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Abstract 

Bullying is something that should not happen but still does. Some studies show that 

it already exists in preschool, but that it is not as easy to distinguish as it is among 

older children and adolescents. Bullying often occurs in the hidden place without 

the presence of a teacher or educator, so in order to counteract that, one must work 

preventively and introduce that type of dialogue at an early age. The goal of this 

work is to visualize a visual material that can be used in conversations between 

children and preschool teachers in such a dialogue and act as a support for talking 

about difficult things. 

 

This thesis work in Information Design - Informative Illustration is divided into 

three parts (Introduction, Theory, Method and design part). Introduction: Here the 

work is defined and explains concepts in the report. Theori: which presents applied 

theories and previous research that have been a foundation in the design process of 

the visual material. Here it is explained how e.g. The gestalt pricnicples can be 

applied to create meaning in the composition of the image, how to tell and 

influence with image with the help of visual narrative and rhetoric. The Method 

and the design part are presented here from the results of the test and interviews 

with preschool teachers and children who were given the test material. This section 

also contains sketches of the various steps in the design process e.g. character 

design, the structure of the visual material and the end result. 

     One purpose of the work has also been to investigate: when does an image 

becomes too difficult to talk about? Many of the childrens books and conversation 

material we meet today often have a happy endings or conflict resolutions and 

strong bright colors. In the work, I wanted to investigate how it is received if you 

try to portrait in pictures how it feels to be alone and exposed, by using expressive, 

emotional characters and dramatic, blurry color tones to really point to the 

problem. This received varied reception from the target group, but opened several 

doors for further research opportunities around children and imagery. 

 

The final design proposal in the work resulted in a children's book ie. a shorter 

picture book attached to the work's appendices. 

  



 
 

Sammanfattning 

Kränkande behandling är något som inte borde få ske men ändå gör det. En del 

studier visar att det förekommer redan i förskolan, men att det inte är lika lätt att 

urskilja som den bland äldre barn och ungdomar. Kränkande behandling sker ofta i 

det fördolda utan att lärare eller pedagog är närvarande, så för att motverka att det 

sker måste man arbeta förebyggande och introducera den typen av dialog redan i 

tidig ålder. Det här arbetets mål är att visualisera ett bildmaterial som kan tillämpas 

i samtal mellan barn och förskollärare vid en sådan dialog och fungera som ett stöd 

att prata om svåra saker. 

 

Examensarbetet i Informationsdesign - Informativ Illustration är uppdelat tre delar: 

Inledning: här definieras arbetet och förklarar begrepp förklaras som nämns i 

rapporten. Teoridel: vilken presenterar tillämpade teorier och tidigare forskning 

som varit ett fundament i gestaltningsprocessen av bildmaterialet. Här förklaras hur 

t.ex. gestaltlagarna kan tillämpas för att skapa betydelse i bildens komposition, hur 

man med hjälp av visuellt narrativ och visuell retorik kan berätta samt påverka med 

bild. Metod och gestaltningsdel: här redovisas resultat från utprovning samt 

intervjuer med förskollärare och barn i förskolan som fått testa bildmaterialet. 

Denna del innehåller även skisser över de olika stegen i designprocess t.ex. 

karaktärsdesign, bildmaterialets uppbyggnad samt slutresultat.  

     Syftet med arbetet har också varit att undersöka när en bild blir för jobbig att 

prata om? Många av de bilderböcker och samtalsunderlag (med bild) vi möts av 

idag har ofta ett lyckligt slut eller konfliktupplösning och starka klara färger. I 

arbetet ville jag undersöka hur det tas emot om man istället försöker gestalta hur 

det känns att vara ensam och utsatt på riktigt. Och forma uttrycksfulla, 

känslomässiga karaktärer och använda dramatiska, dovare färgtoner för att 

verkligen peka på problemet. Detta fick varierade mottagande av målgruppen, men 

öppnade flera dörrar för vidare forskningsmöjligheter kring barn och bildspråk. 

 

Det slutliga gestaltningsförslaget i arbetet resulterade i en barnbok dvs. en kortare 

bilderbok som bifogas i arbetets bilagor. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd” 

- Tove Jansson 
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1. Inledning 

I inledningen till det här examensarbetet kommer följande delar att tas upp: en 

begreppsförklaring som avser att förklara termer och begrepp som används i 

examensarbetet, examensarbetets syfte och bakgrund, problemformulering samt 

diskutera vilka avgränsningar som gjorts. Presentation och motivering av den 

specificerade målgruppen kommer också att göras. 

 

1.1 Begreppsförklaring  

1.1.1 Kränkande Behandling 

I examensarbetet definieras kränkande behandling likt med skolverkets (2019) 

referat till 6 kapitlet 3§ skollagen. När ett barn eller en ungdom utsätts för ett 

beteende av någon annan som inte är önskvärt, exempelvis trakassering, fysiskt 

eller verbalt våld/hot så är det kränkande behandling (eller per daterad definitionen 

mobbning). För att något ska ses som kränkande behandling ska händelserna vara 

återkommande och offret i fråga ska ha utsatts för trakassering under en längre 

period. Skulle ett barn på förskola utsättas för kränkande behandling vid 

upprepande tillfällen är förskollärare och pedagoger skyldiga att göra en anmälan. 

Detta gäller oavsett om det är andra barn eller vuxna på förskolan som utsätter 

barnet för kränkande behandling.   

1.1.2 Bildunderlag, Samtalsbilder och Barnbok 

I rapporten kommer termerna bildunderlag och samtalsbilder att nämnas, vilka 

avser själva artefakten dvs. de bilder som ska produceras i samband med projektet 

och som kommer att vara underlag vid utprovningen av målgruppen. 

Barnbok i den här rapporten hänvisar till formatet som bildmaterialet presenteras i, 

dvs. bild och text i samverkan som gestaltar ett händelseförlopp. Materialet har inte 

som syfte att berätta en historia på ett konstnärligt vis eller användas som 

barnkammarbok, utan har ett pedagogiskt syfte med lärande som grund.  
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1.1.3 Vuxna 

När ordet vuxna används i rapporten syftar det på personer i barnets närhet, dvs. 

förskollärare, pedagog, målsman eller anhörig och inte ”vuxna” som sådana i 

allmänhet. 

1.2 Bakgrund 

De flesta barn tillbringar idag större delen av sin vakna tid på förskola. Förälder 

eller anhörig lämnar barnet på morgonen och hämtar upp dem igen sent på 

eftermiddagen, vilket för en del barn motsvarar mer än en åttatimmars arbetsdag. 

Enligt Skolinspektionen är förskolans roll att erbjuda en trygg och säker miljö som 

också stimulerar barns lärande och utveckling. Inget barn ska behöva känna rädsla 

och otrygghet eller uppleva kränkande behandling ifrån andra barn, förskollärare 

eller pedagoger.  

     Kränkande behandling är något som inte borde få ske, men ändå gör det. Många 

menar att kränkande behandling på förskolan inte förekommer, andra menar att det 

finns men inte är lika lätt att upptäcka som den bland äldre barn och ungdomar. 

