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Abstrakt
Emilia Sundström. (2010). Några förskolebarns perspektiv på sitt eget bildskapande. 
Examensarbete i pedagogik. Lärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i 
Gävle.

Denna studie syftar till att undersöka barns perspektiv på det egna bildskapandet och samt pröva en 
metod för hur man kan undersöka barns perspektiv på sina bilder. Tidigare forskning har visat att 
barns bildskapande har en betydande inverkan på barns utveckling. Forskare har fokuserat på barns 
bilder och utvecklat stadieteorier, vilket gör att man kan se på ett barns teckning var i utvecklingen 
de befinner sig. Forskare har dock inte lagt fokus på den skapande processen där bilderna 
uppkommer utan på det färdiga resultaten. Därför har jag samtalat med barnen om deras bilder 
under den skapande processen för att få en inblick i deras perspektiv om sina bilder.  Denna studie 
bygger på observationer och intervjuer med barnen, utifrån barnens perspektiv. Barns perspektiv 
menas med att barnen själva har varit deltagare och fått lämna sina utsagor och tankar om sina 
bilder. Bilder som skapats utifrån deras eget initiativtagande och utifrån det lärarstyrda 
bildskapandet. Delar av resultatet pekar på att barn gärna ritar tillsammans och gärna ritar likartade 
bilder. Barn gör bilder som är föränderliga och har ett egocentriskt tänkande. De upplever de som 
att alla uppfattar det de målar som de själva gör.

Nyckelord: Barns bildskapande, barns perspektiv, det fria bildskapandet, skapande process.
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Inledning
Denna undersökning handlar om barns perspektiv på sitt eget bildskapande. Barns bilder har varit 

ett forskningsobjekt sedan lång tid tillbaka.  Forskaren har då lagt fokus på den färdiga produkten 

och  ofta  utifrån det utvecklingspsykologiska perspektivet. Det har utvecklats en del teorier om 

barns bilder, exempelvis Jean Piaget och Viktor Lowenfeld har haft stort inflytande i Sverige. Den 

nuvarande forskning som finns  av utvecklingen inom skapande verksamheter innefattar i huvudsak 

teckningsutvecklingen hävdar Granberg (2001). Processen där bilderna uppkommer, har det 

dessvärre inte blivit forskat om, dvs i den stund då teckningarna tar form. I tidigare forskning har 

barns bilder blivit undersökta när de har ritat färdigt, forskaren har oftast fokuserat på bilderna och 

inte samtalat med barnen. Därför har jag valt att göra denna studie utifrån barns perspektiv. 

Teckningar som barnen gör under sina fria aktiviteter uppmärksammas inte på samma sätt som de 

bilder de skapat under de lärarstyrda aktiviteterna. De teckningarna glöms bort på något vis. 

Antingen tar barnen hem dom, lägger i någon låda barnet har på förskolan och glöms bort eller 

kastas i pappersinsamlingen. Det är den teckningen och den skapande processen jag vill 

uppmärksamma. Utifrån mitt eget intresse av bildskapandet och andras kan det vara intressant att 

undersöka den pågående processen och få en någorlunda bild av den, som bygger på intervjuer och 

observationer av barnen.
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Bakgrund

Här kommer olika forskare att beröras som har gjort någon sorts forskning angående barns 

bildskapande och haft betydelse för min studie. Samt det fria bildskapandet kontra lärarstyrda som 

kommer att behandlas längre ned.

Tidigare forskning

Granberg (2001) menar att den forskning kring bildskapande som finns ofta är fokuserad på 

småbarns klotter.  Med klotter menas att materialen och verktygens beskaffenhet och möjligheter 

utforskas och prövas på ett fysiskt vis. Alla som konfronteras med ett nytt material måste alltid gå 

igenom klotterstadiet för att lära sig hur materialet beter sig beskriver Granberg. Tidigare forskning 

inom bildskapandet har framför allt fokuserat på det slutgiltiga resultatet och barns utveckling av 

linjärt skapande, exempel på detta är Lowenfelds stadieteori. Forskaren har utgått ifrån det 

utvecklingspsykologiska perspektivet. Viktor Lowenfeld är en forskare som har haft stor inflytande 

i det ämnet, likt Jean Piaget. De har båda presenterat olika stadieteorier. Den som var först med att 

presentera stadier om barns bildutveckling var Georges Henri Luquet hävdar Änggård (2006). 

Richard Rothe utvecklade även han stadier om barns bildutveckling under 1930-talet. 

Von Tetzchner (2005) beskriver Luquets fyra stadier i förhållandet mellan teckning och motiv. 

Hans stadier är slumpmässig realism, teckningarna består av klotter i huvudsak och att vissa objekt 

kan likna olika figurer är ren tillfällighet. Andra stadiet är misslyckad realism, barnet försöker 

teckna objekt ur verkligheten men misslyckas för det mesta. Logisk eller intellektuell realism är det 

tredje stadiet, barnet tecknar då vad de vet om olika objekt. Barnen kan teckna mer figurativt, men 

begränsas av deras kunskaper om det de vill teckna. I det fjärde stadiet, visuell realism försöker 

barnet återge tredimensionella objekt.

Lowenfeld (1987) presenterade fem olika stadier dessa var klotterstadiet, det förschematiska 

stadiet, det schematiska stadiet, begynnande realism och det pseudonaturalistiska stadiet. 

Klotterstadiet menar Lowenfeld pågår fram tills barnet är 4 år. Till klotterstadiet finns dessutom fyra 

understadier, vilka är det oordnade, linjära, cykliska och namngivningsstadiet. I det första har barnet 

ingen kontroll över motoriken. I linjära stadiet upprepar barnet sina gester, de demonstrerar vad de 

ser visuellt genom kinestetiska rörelser. I det cykliska stadiet gör barnen mer komplexa former och 

slutligen i namngivningsstadiet berättar de om sitt klotter. 
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Sedan kommer det förschematiska stadiet vilken utspelar sig i åldern 4-6 år. Barnet ritar då vad de 

uppfattar som viktigt, de gör sina första försök att representera objekt. Barnen gör sina första 

huvudfotingar i det här stadiet. Huvudfotingar är figurer som barn ofta ritar som sina första avbilder 

av människan, figuren har ett stort huvud och långa ben men ingen kropp. Lowenfeld hävdar att den 

visuella idén utvecklas i det här stadiet. Det finns en liten förståelse av rymden på pappret men 

objekten tycks ända placeras ut slumpartat. Tredje stadiet är det schematiska och utspelar sig i 

åldern 7-9 år.  Former och föremål är lätt att definiera, färger avspeglas som de visas i naturen och 

överdrift används ofta för att uttrycka sina starka känslor om ett ämne. Barnen ritar vad de vet 

istället för det de ser. Det fjärde stadiet är uppfattande realism och utvecklas i åldern 9-11 år. I den 

här perioden pendlar det mellan en enorm självkännedom till att vara självkritisk. De blir medvetna 

om sin brist på kunskap av hur man ritar saker i ens närmiljö efter hur de verkligen ser ut. Bilderna 

är inte spontana på samma sätt som i de tidigare stadierna. Det sista stadiet är det 

pseudonaturalistiska stadiet och utspelar sig i 11-13års ålder. Här blir den slutgiltiga produkten det 

viktigaste för barnet. Barnen ser färg som något de kan använda i sina känslomässiga uttryck. 

