bild och bildskapande. Utveckling sker tillsammans barn emellan och 

i samspel mellan barn och vuxna.  
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Metoddiskussion 

Det vi skulle kunna gjort annorlunda är att ha gjort intervjuerna tillsammans för att få syn på 

olika saker under intervjun. En person hade kunnat hålla i intervjun medans den andra 

observerade eftersom man kanske lyssnar på intervjun med andra öron och uppmärksammar 

svaren på ett annat sätt och kan då ställa följdfrågor eller mer utvecklande frågor under 

intervjun.  När man håller i intervjun själv har man kanske ett annat fokus på vilka frågor som 

ska ställas och att allt kommer med och inte samma fokus på om man vill få deras svar mer 

utvecklande eller ställa följdfrågor. Trots att vi gjorde intervjuerna var för sig hade vi önskat 

att vi hade ställt mer följdfrågor om varför de upplever att de är på ett sätt.   

 

Vi kan ha påverkat intervjuerna och intervjupersonerna genom att vi har bekräftat det som 

förskollärarna sagt eller hållt med om i deras svar och kanske på så sätt påverkat svaren. 

Genom att ge positiv uppmuntran och visat att vi har blivit inspirerade av deras berättelser 

kan vi också ha påverkat intervjupersonen.  

 

I vår urvalsgrupp hade vi kunnat valt att intervjua fem förskollärare och inte fyra samt en 

lärare för de äldre åren men vi tyckte inte att det hade någon betydelse eftersom hon sen sin 

utbildning endast jobbat inom förskola och även är chef på förskolan. Vi ansåg därför att hon 

bör vara väl insatt i förskolans arbete och styrdokument och är därmed lämpad att vara med i 

vår studie. 

 

Det vi lärt oss under arbetets gång är att kompetens är ett rymligt och komplext begrepp och 

har många olika innebörder beroende på i vilket sammanhang man befinner sig i. Mycket 

handlar om vad vi själva väljer att ta till oss och ta med till verksamheten. Vi har insett att i 

yrket som förskollärare har vi otroligt många olika kompetenser och att vi kanske inte är 

medvetna om alla dessa. Erfarenheterna gör att vi får ny kompetens men även att de 

kompetenser vi redan äger utvecklas i takt med att vi får fler erfarenheter och samspelar med 

andra. Det är även i samspelet med andra som vi kan få syn på de kompetenser vi har men 

som vi inte har uppmärksammat. Det som vi främst tar med oss är att vi aldrig blir fullärda 

eftersom det alltid finns nya kompetenser att inhämta vartefter vår kultur och styrdokument 

förändras. 
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Fortsatt forskning 

I en fortsatt forskning skulle man kunna studera om kompetenserna skiljer sig åt hos 

förskollärare som gjort sin utbildning före eller efter att läroplanen reviderades. Vi tänker oss 

detta eftersom Dalnäs förklarar i Johansson (2017, s. 16) att dans, musik, drama och bild blev 

ihop klumpat till estetiska lärprocesser och har fått ge vika för kärnämnena matematik, språk 

och naturvetenskap som det riktas stort fokus på i och med att läroplanen reviderades 2010. 

Eftersom det varit större fokus på de estetiska ämnena innan läroplanen reviderades 2010 vore 

det intressant att se om kompetenserna skiljer sig åt. Vi tänker oss att även utbildningarna 

ändrar fokusområden i takt med att läroplanen revideras och hur behovet ser ut i samhället. 
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10.  Bilagor 

Intervjuguide 

 

1. Utbildning och erfarenhet. 

Hur många år har du arbetat som förskollärare? Vilken utbildning har du?   

 Vad har du för utbildning gällande bild och bildskapande. 

 Vilka andra erfarenheter har du av bild och skapande? (exempelvis om du arbetat på 

förskolor med olika inriktningar) 

 Hur ofta arbetar du med bild och bildskapande i verksamheten? 

 

2.     Vad lär du ut? Och Vad lär du? 

 Kan du berätta om något som du brukar göra tillsammans med barnen där bild och 

bildskapande står i centrum? 

 Berätta om en situation då du arbetat med bild där du upplevde att barnen lärde sig 

mycket. 

 Berätta om en situation då du arbetat med bild där du upplevde att barnen blev 

engagerade. 

 Vid vilka tillfällen/situationer använder du dig av bild och bildskapande? 

 Vad tycker du som förskollärare är viktigt att lära ut till barn gällande bild och 

bildskapande? 

 Ger du barnen möjligheter till inflytande när det kommer till bild och 

bildskapande?  På vilket sätt? 

 Hur planerar, genomför och utvärderar du dina bild och bildskapande aktiviteter? 

 

3.     Upplevelse av kompetens  

 Hur upplever du din kunnighet kring bild och bildskapande? 

 Vad får dig att känna dig säker/osäker? 

 Berätta om en situation där du arbetat med bild och du upplevde att det gick bra och 

på vilket sätt? 

 Berätta om en situation där du arbetat med bild och du upplevde att det inte gick som 

planerat.  

 Vad tycker du barn ska lära sig om bild och bildskapande? Varför? 
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4.     Kompetensutveckling 

 Hur arbetar du för att utveckla din kompetens inom bild och bildskapande? 

 Berätta om en situation där du reflekterar kring bild och bildskapande (själv, 

tillsammans med barnen, med kollegor?) 

 Vilka kompetenser anser du är nödvändiga för att kunna ägna sig åt bild och 

bildskapande med barnen? 

 Vilka möjligheter har du till att utveckla din kompetens? 

 Berätta om en situation då du arbetat med bild där du upplevde att du själv lärde dig 

mycket. 

 

5.     Stöd/hinder i verksamheten? 

 Upplever du något hinder i arbetet med bild och bildskapande tillsammans med 

barnen? 

 Berätta om en situation där du fick stötta ett barn vid en aktivitet inom bild. 

 Anser du att den utbildning du har är nödvändig/tillräcklig för arbetet inom bild och 

bildskapande? 

 Tycker du att verksamheten är tillräckligt organiserad för att utveckla barnens bild 

förmågor? 

 Vad möjliggör/hindrar? 

 

6.     Avslut 

 Vill du lägga till någonting? 

 Är det någonting som vi vill att intervjupersonen utvecklar mer? 

 Kan vi återkomma via mail eller telefon om det är någonting vi undrar över eller 

behöver ha förtydligat efter intervjun? 

  