Förskoleperioden är en viktig tid i barns liv då man lär sig det sociala samspelet, att 

dela med sig, lösa konflikter, rätt/fel, empati och respekt.  

Friends och Bris samt många andra organisationer arbetar för barns hälsa och 

välmående, utbildar skolor och föräldrar för att uppnå en nollvision av kränkande 

behandling. De är också ett kontaktnät och en hjälpande hand för barn och 

ungdomar som drabbas av kränkande behandling och trakassering som behöver 

hjälp eller någon utomstående att prata med.  

     Oftast när man pratar om kränkande behandling och trakassering är det i 

kontexten äldre barn (mellanstadiet, högstadiet). Det finns de som inte ser att 

kränkande behandling som utförs av yngre barn förekommer, eftersom det är 

svårare att se. För att förebygga kränkande behandling så behöver man redan i tidig 

ålder prata om vad kränkande behandling är och vad det kan få för konsekvenser. 

Barn som drabbas reagerar alla olika efter de blivit utsatta. En del visar tydligt i 

kroppsspråk eller berättar när något hänt medan andra inte visar eller uttrycker 

någonting alls.  
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1.3 Problemformulering  

Punkter som det här arbetet undersöker: 

- Hur kan man utforma ett informativt bildmaterial som är anpassat och kan 

användas av lärare och pedagoger tillsammans med barn i förskolan som underlag 

för att skapa en förståelse och uppmuntra till att prata om svåra situationer och 

känslor (kränkande behandling).  

- Vilken typ av följande bildmanér är mest informativ i kontexten att skapa ett 

bildmaterial som kan uppmuntra till samtal om kränkande behandling och inre 

rädslor hos förskolebarn: Ett realistiskt, representativt och stilistiskt manér? Eller 

ett friare formspråk med fiktiva och abstrakta inslag som bjuder in till friare 

tolkning? 

Tanken är att öppna upp för samtal och diskussion i utbildningssyfte att förebygga 

mobbing samt att kunna prata om jobbiga saker, vilket kan leda till en känsla av 

samhörighet och väcka igenkänning och empati. 

 

- I vilket format ska bilderna presenteras i och vad har störst användbarhet i kontext 

där materialet avser tillämpas: bokformat, fristående samtalsbilder, kortare serie? 

1.4 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att generera informativa samtalsbilder kring 

kränkande behandling. Materialet är riktat mot förskolor där de kan tillämpas i 

undervisning. Tanken är att bilderna ska uppmuntra till samtal om svåra och 

känsliga ämnen, inte bara för barn utan även för vuxna. Petter Iwarson förklarar i 

sin bok ”Samtal i skolan” att barn är mer kapabla att förstå svåra händelser och 

situationer än vad många vuxna kan tyckas tro. Iwarsson nämner att i många fall är 

det vuxna som känner sig osäkra på hur de ska uttrycka sig för barn om något som 

kan vara känslomässigt laddat. De väljer då istället att vänta till barnet kommer av 

sig själv, men tystnad kan vara nog så jobbigt för ett barn. I tystnaden föds egna 

spekulationer om vad som kan orsakat en jobbig eller spänd situation. Många barn 

tar oftast på sig skulden om något har hänt, förutsatt att inte de vuxna berättar och 

förklarar hur allt har gått till enligt Iwarsson (2014 s.230).  

     Med detta i åtanke kan jag se ett behov av ett informationsmaterial i formatet 

samtalsbilder, barnbok eller ett bildunderlag som ska kunna tillämpas i förskolan 

och leda till samtal och diskussioner mellan barn samt mellan barn och pedagog. 

Bild och lärande tillsammans är inget nytt, men däremot så är en viktig del i det här 

examensarbetet hur man utformar ett material som kanske är lite jobbigt. Som inte 

förskönar utan tar upp svåra och verkliga situationer och exempel som barn kan 
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tänkas möta och utsättas för. Ett bildunderlag som kan ses som en positiv reaktion 

till det som Petter Iwarsson (ibid) skriver, ett material som presentera tuffa 

situationer där användarna sedan måste och känner ett behov att prata och diskutera 

med varandra. 

I det här examensarbetet har jag undersökt hur man med hjälp utav informativ 

illustration kan utforma ett bildmaterial som kan vara ett samtalsstöd kring 

kränkande behandling mellan barn i förskolan. Syftet är att skapa ett material som 

kan skapa association och igenkänning i scenarion där olika former utav kränkande 

behandling inträffar.  

 

1.5 Avgränsning 

Följande avgränsningar har gjorts i examensarbetet: 

• Endast en mindre undersökning har gjorts under arbetet huruvida 

målgruppen tilltalas mer av mänskliga respektive ”fiktiva” karaktärer. Dock 

har referensmaterial samlats för att väga upp den mindre undersökningen. 

• Under examensarbetet har olika manér och abstraktionsnivåer till 

bildmaterialet testats och undersökts inom en begränsad tidsram (den tid 

som kunnat disponeras på den delen av arbetet), anpassad för 

examensarbetskursens omfattning. Fokuset har varit att utveckla scenarion i 

bilderna som målgruppen kan resonera kring och relatera till.  

• Målgruppen i arbetet riktar sig till barn i åldrarna 4–6 år men under 

utprovningen så var det endast möjligt att få samtala med förskolebarn i 

åldrarna 5–6 år (en grupp på tre flickor och två pojkar), vilket gjorde att de 

fick stå som representanter för målgruppen. Det hade förstås varit mer än 

önskvärt att se representanter från hela åldersspannet i målgruppen delta, då 

materialet riktar sig till barn i förskoleåldern.  

• Utprovningen gjordes på Önskeringens förskola i Norrköping. Resultatet av 

utprovningen kan inte representera en hel region, ett/flera län eller i större 

omfattning, vilket avgränsar examensarbetet. Utprovningen kan inte tala för 

alla Sveriges förskolebarn, men visar ändå hur bildunderlaget skulle kunna 

användas och hur de kan fungera i praktiken.  
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• Utprovning i projektet senare skede gjordes med två förskolor i Eskilstuna 

kommun. Alla rektorer i kommunen kontaktades men endast två 

återkopplade. Resultatet som utprovningen gav är viktig, men kan likt 

utprovningen vid Önskeringens förskola i Norrköping, är två förskolor inte 

tillräckligt föra hela kommuns talan (länet, Sverige etc.). 

• Bilderna har jag valt att göra mestadels digitalt, för att underlätta vid större 

korrigeringar och ändringar av originalfiler.  

1.6 Målgrupp 

Målgruppen arbetet riktar sig till är förskolebarn i åldrarna 4–6 år, samt den 

sekundära målgruppen förskollärare och pedagoer. Dock så har 

funktionsvariationer såsom synnedsättning och språkstörning inte undersökts 

vidare i arbetet.  