Barnen är mer medvetna om proportioner och djup.

Von Tetzchner (2005) skriver att i Piagets utvecklingspsykologiska perspektiv har barns bilder setts 

som ett uttryck för deras tankemässiga mognad och som en väg till intellektuell utveckling genom 

de möjligheter till experimenterande och utforskande som bildskapande aktiviteter erbjuder. Enligt 

Von Tetzchner (2005) beskrev Piaget tecknandet som ett mellanting mellan symbolisk lek och 

mentala föreställningar. Piagets stadieteori behandlar främst barns kognitiva utveckling och är ett 

resultat av barns försök att förstå världen menar Von Tetzchner. Piaget utvecklade fyra stadier. 

Det sensomotoriska stadiet omfattar åldern 0-2 år. Barnet beskrivs som att det tänker endast utifrån 

sina sinnen och sina motoriska färdigheter. Hwang & Nilsson (2003) hävdar att det börjar med 

reflexer och slutar med en komplicerad samordning av sensoriska och motoriska färdigheter. Det 

andra stadiet infaller mellan ca 2-6 års ålder och kallas för det preoperationella stadiet. Barnet börjar 

tankemässigt kunna handskas med föremål oberoende av vad de gör med dem. Barnet kan också 

tänka symboliskt, vilket visar sig i dess användning av fantasin eller språket. De ser även omvärlden 

från sitt eget perspektiv dvs, deras tänkande är egocentriskt. Detta gör att barnet tror att allt och alla 

upplever samma saker som de själva. Gradvis lär de sig att se saker ur andra synvinklar. Det 

konkreta operationernas stadium infaller när barnen är i 7-11 års åldern. 
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Hwang & Nilsson hänför att barnen kan tänka mer logiskt på ett följdriktigt sätt, men då fortfarande 

när det gäller påtagliga saker i deras omvärld. Barnet börjar få förståelse för kategoriseringar, 

exempelvis att päron och äpplen är en underkategori till frukt, vilken sedan i sin tur är en 

underkategori till något annat osv. Vid cirka 12 års ålder inträder de formella operationernas 

stadium. Detta stadium präglas av en ny förmåga att kombinera olika förhållanden. Barnen kan i 

viss utsträckning tänka kring sitt eget tänkande.

Bendroth Karlsson (1998)  rapporterar att Richard Rothe under 1930-talet presenterade 

undervisningsidéer om en större frihet från avbildningstvånget och större frihet för barnet att måla 

och teckna utifrån sina personliga förutsättningar. Han menade att bilden skulle stå till tjänst under 

den övriga undervisningen och vara ett stöd för lärandet. Landahl (2009) hänför att Rothe ansåg att 

tecknandet skulle vara spontant och kopiering, rent optiskt avbildande skulle bannlysas ur 

undervisningen. Rothe talade om tre utvecklingssteg. 

Dessa var:

− barnkonsten

− ungdomskonsten (den realistiska, avbildande bilden) 

− konstnärligt uttryck. 

Herbert Read kritiserade vår kulturs ensidiga kunskapstradition på grund av att den prioriterat 

intellektet och försummat de emotionella och personlighetsutvecklande sidorna hos barnet enligt 

honom, skriver Bendroth Karlsson (1998).  Herbert Read menade att bildskapandet har en 

mentalhygienisk effekt, endast om barnen tillåts måla och rita i enlighet med sin personlighet och 

karaktär. Det individuella bildskapandet kan endast uppnås utan inblandning från den vuxne. Barnet 

måste lämnas ifred påpekar Read. Vuxet beteende ska inte dominera över barnens beteende hävdade 

han. 

Read hävdade att undervisning genom konst kan göra en avsevärd skillnad positivt på hur vi 

förhåller oss till omvärlden. Read menade att det han har i sina tankar är två sammansatta koncept, 

när han talar om konst menar han en pedagogisk process, en process av uppfostran. När han talar 

om utbildning menar han en konstnärlig process, en process av självskapande. Herbert Read ansåg 

att konsten leder barnet ur sig självt, den lever med dess sinnen. Den hetsar kroppen vars avsiktliga 

utmärkande inriktar sig på det som Read  inför som en del av barnets kriterium och bas,  kretsen 
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kring sig själva. Genom konst lär sig barnet att utveckla ett överlägset tänkande och uppfattningen 

om att vissa saker är till det inre och vissa till det yttre, rätt eller fel i deras visuella regler och 

impulser. Undervisning genom konsten kunde leverera en undervisning som var ömsint, och någon 

annan undervisning såg han inte som undervisning alls. 

Eva Änggård (2005) är en annan forskare som forskat kring bildskapandet i förskolan och gjort sin 

forskning i Sverige, hon har då utgått ifrån barnens perspektiv. Änggård fann att barns bildskapande 

i förskolan sker kollektivt, ofta i grupper. Barn som dagligen spenderar tid tillsammans, producerar 

lokala kamratkulturer som kommer till genom att barnen ägnar sig åt tolkande reproduktion. Dvs att 

det handlar om att återge, avbilda eller kopiera delar av verkligheten. 

Hon menar vidare att göra bilder inte bara är ett sätt att vara barn, det är också ett sätt att vara flicka 

och pojke. Barnen väljer motiv medvetet eller omedvetet i enlighet med vad de uppfattar korrekt för 

sitt kön. En del barn fungerar som hjälpritare i förhållande till sina kamrater, dvs om ett barn börjar 

med att teckna exempelvis en uggla fortsätter sedan fler barn att teckna liknande motiv. Genom att 

barnen gör snarlika bilder betyder att de skapat en gemenskap i barngruppen. Hennes forskning 

visar att bilder som skapas utifrån barninitiativ i stor utsträckning kan beskrivas som kollektiva 

bildsamtal.