Materialet riktar sig till barn som både har, inte har eller känner någon som har 

upplevt kränkande behandling på förskolan. Materialet och bilderna ska kunna 

användas i förebyggande syfte, skapa igenkänning, samt fungera som stöd för dem 

som blivit utsatta av fysiskt, psykiskt eller verbalt våld.  
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2. Teori 

De tillämpade teorier i examensarbetet låg alla till grund för resultatet av 

bildarbetets arbetsprocess, besvara projektets frågeställningar och gestaltningarna 

som projektet genererade. Med hjälp av de utvalda teorierna kunde viktiga 

avvägningar göras och beslut tas för att på bästa sätt utveckla ett potentiellt 

förslag till samtalsbilder och i slutändan en barnbok. Följande kommer tas upp: 

Retorik, Gestaltningsteori, Narrativ, Gestaltlagarna, Semiotik, Visuell 

kommunikation, Färglära och färgblindhet samt Karaktärsdesign. 

2.1 Retorik 

Retorik är en studie av ord och andra medel som en avsändare använder för att 

påverka individen eller en större publik enligt Lindqvist (2016 s.15). Inom 

retoriken kan olika verktyg och multimodala medel tillämpas för att övertyga eller 

övertala t ex: bild och text i samverkan eller var för sig, tal i realtid eller inspelat, 

ren informativ bild/text eller fritt uttryck i någon konstform. Det finns två sidor av 

retoriken enligt Lindqvist (ibid), den ena kallas för heuristisk retorik (från 

grekiskans heurein ’att finna’) som syftar till att hitta argument eller prata till sin 

publik. Den andra sidan kallas hermeneutisk retorik (’läran om tolkning’) och 

handlar om att analysera språkanvändning, symboler och andra medel som kan 

tillämpas inom retoriken. 

2.1.1 Logos, Ethos och Pathos 

Enligt den grekiske filosofen Aristoteles finns det tre övertygelsemedel ethos, 

logos och pathos. Logos beskriver Petterson, Waern, Svensson (2004 s.57) som 

förnuftsargument, där avsändare talar till målgruppens förnuft och lägger fram 

argument med logisk utkomst för att vinna sin publik.  

Ethos förklarar Lindqvist (2016 s.83) hur man som avsändare använder sin karaktär 

och hur man presenterar samt framställer sig själv i förhållande till sin publik. 

Lindqvist (ibid) skriver också att ethos är ett verktyg för avsändaren att skapa 

förtroende inför sin publik. 

Pathos är det sista av de tre övertygelsemedlen och används för att beröra publiken 

emotionellt, väcka empati eller emotionellt engagemang. Petterson, Waern, 

Svensson (2004 s.60) förklarar att i bilder används ofta Patos för att förmedla en 
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känsla eller ett budskap. Att emotionellt beröra sin målgrupp för att övertyga eller 

övertala är ett retoriskt knep som ofta väger tungt i ett resonemang enligt Lindqvist 

(2016 s. 80, 82). 

 

2.2 Narrativ  

Ett narrativ förenklat och avskalat kan enligt Porter Abott (2008 s.13) beskrivas 

som en representation av en händelse eller en serie (sammanhängande) händelser 

samt en förflyttning i tid. En berättelses narrativ oavsett i vilket medium det 

gestaltas, visar och förklarar hur något berättas. Narrativ och en berättelses ”story” 

ska inte förväxlas med varandra, då storyn är innehållet i en berättelse, vilka 

karaktärerna är, deras livsöden och bakgrundshistoria etc. och narrativet strukturen. 

Porter Abott (2008 s.40) skriver att ett narrativ är retoriskt kraftfullt. Det retoriskt 

kraftfulla bokform beror på de formuleringar samt meningar som driver berättelsen 

framåt, vilka får läsarna att entusiasmeras och känna engagera sig i vad ska hända 

härnäst. Porter Abbott (2008 s.40) förklarar att retoriskt narrativ är något som 

beskriver hur man med hjälp av berättande kan förmedla syftet i en berättelse och 

på så vis, likt det Lindqvist (2016 s.15, 48) säger, att övertyga och övertala. 

2.2.1 Closure 

Closure kan med fördel ses som ett retoriskt medel att påverka sin målgrupp och 

hur man som (i det här projektet) bildskapare väljer att strukturera sitt narrativ, 

kommer att påverka målgruppens upplevelse av berättelsen. Porter Abbott (2008 s. 

57) beskriver att ett klassiskt sätt att se på closure är oftast med den narrativa 

strukturen att en berättelse har en tydlig början, mitt och ett slut, med en handling 

som också tydligt förkroppsligar detta. Porter Abbott (ibid) förklarar också att 

closure är något som vi människor aktiv söker i ett narrativ, vilket många 

bildskapare, filmmakare och författare anammat för att provocera eller 

tillfredsställa sin målgrupp. Genom att utesluta closure i sitt narrativ, vilket också 

kan benämnas som att lämna narrativts slut öppet, eller oväntat kan enligt Porter 

Abott (ibid) ge en berättelse liv och skapa intresse.  

2.3 Gestaltningsteori (Gestaltlagarna) 

Gestaltningsteorin och Gestaltlagarna hänvisar till hjärnans kognitiva processer, 

det vill säga: läran om hur vårt öga ser, hur det uppfattas registreras sedan 
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processas i vår hjärna och därefter talar om för hos vad vi ser och hur vi känner 

inför det vi ser (minnen, tidigare erfarenheter, referenser etc.).  

     Ware (2008 s.23–26) förklarar att de olika gestaltlagarna som finns, visualiserar 

hur vår hjärna kognitivt grupperar bilder och objekt tillsammans baserat på dessas 

kvaliteter. Följande tre utvalda gestaltlagar beskrivs i Ware (2008 s.27–42) samt 

Eriksson (2017 s.62–64) och har tillämpats i examensarbetet: 

• Närhetens lag 

Grafiska element, objekt eller personer i en bild som är placerade nära 

varandra tenderar vi att tolka som en enhet och att de hör ihop med 

varandra och gemensamt berättar/förklarar något enligt Eriksson (2017 

s.63) 

• Likhetens lag 

Bilder, objekt, text etc. som till utseendet liknar varandra till färg, form, 

textur, kontrast eller storlek tenderar att grupperas tillsammans oavsett om 

de är sammanhängande eller inte enligt Eriksson (2017 s.64) 

• ”Pop-out” 

När något sticker ut från övriga element i en t ex tidning, vilket kan vara en 

stark färg som påkallar uppmärksamhet, en bild eller en rubrik som tar stor 

plats i hierarkin. Man förklara det som så att det är något som inte går att ta 

miste på, vilket med fördel kan användas för att lyfta fram något som är 

extra viktigt. 

Gestaltningsteori är utmärkt att tillämpa när man vill berätta och förtydliga något i 

en bild med hjälp av komposition och positionering (t ex. närhetens lag) av olika 

element på exempelvis en bildyta. Genom att gruppera vissa objekt i en bild 

tillsammans och utesluta andra element så kan man skapa symbolik i bilden, vilket 

också kan bli en metafor för något annat, samhörighet eller utanförskap.  