Vi har nu behandlat olika forskare, de flesta var dock stadieteorier men Read var den som talade 

speciellt för det fria skapandet. Herbert Read hade mer åsikter om barns skapande och vad han 

ansåg borde varit aktuellt i undervisningssyfte. Rothe menade att barnen ska få måla fritt utifrån 

deras personliga förutsättningar. Piagets utvecklingsteori är allmän, dvs att den inte är riktad direkt 

till bildskapandet. Luquet och Lowenfelds stadier var direkt riktade till barns utveckling i 

bildskapandet. Änggård hänförde att barn gärna ritar i grupper och ofta ritar samma motiv.

Det fria bildskapandet kontra lärarstyrt bildskapande

Här kommer jag att belysa vad bildskapande har för betydelse för barns utveckling samt vad det fria 

bildskapandet och det lärarstyrda bildskapandet har för betydelse. 

På många håll i världen har det hittats uttrycksfulla målningar sedan långt tillbaka i tiden, vilket 

betyder att bildskapande har haft och fortfarande har stor betydelse i vårt samhälle. I läroplanen för 

förskolan (1998) framgår det att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer som 
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exempelvis bild och med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans 

strävan att främja barns utveckling och lärande. Frid (2002)  talar om att bilder har haft stort 

utrymme i alla kulturer och han menar att anledningen till det är för att det är roligt att skapa och se 

hur bilder växer fram, men den största anledningen är för att man vill berätta något med sina bilder. 

Änggård (2006) skriver att det muntliga berättandet är en bärande del i bildskapandet och innehållet 

i bilder konstrueras och omkonstrueras när barnet berättar om bilden. Bildskapande är viktigt 

eftersom barn lär sig att uttrycka sig i bild innan de kan skriva hävdar Björklund (2009) i sin 

avhandling. Vygotskij påstår att barns symbolspråk i teckningar är de första stegen på väg mot 

utveckling och behärskning av skriftspråkets symbolik rapporterar Bråten (1998). 

Haas Dyson (1990) anförtror att barn ibland  hänvisar till det dom ritar som skrift. Barns 

användning av tecknandet samt socialt tal och dramatiska lekar hjälper till att fylla mening i deras 

skriftspråk. Omvandling och utarbetning av erfarenheter genom symboler utgör  ett av barnens 

viktigaste sätt att lära sig om sin värld och om varandra menar Haas Dyson. Vygotskij hänför att 

konsten frigör oanade mängder energi som varit hämmade och tillbakahållna när vi uttrycker oss i 

genom bildaktivitet (Bråten 1998). Barn imiterar inte världen utan de undersöker den genom 

fantasifulla skapelser, manipulerar den för att uttrycka sina idéer och känslor om den.  Gallas (1994) 

menar att alla barn kan tänka djupare och tänja gränserna för sitt eget lärande genom konsten och att 

konsten erbjuder en nu definition av språket för barnens lärande.

Skapande verksamhet stödjer barns personliga utveckling, stärker deras identitet, ger språkträning 

och motorisk övning anser Granberg (2001). I förskolans verksamhet är bildskapande av tradition 

något som används flitigt dels som lärarstyrda aktiviteter och fria aktiviteter. När det gäller fria 

aktiviteter är teckning ett populärt val för barnen, teckning är ett uttrycksmedel som hör till 

barndomen. Crosser (2004) hävdar att genom att ge barn material och möjligheter att klottra kan vi 

främja fysisk kompetens. Att klottra är en naturlig inkörsport till muskelkontroll & 

koordinationsförmåga. Crosser menar att barnen utövar en känsla av självständighet genom att 

använda och få kontroll över olika verktyg. Barn tycker i allmänhet om att måla och rita, på grund 

av att målning är ett oförutsägbart medium, det är fullt av överraskningar hävdar Barnes (1994) . 

Man vet aldrig vad barnets teckning föreställer, de målar vad de vill måla eller rita just för stunden. 

Barn kan börja rita ett objekt  som sedan under processen blir till något annat. Änggård (2006) 

anförtror att innehållet i barns teckningar kan ge en förståelse för vad som uppfattas som intressant 

och betydelsefullt av barnen. Bendroth Karlsson (1998) anser att det egna skapandet stärker 
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personligheten genom att individen får kunskap om sig själv. Barn målar för att upptäcka sitt eget 

språk, de undersöker sina känslor och tankar. Även Änggård (2006) hänför att barns bildskapande är 

ett sätt att för barnen uttrycka sina identiteter och artikulera känslor. Haas Dyson (1990) beskriver 

att berättelser, bilder och drama är barnens sätt att ge form åt sina erfarenheter för att räkna ut vilka 

de är i relation till världen. Genom meningsfullt arbete med estetiska verksamheter utvecklas 

känslighet, engagemang, fantasi, känslor, tänkande och förnuft. Sinnesorganen och skapandet av 

inre bilder aktiveras menar Paulsen (1996).

Crosser (2004) anser att den enkla handlingen att rita spelar  en viktig roll i ett barns fysiska, 

känslomässiga och kognitiva utveckling. Malchiodi (1998) hävdar att teckning onekligen har varit 

igenkänt som ett av de mest viktiga sätten som barn uttrycker sig på och har upprepade gånger 

blivit sammankopplat till barns uttryck för sin personlighet och känslor. Hon menar vidare att det 

vanligtvis finns tre sätt som barn väljer att ge uttryck för i deras tecknande, sådant som de minns, 

utifrån sin egna tillvaro och utifrån fantasin. Frid (2002) menar att bildskapandet är ett sätt att 

kommunicera och jämför det med det talade språket. Granberg (2001) spekulerar i att bildarbetet 

bidrar till att stärka småbarns begreppsbildning, deras jaguppfattning och förmågan att 

kommunicera. När barnen skapar tillsammans utvecklar de även sin sociala kompetens, den 

empatiska förmågan, samtidigt som gruppkänslan och gemenskapen i barngruppen stärks. Nordin 

Hultman (2008) menar att barn är beroende av sin omvärld och samspelet med omgivningen är en 

central tankefigur i de flesta av de teorier som idag behandlar barns lärande, utveckling och 

socialisation i förskola och skola. Det fria bildskapandet är viktigt på grund av att barnen får leva ut 

sin fantasi, bilden får vara föränderlig under hela processen och det finns inget som är rätt eller fel. 