2.4 Semiotik 

Wearn m.fl. (2004 s.15) beskriver semiotik på följandevis: läran om bilden som 

tecken och hur vi som betraktaren tolkar och skapar en förståelse av det vi ser. Vår 

vardag är full av bilder, symboler och ikoner som hela tiden förklarar och instruerar 

oss i olika kontexter och sammanhang. Man kan säga att symboler och ikoner är en 

fundamental del i vårt samhälle. Wearn m.fl. (2004 s.24) förklarar att symboler är 

ett kommunikativt språk som likt talspråk har kulturella skillnader pga. olika 

referensramar, förhållande till levande eller materiella ting, religion, geografiska 
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eller politiska åsikter etc. Så baserat på kontext kan samma symbol/bild ha olika 

betydelse beroende på vart den visas/används/tillämpas.  

2.5 Visuell kommunikation 

Enligt Eriksson (2017 s.81) så kan en kommunikationsprocess förenklat förklaras: 

kommunikation består av framställning – överförande – mottagande, så för att 

kommunikation ska kunna uppstå behövs det en sändare – budskap/meddelande – 

mottagare.  

     Vid visuell kommunikation med bilder som medel finns en förväntan skriver 

Eriksson (ibid) att sändare och mottagaren har samma uppfattning av vad bilden 

vill berätta dvs. budskapet. Eriksson (2017 s.82) förklarar att det finns några 

faktorer som behöver beaktas: sändare och mottagaren är subjekt dvs. är en eller 

flera skilda unika individer. Sändaren har en agenda och tanke med bilden 

(budskapet) hur det ser ut, framställs och var det ska exponeras. Mottagaren i sin 

tur kommer att betrakta bilden samt tolka den utifrån egna erfarenheter, preferenser 

och kontext. Det är alltså inte säkert att sändare och mottagare kommer att ha 

samma uppfattning av bilden och vad den vill kommunicera.  

     Eriksson (2017 s.84–85) lyfter därför vikten av att ta hänsyn till kontexten av 

vart bilden ska publiceras, vart och hur den ska användas, vilket medium den 

publiceras i (bok, tryckt, digitalt etc.) och vilka som avser att använda den. Alla 

dessa faktorer kommer att spela in hur tydligt budskapet når fram. Eriksson (2017 

s.84) nämner att bilder som publiceras i läromedel har en förklarande text i 

anslutning till sig, för att förtydliga meddelandet av vad bilder försöker visa.  

     Med detta går det att argumentera för att tillämpa metoder i kontextdelen av 

designprocessen som involverar användarna. I kontextdelen i designprocessen 

omfattar enligt Ericsson, Törlind, Wikberg Nilsson (2016 s.56–57) interaktion med 

användarna och om möjligt fältundersökningar samt observation av användarnas 

kontextuella sammanhang.  

2.6 Färglära och färgblindhet 

Likt tidigare nämnt under del 2.4 Semiotik, kan färger tillämpas till mycket och 

kan ha olika betydelser beroende på kontextuellt sammanhang. Färger kan 

användas för att belysa något, såsom att varna för fara, påkalla uppmärksamhet 

eller vägleda. Här i väst används färgen röd, gul eller orange som signalfärger för 

att påvisa fara eller dra uppmärksamhet till sig (vilket är vanligt förekommande vid 

skyltning i trafiken). Enligt Ware (2008 s.84) färg kan också ha sociala och 
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kulturella anknytningar, färgen svart har här i Sverige använts som en ”sorgefärg” 

vid begravningar, medan i Kina används istället färgen vit. Färg har också olika 

betydelser beroende på kontext, som tidigare nämnts så kan röd användas vid fara, 

men också för att visa kärlek och passion.  

     För en individ med reducerat färgseende så uppfattas oftast många färger som 

samma eller svåra att skilja åt. Därför är det viktigt att istället använda färger och 

nyanser (ljus, mörk eller färgton) som kontraster mot varandra, för att de ska ha 

möjlighet att urskilja konturer och former enligt Ware (2008 s.73–76).  

2.7 Karaktärsdesign 

Scott McCloud beskriver att beroende på hur karaktärerna är tecknade eller 

utformade i en berättelse, påverkar detta användarens upplevelse och hur denna tar 

in och tolkar bilderna. I sin förklararing har McCloud (1993 s.48) ett bildexempel 

där han visar en skala över abstraktionsnivån på ett ansikte, från fotorealistiskt 

manér till enkla former (streckgubbe). Han säger också att ett mer avskalat ansikte 

med enklare former och några få karaktärsdrag bjuder in till att föreställa fler 

personer än till exempel ett realistiskt manér som oftast är detaljerat och 

föreställande, och därför liknar en individ alternativt några få. Att välja 

abstraktionsnivå/manér (till karaktärer) i en bildberättelse kan, utifrån McClouds 

beskrivning ha stor betydelse för hur användarna kommer att uppfatta och relatera 

till en berättelse (samt påverka berättelsens budskap). 

Förutom abstraktionsnivå så spelar också själva gestaltningen av karaktären i en 

berättelse roll för dess budskap, syfte och målgrupp. Enligt Holmesen (2005 s.103) 

och de undersökningar hon gjort med barn i förskola (där samtalsbilder tillämpats), 

så visar de att bilder med karaktärer porträtterade som djur eller fiktiva figurer kan 

underlätta i samtal om svåra saker. De antropomorfa figurerna skapar en distans 

mellan dem och barnen, vilket kan fungera som ett andrum. Resultatet blir att de 

fokuserar på konflikten som gestaltas i samtalsbilden och känslorna som den 

väcker, vilket i sin tur kan leda till egna associativa berättelser.  

Ashley Davis och Patrice A. Oppliger (2015 s.516) beskriver i sin artikel 

Portrayals of Bullying: A Content Analysis of Picture Books for Preschoolers, 

också de hur antropomorfa djur och figurer, likt Holmsen (2005 s.103) kan hjälpa 

barn att distansera från att alltför starkt (emotionellt) relatera till en bild, distansen 

blir istället möjlighet till reflektion. En sådan reaktion skulle kunna uppstå om det 

är något som exempelvis traumatiserat barnet.  
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3. Tidigare forskning 

3.1 Bilder som kommunikationsmedel i förskolan 

Examensarbetets syfte är att formge ett bildmaterial som ska tillämpas i förskolan 

för att förebygga kränkande behandling och leda till givande samtal mellan barn 

och förskollärare. Tidigt i undersökningsarbetet noterades vuxnas olika synsätt på 

hur man kommunicerar med barn om svåra ämnen. Petter Iwarsson (2014 s.230) 

tidigare handläggare för Bris förklarar i sin bok som baseras på samtal med barn, 

att vuxna alltför ofta bemöter barn med tystnad när svåra situationer uppstår. Han 

menar att detta är ett beteende vuxna tillämpar i tron att skydda barnet från jobbiga 

situationer och känslor. Resultat blir då istället det motsatta. Ett barn som aldrig får 

en situation förklarad för sig och istället bemöts med tystnad, varför ens föräldrar 

skiljer sig exempelvis, börjar själv spekulera. Är det mitt fel? Har jag gjort något? 

Barnet kan då börja skuldbelägga sig själv. Iwarsson (2014 s.232) skriver också att 

många vuxna väntar på att barnet ska ta första steget att kommunicera, han menar 

att det ofta kan vara en ursäkt pga. den vuxnes egna osäkerhet.  