Änggård (2005) påstår att barns bilder är transformativa genom att barnen under processens gång 

gör om bilderna och ändrar sig om vad de föreställer. Granberg (2001) hävdar att barns bilder 

berättar om deras upplevelsevärld och personlighet, vilka erfarenheter och intressen de har. Bilderna 

visar vad barnen vet om de skildrade föremålen och inte vad de ser. Bilderna talar även om vilken 

utvecklingsnivå barnet befinner sig på genom att de skildrar barnens erfarenheter, vad de gjort och 

upplevt och vilka önskningar de har. Gallas (1994) anförtror att barn från och med tidig barndom 

berättar historier i sina teckningar och målningar. I utvecklandet av barns konstnärliga skapande 

måste man iaktta principen om frihet, vilket är ett oundgängligt villkor för varje form av skapande 

ansåg Vygotskij (1995). 
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Under lärarstyrda bildaktiviteter gör barnen ofta arbeten som ser likadana ut, vilket enligt Barnes 

(1994) gör att barnen tror att det finns ett rätt sätt att skapa, detta i sin tur kan leda till att all deras 

uppfinningsrikedom och kreativitet dödas. Barnes menar vidare att om man visar barnen hur de ska 

rita kopierar de ofta lärarens stereotyp och därmed gör barnen inga egna framsteg. Om man 

accepterar barnens idéer och låter dem leva ut dom, gör det att de utvecklas mer i sitt skapande. 

Även Granberg (2001) hänför att mallar hämmar barnens fantasi och medverkar till att förringa 

värdet av eget skapande.  Men mallar av olika slag ger även barnen möjlighet att rita objekt som de 

själva ännu inte behärskar att rita på fri hand påstår Änggård (2005). 

Utifrån detta får man en liten förståelse för att både fritt bildskapande och lärarstyrda bildaktiviteter 

är viktiga och kan ses som positiva för barnens utveckling i bildskapandet. Barnen lär sig dock 

desto mer utifrån bildskapande som bygger på eget initiativtagande. Det finns många spekulationer 

och teorier om vad det är barnen verkligen lär sig i bildskapandet och det tycks vara en hel del 

olika. I forskning inom bildskapande har man talat för att det fria bildskapandet gynnar barnen på 

ett bättre sätt. De lär sig att teckna utifrån sig själva och sin egen personlighet menade Read. 

Därefter får man en förståelse för att det fria bildskapandet i sig har stor betydelse för barnens 

utveckling i förskolan. Piagets forskning hjälper mig att förstå barnens tal om sina bilder och kan 

koppla en del av mina resultat till den. Huruvida det som barnen talar om är egocentriskt eller 

bygger på deras minnen, fantasi eller deras egna tillvaro. Jag kan jämföra med vilket stadium 

barnen befinner sig på enligt forskarna.

Syfte/ Frågeställning 

Mitt syfte är att undersöka några förskolebarns perspektiv på sitt egna bildskapande

− Hur ser barnen på sina bilder före och efter skapande processen? 

− Hur ser barnen på bilderna under skapande processen?

− Är barnens perspektiv annorlunda om man talar med dem om deras bilder än om man inte 

skulle tala om dem?

8



Metod

I metodkapitlet beskrivs val av metod, tillvägagångssätt, urval, generalisering, genomförandet och 

forskningsetiska principer samt definition av barnperspektivet närmare.

Val av metod

Valet av metod i den här studien är kvalitativ observationsstudie. En kvalitativ studie menas att 

forskaren gör sin studie på fältet, i detta fall i barnens naturliga miljö och att forskaren själv 

befinner sig på platsen i verkligheten. Backman (2008) beskriver att den kvalitative forskaren väljer 

att undersöka fenomenet i sin naturliga miljö. Att delta som observatör i människors vardagsliv ger 

möjlighet att förstå hur människor själva skapar mening i sin tillvaro redogör Änggård ( 2006).

Backman (2008) menar att det kvalitativa synsättet riktar sitt intresse mot individen. 

Kvalitativa studier hör till den hermeneutiska och fenomenologiska ideologin. Lökken, Haugen & 

Röthle (2006) skriver att fenomologin försöker ge en beskrivning av våra erfarenheter och 

upplevelser som dom är och som dom upplevs i världen. Datamaterial består av meningsfulla 

fenomen, såsom handlingar, muntliga yttranden osv, hänför Gilje & Grimen (2007).Von Tetzchner 

(2005) anförtror att i den kvalitativa forskningen försöker man klargöra betydelsen av observatörens 

uppfattningar. Den kvalitativa studien valdes på grund av att den ansågs stämma mest överens med 

vad som skulle studeras i denna studie. Huvudsyftet i denna studie är att försöka förstå och utgå 

ifrån barnens perspektiv.  Det muntliga berättandet är en stor del i barns bildskapande samt deras 

sätt att uttrycka sig med hjälp av gester, ljud och miner. Åberg & Lenz Taguchi (2005) hävdar att 

man med dokumentationens hjälp kan göra lyssnandet synligt.

Urval

För att underlätta undersökningen gjordes studien på en förskola där jag redan kände barnen och 

barnen känner mig sedan tidigare.  Detta på grund av att det blir enklare för barnen att låta mig 

komma in och förstå deras livsvärld, barnperspektivet. För att kunna använda detta perspektiv 

beskriver Johansson (2003) att man ska vara kroppsligt nära, försöka se det barnen ser och förstå 

deras olika uttryck. Innan brev till föräldrar skrivits bestämde jag mig för att studien skulle göras på 

barn i 3-5 års ålder för att få ta del av deras tankar, under processen och efter. 
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Observationerna gjordes på 11 barn, fem flickor och sex pojkar, från 3;5 år - 5;6 år. När barn ritar är 

bilden de ritar eller målar under hela processen föränderlig, barnet pratar under tiden som de ritar, 

om vad de ritar. Därför var det relevant att bestämma en specifik åldersgrupp att lägga fokus på. Då 

barn under 3 år möjligen inte har språket och kan göra sig förstådda när de skall förklara sin bild. 

Urval av bilderna gjorde jag grundat på vem som målat dem, hur villiga de var att tala om sina 

bilder.  På grund av tidsbrist uppmärksammade jag de bilder jag ansåg hade något att berätta.

Barns perspektiv

Tanken är att i studien  försöka tolka barnens tal om sina bilder under processen då bilden skapas 

och även efter för att sedan jämföra och analysera resultaten. Änggård (2006) hänför att samtalet 

stimulerar barnen att reflektera över bilderna och hitta alternativa tolkningar, en bild rymmer flera 

tolkningsmöjligheter. Med barns perspektiv menas att barnen själva har lämnat sitt bidrag som 

Halldén (2003) anförtror. Barnets perspektiv är barnets egen utsaga eller tolkning, det viktiga  i 

detta perspektiv är att barnen ges möjlighet att förmedla sina upplevelser, erfarenheter, tankar och 

känslor hävdar Johansson & Pramling Samuelsson (2003). Barnen tillåts att uttrycka sitt synsätt, 

vilket är huvudsyftet i min studie. Lenz Taguchi (1997) menar att det är i vår kommunikation med 

omvärlden via språket, kroppsspråket och våra andra uttryck såsom bild och konst osv,  som vi 

skapar en gemensam mening och innebörd.