     Frågeställningen som väcktes efter att ha läst Iwarsson bok var hur man skulle 

kunna formge ett bildmaterial som uppmuntrar till att ta tag i de svåra samtalen och 

vara ett stöd för barn och vuxna, för att undvika o-konfronterade tystnader.  

 

I det här arbetet har Merete Holmsens böcker ”Samtalsbilder - en väg till 

kommunikation med barn” och ”Samtalsbilder och Teckningar” varit ett 

fundament. I den förstnämnda boken redovisar hon resultatet av sin forskning 

huruvida samtalsbilder är ett framgångsrikt tillvägagångssätt att kommunicera med 

barn i förskolan. Holmesen (2005 s. 21) beskriver utifrån ett fenomenologiskt 

synsätt, ”[...] människan ses som olösligt förbunden med den livsvärld som hon 

själv beskriver[.]” och därav har det vi känner och det som händer runtomkring oss 

en central roll för den enskilda individen. Med det i åtanke menar Holmsen (ibid) 

att det bästa sättet om man vill få ett barn att berätta om något som hänt, är att låta 

hen prata fritt, till punkt samt känna att den vuxne lyssnar och tar det hen berättar 

på allvar. Barn har en tendens att sväva iväg och ta omvägar i berättelsen men det 

menar Holmsen är ett sätt för barnet att förhålla sig till och bearbeta om det här 

något jobbigt som inträffat. 
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3.2 Källkritik 

Merete Holmsen och Petter Iwarssons forskning och litterära publikationer är de 

främsta källorna som fått representera tidigare forskning i det här arbetet. Dessa 

valdes ut för att båda arbetat med barn och metoder för att förebygga kränkande 

behandling, samt har många års erfarenhet inom området.  

Petter Iwarsson legitimerad psykoterapeut samt socialpedagog och har under 

många år arbetet som sakkunnig på Bris och arbetar idag med psykoterapi, 

handledning, föreläsning och utbildning. Han är också författare till böckerna Du 

behövs som vuxen, Samtal med barn och ungdomar och slutligen Samtal i Skolan 

som det här examensarbetet refererar till. Iwarsson besitter stor erfarenhet inom 

området och har fått ta del av berättelser från barn som utsatts för kränkande 

behandling. Därför anser jag att han är en tillförlitlig källa för det här arbetet.  

Merete Holmsen är förskollärare och specialpedagog och har erfarenhet av arbete 

inom förskolan. Idag arbetar hon som utredare vid vårdutbildningen, med 

anslutning till barnkliniken på Rikshospitalet i Oslo. I sitt tidigare arbete tillämpar 

hos samtalsbilder som en kommunikationsmetod med barn i förskolan för att 

samtala om svåra saker. De två litterära verken Holmsens skrivit (som det här 

arbetet refererar till) Samtalsbilder och teckningar – samtal med barn i svåra 

situationer och Samtalsbilder – en väg till kommunikation med barn är baserade på 

de undersökningar och samtal med barn där hennes egna samtalsbilder framtagna 

bilder använts. I sina bilder finns huvudkaraktären Marius som är en mus, vi får 

följa med Marius i vardagen där han är i förskolan, besöker doktorn, släktingar, 

leker med kompisar eller hamnar i jobbiga och ibland obehagliga situationer. 

Under sitt arbete och möte med barn har hon lyckats utveckla ett sätt att arbeta med 

bild som kommunikationsmedel för att nå fram till barn och hjälpa dem att sätta 

ord på sina berättelser.  

     Baserat på forskningen som redovisats och dokumenterats i de böckerna som 

examensarbetet refererar till, samt hennes bakgrund som förskollärare har hon både 

erfarenhet och kunskap både akademiskt och praktiskt. Därför anser jag Holmsen 

vara en tillförlitlig källa. 
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4. Metod 

I examensarbetet tillämpades flera metoder i de olika delarna av arbetet dess 

början, mitt och slut. En metod som redogörs för och som tillämpades i arbetets 

början var ämnesundersökning för att se vad som fungerat tidigare och hur andra 

illustratörer gått tillväga i bildskapande inom samma kontext och målgrupp. 

Undersökning i ämnet och intervju var en fundamental del för att se hur olika 

organisationer och instanser arbetar med kränkande behandling i förskolan idag. 

     En metodbeskrivning av utprovningen kommer också att diskuteras. 

Då examensarbetet inte hade en samarbetspartner med ett färdigformulerat 

uppdrag att delegera, var det av största vikt att hitta sakkunniga informanter som 

kunde ge inblick hur det faktiskt ser ut (intervju). Utprovning dvs. testa 

bildmaterialet/gestaltningen var en vital komponent i forskningsprocessen för att 

svart på vitt kunna se hur målgruppen förhåller sig till materialet, huruvida 

bildmaterialet uppfyller syftet.  

 

4.1 Undersökningsarbete  

Undersökningsarbetet har delats upp i två delar och metoden som har tillämpats är 

vad Hanington, Martin (2012 s.154) kallar ”Secondary research”. I den metoden 

bearbetar och analyseras tidigare forskning inom ämnesområdet, det kan vara 

studielitteratur, forskningsartiklar, vetenskapliga artiklar etc. Det är en 

kostnadseffektiv metod men kan vara mycket tidskrävande då det snabbt kan bli 

överväldigande mycket material att läsa igenom och sålla i. 

Första delen 

Det första som gjordes i examensarbetet var undersökning i själva ämnet. Vilket 

innebar att söka upp olika organisationer, instanser och företag som arbetar för 

barnens rätt, hälsa, lärande och välmående i samhället, för att få en tydlig inblick. 

Nedan listas organisationer, instanser och företag. 

- Friends 

- Önskeringens Förskola, Norrköping 
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- Rädda barnen 

- Skolverket 

- Bris 

- Vårdguiden 1177 

- Skolinspektionen 

I sammanställning av information som de olika organisationerna, instanserna och 

företagen hade gemensamt sammanfattades följande områden:  

- Lagstadgar kring skola, skolhälsa och elevhälsa  

- Tillvägagångssätt för att motverka kränkande behandling (studiematerial, 

diskussionsunderlag, lärarhandledning, arbetsmetoder etc.).  

I denna första analysdel ingick bearbetning av tidigare forskning (artiklar, litteratur, 

avhandlingar etc.)  i ämnet samt hur man arbetar på ett förebyggande sätt av mot 

kränkande behandling i förskolan idag. Några av de titlarna tas upp tidigare i 

arbetet under 3. Tidigare forskning. 

 Därefter utfördes bearbetning av den data om samlats in, för att slutligen 

sammanställas sammanställa och formulera frågeställningar utifrån det (som sedan 

skulle kunna användas i intervju och till utprovning). 

 

Andra delen 

I den andra delen gjordes undersökningar ur ett bildperspektiv för att se hur andra 

illustratörer utformat barnböcker, samtalsbilders etc. som berör frågor kring 

kränkande behandling. Urvalet av barnböcker och samtalsbilder baserades på 

litteratur/bildunderlag som används i förskolan på ett pedagogiskt sätt, med syfte 

att förebygga kränkande behandling. Vid ett besök på Eskilstunas stadsbibliotek 

ombad jag bibliotekspersonalen att visa alla böcker (som ofta lånas av 

förskolepersonal och föräldrar till barn i förskolan) som berör ämnet kränkande 

behandling och övriga böcker som involverar hantering av känslor och svåra 

situationer. Några av böckerna som valdes ut av många listas nedan. 