Det finns två olika perspektiv utifrån barnen vilka är barnperspektiv och barns perspektiv. 

Skillnaden mellan dessa är att barns perspektiv är barnets egen berättelse, medan barnperspektiv 

innebär en analys av barnets perspektiv i förhållande till det jag studerar. Jag kommer att utgå från 

båda dessa perspektiven på grund av att barnen kommer att lämna egna utsagor och att jag kommer 

att analysera deras perspektiv. Därför väljer jag att benämna dessa under begreppet barns 

perspektiv.

Genomförandet

I min studie gjorde jag observationer och dokumenterade med hjälp av löpande protokoll. Av 

tidigare erfarenhet valde jag att inte spela in barnen eller filma på grund av att de blir spända och 

beter sig inte naturligt.  Det kan hända att man missar viktiga ljud som barnen gör eller säger, mitt 
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mål var att barnen inte skulle känna sig obekväma i sin naturliga miljö. Jag ställde frågor till barnen 

om deras bilder. De två frågor som alla barn fick var:

Vad ritar du?

Vad gör den/ han/ hon som du ritar?

Sedan fick samtalet löpa vidare utifrån barnets teckning och deras vilja att tala om sin bild. Jag 

dokumenterade barnens bilder med hjälp av kamera. När jag började fråga om bilderna hade barnen 

nyss börjat rita/ måla så de var inte klara., alltså under processen. De bilder jag frågat barnen om är 

de bilder vi kommer att se i uppsatsen. Observationerna och samtalen ägde rum i det så kallade 

målarrummet, där barnen befinner sig i sin vardagliga miljö och vanligtvis sitter och ritar. Min 

vistelse på förskolan förekom i huvudsak på förmiddagarna, eftersom att de ofta har utomhuslek på 

eftermiddagarna. Studien pågick i 2 veckors tid ute på fältet. Genomförandet var spännande och 

lärorikt. Barnen blev lite fundersamma på varför jag frågade så mycket om deras teckningar även 

fast jag förklarat vad jag skulle göra. De var dock väldigt tillmötesgående för att låta mig 

fotografera deras bilder och barnen bjöd ofta in mig till målarrummet. Eftersom att jag vill jämföra 

resultat från själva processen då teckningen skapas och efter processen, anordnade jag en 

bildaktivitet. Barnens bilder som de gör under fria aktiviteter har en förmåga att försvinna om de 

själva ska ta hand om dem. Detta resulterade i att jag med barngruppen målade och använde oss av 

så kallad snörteknik. Då arbetar man med snören som man doppar i färg och sedan placerar ut 

snöret på ett papper som man viker ihop på mitten, trycker och drar bort snöret, detta gör att man 

får en abstrakt form. Sedan talade barnen om vad de tyckte att deras form liknade, vilket jag 

dokumenterade. Bilderna lades bort för att få torka och två dagar senare talade vi om samma bilder 

igen, för att få en uppfattning om deras bild hade förändrats. Bilderna de gjorde på egen hand 

fångade jag i själva processen. Barnen fick även måla fritt efter de gjort sin abstrakta bild, för att jag 

skulle få lite mer material till studien att välja från. Materialet har varit ett bra hjälpmedel för att 

kunna svara på barns perspektiv så som de visar sig med intervjuaren. 

Forskningsetik

När det gäller forskningsetiken i min undersökning har jag utgått ifrån vetenskapsrådets (2002)  fyra 

forskningsetiska principer, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. För att följa informationskravet skickade jag ut brev (se bilaga) till föräldrar, där 

jag berättade om syftet med min undersökning, vem jag är och hur jag skulle gå till väga. 
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Jag skickade även ut en blankett om medgivande för att få föräldrarnas medgivande för att följa 

samtyckeskravet.  De barns vars föräldrar inte lämnat in någon blankett observerades inte. Barnen 

informerades, eftersom att deras utsagor var huvudsyftet i studien. Barnen fick själva bestämma om 

de ville vara med innan observationerna. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att jag använt 

mig av fingerade namn i studien och inget personliga data finns med. Materialet som insamlats och 

använts i studien har enbart använts här och sedan kasserats, för att uppfylla nyttjandekravet.

Generaliserbarhet

Eftersom att denna studie är relativt liten tror jag inte att det går att generalisera den. Det som skulle 

kunna göras är fler studier angående barns perspektiv på sitt eget bildskapande för att sedan se vad 

för resultat som uppkommer och möjligtvis jämföra med min studie, för att se om det finns några 

likheter för att den skall kunna generaliseras. Möjligtvis går det att få resultat som kan göra skillnad 

i forskning kring barns bilder, om det görs fler studier som bygger på barns perspektiv kring det 

egna bildskapandet.

Resultat

Jag börjar med observationerna under skapande processen av teckningarna. P i samtalen står för 

pedagogen eller blivande pedagog. Efter det kommer följande del, den styrda skapande aktiviteten 

och barns berättelser om vad deras bilder föreställer under skapande processen och efter. Följande 

teman kommer behandlas: en händelse, något som sker i bilden, bilden beskriver någon/något är 

bilder som endast beskriver någon och inte vad de gör,  slutligen barns tal om sina bilder före och 

efter skapande processen.

Bilden innebär en händelse: 

I bilderna nedan beskriver barnen vad som pågår i deras bilder. Vad objekten gör för något. I första 

bilden beskriver barnet vad en flicka gör. I andra bilden berättar hon om vad de olika objekten gör 

för något, i den föreställer det olika djur som gör i princip samma sak.
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Flicka spelar fotboll

Ritad av Elin 5 år

P:  -  Vad ritar du för något?

 Elin pekar på bilden och menar att det kan jag väl se själv.

P:  -Vad gör du för något?

E:  -En flicka

P:  -Vad gör hon då?

E:  -Den här? Frågar Elin och pekar på flickan igen

P:  -Ja?

E:  -Hon sparkar fotboll.

När bilden är klar ger Elin bort sin bild till en kamrat.

                                        En flicka

Elin tar för givet att jag ser vad hon ritar. Hon berättar att det är en flicka som sparkar fotboll. Tittar 

man på bilden och jämför med vad hon berättar så kan vi se flickan hon talar om och även bollen 

finns med, men att hon sparkar fotboll syns dock inte. Det ser ut som flickan är på väg bort från 

bollen. Om man utgår från hennes perspektiv, menar hon att bollen ligger bredvid flickan för att 

symbolisera att hon sparkar fotboll.
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De olika turerna
ritad av Elin 5 år

 
P: -Vad ritar du?

E: -En tur

P: -Vadå för tur?