- Våldboken 

- Alfons och odjuret 

- Liten 

- Ingen vill vara med Elin 
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- lilla nej boken 

- Listigt, Alfons Åberg! 

- Historien om Bodri 

- Ugri La Brek 

- Ibland är jag arg 

- Godnatt herr Muffin 

- Bläckfisken 

- Högen 

Böckerna som valdes ut är alla riktade till barn i målgruppsåldrarna 4–6 år och tar 

upp svåra känslor och problematiserar tunga ämnen såsom kränkande behandling, 

utanförskap, ensamhet, fruktan och döden. Det sistnämna har inget att göra med 

själva projektarbetet i sig, men jag såg att det ändå var värt att undersöka hur 

bildspråket, manéret och uttrycket i bilderna kunde se ut. På så vis kunde det också 

uppskattas hur grafiska bilderna var, hur visualiserar man våld på ett sätt som 

förkroppsligar allvaret utan att gå över gränsen till att vara för grovt? 

För att hitta inspiration och se hur andra illustratörer berättar med bild valdes en 

handfull ut. Gemensamt för de stjärnmärkta illustratörerna listade nedan, var att de 

använde sig av blandade medium i bokbilderna för att uttrycka och förstärka en 

sinnesstämning. De blandade medierna kunde vara en mix av t ex. akvarell, blyerts, 

kol, flytande bläck och färgpennor. 

- Ane Gustavsson* 

- Emilia Dziubak* 

- Johanna Hellgren* 

- Stina Wirsén* 

- Per Gustavsson* 

- Gunilla Bergström*  

- Shaun Tan* 

- Eva Eriksson 

- Tove Jansson 
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4.1.1 Metodkritik och Etik 

Enligt Booth, Colomb, Williams (2003 s.93–94) är den främsta anledningen till 

varför man tillämpar ”Secondary research” (enligt Hanington, Martin (2012 s.154)) 

i examensarbete är att hitta källor som påvisar och styrker ens tes. När man i ett 

examensarbete ska påvisa något är det därför viktigt att vara källkritisk, Booth, 

Colomb, Williams (2003 s.95–96) understryker därför vikten att gå till 

ursprungskällan av ett material, istället för att tillämpa sekundärkällor som hänvisar 

till en ursprungstext.  

Första delen 

Genom att granska instanser och organisationer (skolverket, skolinspektionen och 

förskola) som arbetar med att utveckla skolors läroplan och likabehandlingsplan 

gick det att se vilka visioner och riktlinjer som förskolorna i Sverige följer. Det 

viktiga i den här analysdelen var att jämföra de ovannämnda instanserna med 

arbetet som organisationerna friends, bris etc. arbetar med, då de får se baksidan 

där inte skolverket, förskolan eller en del målsmäns arbete räcker till. Viktigt att 

notera är att dessa parter samarbetar med varandra för att skapa en trygg skolmiljö 

för alla barn. Däremot så presenterar förskolor och de övriga instanserna för det 

mesta bara målen de arbetar mot och vad de gör för att motverka en nollvision av 

kränkande behandling, inte allmänna rapporter om hur många fall av kränkande 

behandling som inträffat (för just en specifik förskola). Detta gör det svårt att se 

och undersöka hur situationen faktiskt ser ut, därför var det bra att läsa 

undersökningar, artiklar, litteratur och intervjuer (som involverar barns berättelser 

ifrån deras vardag) som friends och bris tagit reda på och sammanställt. Det är lätt 

hänt att ens omvärldsanalys blir partisk och onyanserad om man bara undersöker 

den ena sidan av ”situationen”.  

     En negativ aspekt med att tillämpa metoden ”Secondery Research” är som 

statuerat tidigare att det är en tidskrävande process, eftersom att man först måste 

läsa genom allt material som kan vara av intresse och därefter besluta om det är 

användbart. Det gäller också att jag som student planerar mitt arbete och 

bestämmer tidigt i arbetet hur mycket tid som ska läggas på undersökningar, av 

egen erfarenhet blir det lätt att man dyker för djupt i ämnet och man har inte den 

tiden att tillägna. 

 

Andra delen 

Analysen av andra illustratörers arbete och barnböcker blev till viss del subjektiv 

då de som valdes ut baserades på hur de kunde föra det här projektens bilder 

framåt. Jag noterade också att det är svårt och nästan oundvikligt att inte förkasta 

bilder och manér som inte är estetiskt tilltalande. Det är en balansgång att välja 

bilder (i det här fallet illustratörer) för analys där det finns ett tydligt 
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informationsdesigntänk, tankeväckande, känslomässigt engagerande och som 

nämnt tidigare, visuellt samt estetiskt tilltalande.  

4.2 Kvalitativ Intervju  

Första steget i forskningsprocessen var att hitta sakkunniga som var villiga att ställa 

upp på intervju. Intervjuerna som utfördes var kvalitativa och semistrukturerade till 

formen. Definitionen av examensarbetets ”semistrukturerad”; intervjutillfälle 

bokades i samförstånd med informanten. Innan mötet samlades intervjufrågorna i 

ett dokument och vidarebefordrades till denne, som då kunde igenom frågorna och 

förbereda sig inför intervjun. Vid intervjutillfället kunde denne sedan fritt berätta 

och förklara utifrån frågorna, följdfrågor på det informanten berättade ställdes, 

vilket definierar intervjuformen som semistrukturerad enligt Dalen (2015 s.34–35). 

I examensarbetet utfördes två intervjuer (samt fria samtal med informanterna kring 

kränkande behandling, vilka inte tillgodoräknas i intervjuerna).  

 

4.2.1 Första intervjun 

Den första informanten var Gudrun Martinz, anställd på Önskeringens förskola i 

Norrköping. Hon som pedagog kunde ge en inblick över de vardagliga 

situationerna som barnen befinner sig i och berätta om förskolans arbetssätt mot 

kränkande behandling. Hon som pedagog kunde också specificera huruvida de 

använder föreställande, informativ eller berättande bild som ett verktyg för att prata 

om kränkande behandling med barnen.  

 

4.2.2 Resultat av Första intervjun 

Inför samtalet hade frågor förberetts som var anpassade utefter intervjuns syfte, 

dvs. att få en inblick ur pedagogens perspektiv i arbetet att förebygga kränkande 

behandling. Intervjun var anpassad utefter informantens schema när hon hade 

möjlighet att delta, vilket var kvällstid. I intervjun beskrev hon hur de arbetar med 

barnen för att stärka deras självkänsla, integritet och respekt gentemot varandra och 

”stopp-handen” är något de arbetar mycket med. Med ”stopp-handen” vill man lära 

barnen att lyssna på varandra och när man inte känner för att vara med eller när 

någon behandlar en på ett sätt som inte känns okej, så ska man kunna visa ”stopp-

handen” och den andra ska då förstå att nu gick jag kanske för långt. Hon berättade 

om det förebyggande arbetet och att när man ser en konflikt mellan barnen så tar 

man det på en gång istället för att vänta. Vilket minimerar risken att ilska och arga 
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känslor byggs upp och eventuellt eskalerar till en större konflikt. De strävar efter 

samma mål som skolverket men arbetet i praktiken kan se lite annorlunda ut. Hon 

(se bilaga 8.1) förklarade att när ett barn utsätts för kränkande behandling så är det 

pedagogens skyldighet att skriva en kränkningsrapport. Vad som har hänt och vem 

som drabbats respektive gjort sig skyldig till att åsamka skada. Först informeras 

båda parternas föräldrar och sedan lämnas rapporten in till förskolans rektor.  

 

4.2.3 Andra intervjun 

Den andra informanten var Åsa Gustafsson från Friends. Friends är en organisation 

som aktivt arbetar med att utbilda skolor, pedagoger, lärare, föräldrar etc. kring 

kränkande behandling och hjälpa barn och ungdomar som inte mår bra. Som 

sakkunnig kunde hon ge exempel på scenarion och hur kränkande behandling kan 

gå till bland barn i förskolan. Scenarierna skulle sedan kunna vidareutvecklas till 

bildlösningar för att besvara examensarbetets frågeställningar och uppfylla syftet, 

av mig som illustratör.  

 

4.2.4 Resultat av Andra intervjun 

Inför intervjun bad Åsa att på förhand få färdigformulerade frågor per mail för att 

kunna förbereda sig och ge mer utvecklade svar. I intervjun berättade hon om 

”Alfons Inspirationslådan” (se bilaga 8.2), med den är tanken att använda 

multimodala estetiska uttrycksformer för att utveckla ett lustfyllt lärande hos barn i 

förskolan. Hon förklarade att man valt att utveckla materialet utifrån Alfons Åberg 

karaktären för att han är en igenkännbar figur som många kan relatera till. I 

böckerna gestaltas situationer där Alfons får lär sig hur det känns att vara ensam, 

rädd eller skamsen när man gjort någon illa och gått över gränsen. Hon beskrev 

också hur kränkande behandling kan gå till i de yngre åldrarna, att barn lär sig 

snabbt att ”alla får vara med i leken” men då kan ett scenario gå till på följande 

sätt: 

Barn1: Får jag vara med och leka? 

Barn2: Okej, men du får vara en sten. 

Barn1 får vara med i leken, men tilldelas en passiv roll, vilket är en form av 

utfrysning och exkludering och upprepas detta vid flertalet tillfällen så ses detta 

som kränkande behandling.  

     Detta exempel såg jag kunde vara intressant att utveckla för att gestalta den 
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tysta formen av kränkande behandling. Åsa slog ett slag för att involvera någon 

form av berättande och hitta nycklar och strategier som uppmuntrar barn till att 

prata om svåra saker, vara modig och våga stå upp för sig själv och sina känslor. 

Oavsett om man är glad, arg eller ledsen. Dock avgränsar sig det här 

examensarbetet endast till de mer allvarliga och svåra känslorna/situationerna som 

kan tänkas uppstå. Utifrån det formulerades sex frågeställningar som kunde 

intressanta att undersöka vidare i examensarbetet: 

- Hur kan en lösning på problemet/situationen se ut? 

- Vad blir syftet med berättelsen, hur ska man få fram budskapet?  

- Hur kan man göra om den här situationen, vad kunde personerna i scenariot 

gjort annorlunda?  

- Kunde de ha löst det själva? 

- Hur skulle man ha gjort det istället?  

- Hur kan jag finna mod och ifrågasätta situationen? 

4.2.5 Metodkritik och Etik 

Jag valde att tillämpa en (kvalitativ) semistrukturerad intervju för att de sakkunniga 

informanterna skulle berätta om ämnet utifrån sitt perspektiv med sina egna ord.  

     Dalen (2015 s.123) skriver att i kvalitativa intervjuer så kan det vara svårt att 

inte lägga in sina egna tolkningar i materialet. Samtidigt är det oundvikligt 

eftersom vi är människor som förhåller oss till och tolkar information vi tar del av 

baserat på egna tankar och erfarenheter. För att undvika att vrida och övertolka 

intervjusvaren är det en fördel att läsa på om tidigare forskning och jämförda med 

den (det är alltid bra att intervju så många informanter som möjligt). På så vis kan 

man sammanställa de gemensamma nämnarna i svaren, resultat av kvalitativa data 

kan närma sig objektivitet.  

Dalen (2015 s.24–25) förklarar hur viktigt det är att ha en persons samtycke vid en 

intervju. Personen ska kunna delta i den mån hen känner sig bekväm och ha 

möjlighet att välja vad som ska redovisas i slutmaterialet. Det är viktigt att 

behandla sin informant med professionalitet, respekt och låta hen få tala till punkt 

och känna sig betydelsefull.   
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4.3 Utprovning   

I examensarbetet tillämpades två utprovningar. Den första gjordes tidigt i 

processen baserat på fyra samtalsbilder som undersökning, insamlade data och 

analys hade genererat. Den andra utprovningen var av ett vidareutvecklat material 

som gjordes baserat på resultatet av första utprovningen och andra intervjun efter 

den. Första utprovningen var med en barngrupp på Önskeringens förskola i 

Norrköping och den andra med rektorer samt specialpedagoger och förskollärare 

från två olika förskolor i Eskilstuna Kommun. 

 
4.3.1 Första utprovningen 

För att skapa en tydlig uppfattning av hur målgruppen kunde tänkas interagera med 

samtalsbilderna, behövde jag besöka dem i deras vardagsmiljö, förskolan. Enligt 

Lagen om etikprövning 18 §, måste man ha målsmans tillstånd för att 

intervjua/tillämpa utprovning med barn under 15 år, därför skickades ett 

samtyckesformulär (bilaga 8.3 Samtyckesformulär) ut där barnens målsman kunde 

ge sitt samtycke. 

     Under hela processens gång hade jag kontinuerlig kontakt med Gudrun Martinz 

på Önskeringens Förskola i Norrköping där utprovningen skulle äga rum. Det var 

hon som ansvarade för att handplocka en grupp barn som ville delta i vid 

utprovningen.  

Dagen för utprovningen var det först en rundvisning av förskolan samt möte med 

övriga förskollärare och rektorn. Därefter introducerades jag för barnen och hälsade 

på var och en, berättade vem jag var och försökte lära känna dem. Därefter gick 

barngruppen, Gudrun och jag in i lek- och samlingsrummet och satte oss i en ring 

på golvet. Jag förklarade hur utprovningen skulle gå till, att det inte fanns några 

rätta eller fel svar, att gruppsamtalet skulle spelas in och de kunde få lyssna på 

inspelningen efteråt.  
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 Därefter placerades första bilden i mitten av ringen där 

alla kunde se. De fick först samtala och associera fritt 

om bilden, vad som hände och hur det kändes när de 

tittade på den. I de följande tre bilderna (se bilaga 8.8) 

upprepades moment. Under samtalet flikade Gudrun 

ibland in med frågor till barnen, vilket också gav en 

inblick hur en interaktion mellan förskollärare och barn 

kunde te sig i en liknande situation. När alla 4 bilder 

diskuterats avslutades utprovningen efter ca. 18 

minuter. Avslutningsvis visade sedan Gudrun och 

delade med sig av samtalsunderlag, böcker, lärarhandledning och bilder som de 

använder sig av i deras undervisning för likavärde och förebyggande av kränkande 

behandling.  