E: - En delfintur 

P: -Jaha och vad är det där då? (pekar på något som liknar en fisk)

E: -En fisktur

P: -Okej, men vad är det där då? (pekar på en annan figur)

E: -Det är också en tur, en turfågel

P: -Vad är det där runt omkring då?

E: -Det är snö, för att det är vinter och det rosa är vatten, för det finns det på riktigt

En liten stund senare 

E: -Oj vilken regnbåge!

P: -men var det inte vatten?

E: -Jo men det kan se ut så

                                           En delfintur

Relationen med vad Elin berättade och ritade var överensstämmande. Snöstjärnorna symboliserar 

snön och färgerna i mitten är vattnet. Djuren är också tydliga, delfinen, fisken och fågeln. När hon 

sa: Oj vilken regnbåge visste jag inte vad hon menade för att jag såg ingen regnbåge på bilden men 

det var vattnet hon tolkade som en regnbåge. Elin påpekade att det kunde se ut så. När vi tittar på 

bilden ser man tydligt det hon talar om. Hennes perspektiv är att djuren är ute på turer, dvs att de 

simmar  eftersom att de befinner sig i vattnet. Det svarta kan tänkas symboliserar turen de är ute på. 

Vinter och hav som ser ut som en regnbåge. 
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Bilden beskriver någon/ något: 

Här redovisas de bilder där barnen talar om vad objektet i bilden föreställer. Bilderna ”från flicka 

till prinsessa” och ”ett spöke” föreställer först en sak som sedan förändras till något annat. Sedan får 

vi se bilder som är gjorda av lite yngre barn. Dessa kallas för ”kompissolen” och ”2 Flickor”. Där 

barnen försökt göra avbilder om sådant de har erfarenheter av.

Från flicka till prinsessa

Ritad av Vera 5;4 år

P: -Vad ritar du?

V: -En flicka

P: -Vad gör hon då?

V: -Inget. Hon bara står där ensam.

P: -Vad är det för sorts flicka då?

V: - Bara en vanlig flicka

Efter en stund frågar jag Vera igen vad det är för flicka och hon svarar då att det är en prinsessa.

                                          Prinsessan

 

Vera berättar att det hon ritar först är en flicka, sedan frågar jag igen för att jag ser att hon gjort en 

krona  på flickans huvud. Flickan var då en prinsessa. Vilket syns på kronan, en liten symbol kan 

förändra bildens betydelse. Att hon är ensam kan vi också se. Barnets perspektiv är att  det är en 

vanlig flicka som är ensam, som sedan förvandlas till en prinsessa. 
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Ett spöke

Ritad av Gabriel 4;4 år

Gabriel sitter och målar, när jag kommer in i rummet.

P: -Vad gör du?

G: -Ett spöke..... ser du väl?

P: -Men vad är det där då? (Jag pekar på en rund blå ring på pappret).

G: - Ett spöke som är tjock!

(Gabriel målar över hela bilden med massor av färg.)

P: -Vart tog spöket vägen nu då?

G: -Där! (Gabriel pekar där han målade spöket först). 

P: -Men det syns ju inte längre

G: -Meeen... det är ju mörkt

P: -Jaha okej.

                                                Spöket

Gabriel talade om ett spöke i sin bild som sedan försvann i mörkret. Bilden är lite svårtolkad, men 

när han berättade vad som hände gick det lättare att förstå. Det vi ser i bilden är en  massa färger 

som blandats och symboliserar mörker. Han ritade något som för honom symboliserade ett spöke 

och sedan försökte sätta sitt perspektiv på hur det ser ut när det blir mörkt. 
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Nedan beröres de yngre barnens teckningar.

Kompissolen

Ritad av Manne 3;8 år

P: -Vad ritar du?
M: -ehhh... en kompissol
P: -Okej
                                                        Kompissolen

Han visste inte riktigt vad han hade ritat från början när jag frågade, sedan sa han att det var en 

kompissol. Det som syns är en stor gul massa av klotter. Men Manne associerade förmodligen det 

gula i sin teckning till kompissolen som hela barngruppen tillsammans gör varje höst och 

teckningen stämde i så fall överens med Mannes utlåtande. Den gula pricken är Mannes perspektiv 

på hur en kompissol ser ut.

2 Flickor

Ritad av Emilie 3;5 år

Ett annat exempel är en flicka vi kallar henne Emilie som var 3;5 år kom till mig med en teckning, 

och ropade glatt:

 Titta vad jag har gjort. 

P: -Vad är det för något då?

E: - Det är två chickor

P: -Är det två kyrkor?
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E: -Neej! Det är två chickor!!

Efter närmare eftertanke frågar jag

-Är det två flickor?

E: -Ja det är det

                                                   

                                                        2 flickor

 Den här bilden fångades inte under skapande processen, den var svår att tyda när flickan berättade 

på grund av att talet inte var rent. Men enligt hennes utsaga så var det 2 flickor. Det man ser är 

några cirklar här och där och en stor fläck av rosa, inget som  liknar en avbild av flickor.  Flickan 

hade tidigare varit inne i målarrummet med de större tjejerna som då satt och ritade flickor på sina 

teckningar och ville förmodligen även hon rita flickor. Det rosa kan eventuellt symbolisera 

flickorna. Bilden i sig är Emilies perspektiv på hur hon uppfattar 2 flickor.

Barns tal om sina bilder före och efter skapande processen: 

Här redovisar jag mina resultat angående den lärarstyrda bildaktiviteten jag genomförde ute på 

fältet. Vi gjorde med hjälp av snören och färg abstrakta former som barnen fick tala om under 

processens gång och två dagar efter. En del bilder har förändrats lite och en del har förändrats 

mycket överlag mellan de gånger jag samtalade med barnen om deras bilder.
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Blomman

Gjord av Amelia 4;5 år

Under processen: Titta! Det blev en blomma

Två dagar efter: Det är två blommor

Den här flickan tyckte att bilden såg ut som en blomma först och sedan två blommor. Det man ser 

på bilden är en abstrakt form, som möjligen liknar två buketter med blommor om man vänder på 

den. Hennes perspektiv att det är två blommor senare kan vara för att de är två likadana på varsin 

sida av pappret.

Från gubbe till fjäril

Gjord av Linus 4;9 år

Under processen: Det ser ut som en gubbe

Efter:  Det är en fjäril
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Pojken talar om att det är först en gubbe och sedan en fjäril. Det man ser är något som liknar en 

fjäril. Han tänker möjligtvis att mitten på pappret föreställer själva kroppen, och sedan vingarna på 

vardera sida.

Dinosaurie och elefant

Gjord av Ellen 4;11 år

Under processen: Det ser ut som en fjäril

Efter: Det är en dinosaurie och en elefant som pussas

Först är det en fjäril och sedan en dinosaurie och elefant som pussas. Det  kan vara en fjäril och 

likheter med en elefant i profil syns men inget som kan liknas med en dinosaurie. Hennes 

perspektiv är att de pussas, förmodligen för att de ser ut som att figurerna står mittemot varandra.

Statyn

Gjord av Sigge 5;5 år

Under processen: Ett slags spöke

Efter: Det är en staty som det kommer vatten ur
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Sigge går från ett spöke till en staty i sin utsaga. Svårt att säga vad bilden liknar, en vattenslang som 

lever sitt eget liv, den rör på sig och strömmar ut vatten åt olika håll? Den här bilden är svår att 

tolka, barnet kan se den blå färgen som vatten, och färgen blir lite utdragen på en del ställen vilket 

symboliserar att vattnet rinner.

Resultaten visar utifrån en händelse

Att barns bilder är föränderliga under skapande processen. Under tiden de tecknar, kan bilden 

förändras under hela tiden som bilden skapas. Att det bilder som de äldre barnen ritar, kan de ofta 

berätta något om. Deras utsagor om objekten överensstämmer till stor del med vad man ser på 

bilden. 

Resultaten visar utifrån bilden beskriver någon/något

Att barn ritar liknande objekt när de ritar, exempelvis Vera och Elin observerades och intervjuades 

vid samma tillfälle och de båda ritade flickor. Efter ett tag kom Emilie och sa att hon hade ritat 

flickor. Att barnen ritar utifrån sina erfarenheter, dvs vad de vet eller vad de kan. Även om det är 

klotter för mig som vuxen så har bilden en betydelse för barnet. Att små symboler kan ändra bilden, 

detta kunde vi se i Veras bild, där det först var en flicka, som sedan blev en prinsessa genom att 

Vera ritade dit en krona på flickans huvud. 
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Resultaten visar utifrån barns tal om sina bilder före och efter skapande  
processen 

Att när bilden är färdig föreställer det en sak och frågar man någon dag efter kan det föreställa något 

annat som kanske är betydelsefullt för barnet just den stunden. Att om det går för lång tid mellan 

gångerna man frågar kan bilden föreställa i princip vad som helst nästa gång man frågar.

Diskussion/ Analys

Granberg (2001) menar att barnens upplevelser under skapandet är det som har betydelse och inte 

det färdiga resultatet. Även Kennedy (2009) hävdar att det är i den skapande processen man bäst 

kan se barnens fantasi och kreativitet, inte i det slutgiltiga resultatet. Detta uppfattade jag som att 

det finns en poäng med, barnen uttrycker sig inte i det lärarstyrda skapandet på det sätt som de gör 

då de skapar på eget initiativ. Oftast är det själva produktionen som är viktig under de lärarstyrda 

aktiviteterna, barnen bör ha något att visa upp för föräldrarna. Men produktionen är inte alls det 

viktiga utan det är processen och barnets upplevelse. Därför uppmärksammade jag barnens 

teckningar i den skapande processen. Om man lyssnar till barnens perspektiv, är det deras utsagor 

som är det viktigaste. Under min verksamhetsförlagda tid under lärarutbildningen har jag 

uppmärksammat att barn alltid under de fria aktiviteterna inomhus ofta sitter och tecknar. Är det 

behovet att uttrycka sig? Uttrycker de sig i bild för att de inte ännu kan skriva för att behandla sina 

olika erfarenheter?  Jag tror att barnen uttrycker sig i bild för att de inte ännu vet riktigt hur de skall 

uttrycka sig på något annat sätt, exempelvis att skriva. Sedan tror jag att det beror mycket på den 

gemenskap som blir i det rummet där barnen sitter och tecknar tillsammans. Att barnen ofta ritar i 

grupp för att känna gemenskap med andra barn.

Hypoteser om att barns bilder är föränderliga går att bekräfta utifrån min studie, på grund av att 

mycket av mina resultat visar detta. Elin  5 år pekade på sin bild när jag frågade henne vad hon 

ritade, jag tolkade det som att hon menade att jag kunde se själv. Elin tog för givet att jag såg vad 

som hände  i bilden. Beror detta på att hon har ett egocentriskt tänkande som Piaget beskriver i sitt 

preoperationella stadium. Tänkte hon att alla tolkar bilden som hon gör? Gabriel som målade spöket 

hade även han en bild som förändrades drastiskt och tog för givet att jag förstod hans förändringar 

av bilden. Han målade förmodligen utifrån det han vet och sin fantasi. Spöken är ju ett övernaturligt 
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väsen och för en del människor existerar dem så jag har lite svårt att kategorisera det.  Det var 

intressant att lyssna på barnen under skapande processen, hur deras bilder förändrades under tiden 

de ritade ett objekt. Men det var svårt att förstå hur de såg på sin egen bild och tolka det dem sa. 

Men är man vuxen som ska förstå barns perspektiv  blir det inte så lätt har jag kommit fram till, 

men för att förstå deras bilder är det viktigt att lyssna på vad de säger. Barns bilder kan förändras 

under tiden de målar vilket också märks i mitt resultat. Därför är det viktigt att man lyssnar på 

barnen då de talar om sina bilder för att kunna förstå vad deras bilder egentligen föreställer eller 

betyder. Även Änggård (2006) belyser att det muntliga berättande är en stor del i bildskapandet 

eftersom bildens innehåll konstrueras och omkonstrueras när barnet berättar om bilden. Vissa utav 

bilderna hade jag inte kunnat tyda om inte barnen berättat för mig vad som hände i den. 

I min studie har jag lagt mesta fokus på barnens bilder som de ritar på egna initiativ, men för att få 

chans att fråga om barns bilder ett tag efter skapande processen behövdes det göra bilder som 

målades på lärarens initiativ.  Eftersom att de bilder barnen ritar på eget initiativ har en tendens att 

försvinna efter att de ritat färdigt. Barnen gjorde då abstrakta bilder för att barnen inte skulle känna 

att det fanns något som var rätt eller fel.  De bilderna förändrades nästan alla till något annat. Ingen 

av bilderna blev likadana, de blev som det blev. Utifrån dessa bilder var det väldigt svårt att kunna 

förstå barnens perspektiv, hade det sett annorlunda ut om jag hade låtit barnen målat fritt? Barnen 

kom med annorlunda tolkningar mot för hur de såg på bilden första gången, vad beror det på?

Barnes (1994) hävdade att barnen under lärarstyrda aktiviteter ofta gör bilder som ser likadana ut, 

vilket gör att barnen tror att det finns ett rätt sätt att skapa. Men i det jag observerat har jag sett att 

barnen producerar bilder som ser likartade ut när de inte är i en lärarstyrd aktivitet. När det inte är 

ett ”tvång” att göra likartade bilder, blir det mer intressant för barnen att göra lika då, just för att 

känna gemenskapen? 

Granberg(2001) hävdade att barns bilder berättar om deras upplevelsevärld och erfarenheter, vilket 

jag anser sammanfaller med Manne som talade om att han ritat en ”kompissol”. Kompissolen är 

något som hela barngruppen gör varje höst. En sol som de gör strålar till och sätter upp på väggen, 

på strålarna står de hur en kompis ska vara enligt hela barngruppen. Barnen ger uttryck för det som 

de vet. Detta kan jag återknyta till Lowenfelds stadieteori, då hans första stadie, som är 

klotterstadiet. I det stadiet hade han också grundat understadier, Mannes utsaga kan jag koppla till 

namngivningsstadiet och även Luquets andra stadium som var misslyckad realism. Vilket betyder 
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att barnet försöker teckna objekt ur verkligheten men misslyckas. Samtidigt tycker jag inte att 

Manne misslyckades utan han gjorde sin tolkning och utifrån sin egna förmåga. Malchiodi menade 

att barn ritar utifrån det dom minns, sin egna tillvaro och sin fantasi. Detta är något jag sett och kan 

koppla till min studie och utifrån det barnen talat om. Hansson (1994) anser att barn skildrar på sitt 

eget sätt vad de känner, ser och förstår i sina målningar. Barnen beskriver världen som de uppfattar 

den. Manne ritade kompissolen som han uppfattade den.

När de första observationerna gjordes, satt de en grupp flickor i målarrummet. De ritade då samma 

objekt vilket var en flicka, men objekten gjorde olika saker och var olika flickor. Emilie 3;5 år kom 

till mig senare när jag observerat färdigt i rummet med en teckning som hon ritat. Som för mig 

liknade klotter men visade sig vara 2 flickor. Detta ritade hon för att de andra flickorna tidigare ritat 

detsamma, och utifrån sin erfarenhet. Detta är något som går att anknyta till Änggårds forskning 

(2005) där hon förklarar att barn  ofta ritar likartade bilder.  Anledningen till det är att barnen har ett 

behov av att känna gemenskap. Det är inte på det sättet hela tiden, men relativt ofta. Jag har även 

uppmärksammat att det alltid är en mindre grupp med barn som sitter ner och tecknar, det är aldrig 

någon som sitter och tecknar själv. Detta ser jag likheter med i Änggårds forskning. När ett barn vill 

rita så tycks det vara något som  smittar av sig på de andra barnen  och även motivet på bilderna.  

Om jag skall jämföra resultatet jag fick utifrån det fria bildskapandet och de lärarstyrda anser jag att 

de bilderna barnen skapade på egen hand var även de bilder som gav mig mest i denna studie. Det 

som var positivt är att jag nu på ett sätt fått bekräftat att barnens fria bildskapande är viktigare än de 

lärarstyrda aktiviteterna. På så sätt att barnen själva bestämmer vad de ska måla/ teckna. De skapar 

utifrån sig själva och då har barnen något att berätta om bilden de skapar. När jag genomförde min 

aktivitet med barnen var de exalterade för att de fick prova något nytt som inte ställde något krav på 

dem dvs om man inte ser till att jag ville att de skulle berätta för mig om bilderna de skapat. Barnen 

hade svårare att berätta om sina bilder de gjort tillsammans med mig än om de bilder de skapat på 

eget initiativ. Om jag hade använt mig av mallar hade förmodligen barnen inte alls kunnat berätta 

något om sin abstrakta bild. Det jag istället hade kunnat göra var att låta barnen måla fritt med 

färger, då  hade det eventuellt blivit lättare att få någon berättelse om bilden. Det som även var svårt 

i den här studien vara att veta hur jag skulle föra samtalet vidare om barnens teckningar. Ibland 

fungerade det inte längre än med frågorna jag hade färdiga innan observationsintervjuerna, ofta för 

att jag inte ville pressa barnen.
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Metod diskussion

Metoden gjorde att jag fick reda på barns perspektiv så som de visar sig med intervjuaren. Det hade 

nog blivit svårt att få endast barnens perspektiv, då de inte pratar hela tiden om bilden de gör utan 

behöver någon som frågar om bilderna. Barnen var fundersamma över att jag frågade om deras 

bilder och pekade istället för att svara på en gång. Jag tror det blev en obekväm situation för barnen 

i början då de inte är vana att bli ombedda att förklara vad som sker i deras teckningar. Resultaten 

pekar på att man kan få en uppfattning av barnens bilder genom att observera och fråga om dem för 

att höra barns utsagor. När man lyssnar på barnens perspektiv angående deras bilder förstår man att 

det är mycket som pågår omkring bilden exempelvis sådant som barnen har erfarenheter om.

 I överlag tycker jag att metoden fungerade bra beroende på tiden jag hade att utföra studien, hade 

det funnits mer tid till handa, hade jag utökat min studie och gjort undersökningen på fler förskolor. 

För att få en mer trovärdig studie. 
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Bilaga

Hej! 

Jag heter Emilia Sundström. Jag läser nu min sista termin på lärarutbildningen med inriktning mot 
förskola, på högskolan i Gävle. Nu har det blivit dags att skriva examensarbete, syftet är att 
undersöka barns perspektiv på sitt egna bildskapande.

Jag kommer att samla in information till undersökningen genom att utföra observationer och ställa 
frågor till barnen om deras bilder, detta kommer att ske i deras vardagliga miljö. De uppgifter som 
jag kommer få in om såväl barn som verksamhet kommer  att behandlas konfidentiellt utifrån 
gällande sekretess. Vilket betyder att vare sig namnet på förskolan eller barnens namn kommer att 
framgå i min rapport. De uppgifter jag samlar in kommer endast att användas för mitt 
forskningsändamål. Efter att analysen på mitt resultat är färdig kommer anteckningar och intervjuer 
att kasseras. Den åldersgrupp jag inriktar mig på i undersökningen är barn som är i 3-5 år. 
Jag kommer att informera barnen om vad jag ska göra och de får själva bestämma om de vill delta 
eller inte. 

För att få in så mycket information som möjligt, är jag tacksam om jag får tillåtelse att 
observera/intervjua era barn. Om ni undrar över något är det bara att fråga, jag kommer att finnas på 
förskolan V.36 och V.37, ni kan får även kontakta mig på e-post om det är något ni undrar över.

xxxxx  @hotmail.com  

Tack på förhand

Vänliga hälsningar
Emilia Sundström
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