4.3.2 Resultat av Första Utprovningen 

När utprovningen vid Önskeringens förskola avslutades ville barnen rita på 

samtalsbilderna, de ville göra figurerna glada och tillsammans rita en lösning på 

hur det kunde bli bra igen. Detta var mycket intressant. Kanske behövs det något 

som knyter ihop säcken i slutet av ett samtal som handlar om svåra ämnen? Kanske 

behöver man en försäkran att allt blir bra igen? Eller känner man ett behov att lösa 

problemet och göra en förändring? I projektarbetet ledde detta vidare till 

frågeställningen att utveckla bildmaterialet till serie sekvensbilder som också 

bjuder in till ett berättande. En början, en mitt och ett slut. Samtidigt var det 

intressant hur samtalsbilderna, som inte hade en färdig lösning att reflektera kring, 

uppmuntrade viljan hos barnen att aktivt lösa problemet. Ett öppet slut var därför 

något som beslöts att utforska vidare. 

 

4.3.3 Metodkritik och Etik av Första Utprovningen  
Holmsen (2005 s.58–59) beskriver relationen mellan barn och vuxen som 

asymmetriskt och poängterar att inte låta en intervju bli ett förhör. I en skolmiljö är 

barn vana att de hela tiden ska svara och göra rätt, den inställningen vill man 

undvika vid en undersökning eftersom att man vill få barnens egna åsikter och 

berättelser beskriver Holmsen (2005 s.53). Reflektioner utifrån utprovningen var 

att ställa öppna frågor tillhörande bilderna och låta barnen få prata fritt och till 

punkt, oavsett om det ledde in på ett sidospår. De fria associationerna ledde in på 

vidare berättelser om saker de själva upplevt och fick dem samtidigt att slappna av 

(bilaga 8.4 Utprovning). Det ger en känsla av trygghet att veta att någon lyssnar på 

det man berättar och att de inte känner sig pressade att svara på frågor. 

Bilaga 8.8, Figur 2. Samtalsbilder Första Utprovningen 
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     Något som blev tydligt vid transkribering av ljudinspelningen var att 18–20 

minuter är ungefär så länge en grupp med 5–6 åringar klarar av att fokusera. I 

efterhand om möjligheten funnits hade det varit värdefullt att göra ett återbesök och 

göra nya utprovningar längre fram i arbetsprocessen när materialet varit närmare ett 

färdigt resultat. Vid det tillfället hade samtalet skett i mindre grupp för på så vis 

öka chansen att alla barn får säga sitt och prata till punkt. I barngruppen som deltog 

var gruppdynamiken varierad och framförallt två barn som var mer framåt tog för 

sig och pratade större delen av tiden. Detta kan leda till att man inte får en rättvis 

bild av hur något faktiskt är och vad en viss individ tänker och känner. Ett av 

barnen som var lite tystare och blyg som under hela samtalet satt i Gudruns knä 

gjorde värdefulla uttalanden när man ställde en fråga till henne. De korta uttalanden 

och sakerna som hon sa om bilderna tydde på att hon kunde känna igen sig i dem, 

vilket hade varit intressant att ställa vidare frågor. Dock så är det svårt att veta om 

en enskild intervju hade gjort att hon kände sig utsatt eller osäker.  

 

4.3.4 Andra Utprovningen 

Resultatet av 4.3.5 Resultat av Första Utprovningen och 4.2.2 Resultat av Andra 

Intervjun blev istället för tre fristående samtalsbilder, en barnbok som placerade de 

tre samtalsbilderna (ses nedan, figur 2–4) i en berättelse. Detta för att på ett 

pedagogiskt sätt skapa en tydlig helhetsbild och referensram för målgruppen hur 

kränkande behandling kan se ut och kännas. 

 

 

Inför utprovningen listades alla Förskolor i Eskilstuna kommun, varav 30 rektorer 

och biträdande rektorer kontaktades. Flera av rektorerna var ansvariga för mer än 

en förskola och därför kontaktades inte alla förskolor. Cirka 10 svarade att de var 

intresserade att ta del av boken. Av de 10 var det endast 2 som gav respons på 

boken.  

Bilaga 8.8, Figur 2. Samtalsbilder 
Första Utprovningen 

Bilaga 8.8, Figur 3. Samtalsbilder Första 
Utprovning 

Bilaga 8.8, Figur 4. Samtalsbilder 
Första Utprovningen 

 



23 
 

     I det mejl som skickades ut fanns en beskrivning av examensarbetets 

ämnesområde, syfte och en förfrågan att läsa, ge feedback, svara på frågor om 

barnboken, samt presentation av mig som student. En av de som svarade på mejlet 

ville gärna ta del av boken och tillsammans med en specialpedagog granska boken 

och diskutera sinsemellan. Boken bifogades som PDF-fil och de ombads i att tänka 

på vad som kunde förbättras, vad som kunde ha gjorts annorlunda? vad var bra? 

och skulle de kunna tänka sig att använda materialet i undervisningen på sin 

förskola? Kort därpå återkopplade rektorn och berättade att de granskat materialet 

och därefter bokades ett telefonmöte. Mötessamtalet inleddes med att rektorn själv 

fick komma med tankar, feedback över hur de upplevde boken. Under tiden togs 

anteckningar av det som sas (bilaga 8.5 Utprovning). Då de som sakkunniga inom 

området kunde sätta i perspektiv och redogöra för om boken kunde tillämpas i 

undervisning eller inte, ansåg jag det viktigt att fick berätta med egna ord och inte 

bara besvara förutbestämda frågor.  

Den andra förskolan som gav feedback hade endast möjlighet att besvara frågor 

delta i utprovning via mejlkontakt (bilaga 8.6 Utprovning)  

 

4.3.5 Resultat av Andra Utprovningen 

Det som framkom i intervjusvaren med första förskolan var att boken skulle kunna 

användas som samtalsunderlag i förskolan med viss modifikation. Boken var enligt 

dem uttrycksfull med bilder som skapar empati och man skulle behöva ta sig tiden 

att prata om känslor som kan uppstå vid uppläsning för barnen efter att materialet 

används vid ett samtal (bilaga 8.5 Utprovning). Det som skulle behöva justeras 

enligt dem var språket och att förenkla vissa övergångar i berättelsen där det 

förekommer tidshopp (för att bättre anpassas till målgruppen). De var inte helt 

säkra på att ett öppet slut skulle passa till målgruppen och ändamålet, samt att 

huvudkaraktären (som blir utsatt för kränkning) inte hade någon att vända sig till. 

Det öppna slutet samt saknaden av trygg en punkt kunde ge en känsla av 

hopplöshet och därmed försvåra att hitta en referenspunkt (rätt och fel) för 

målgruppen att utgå ifrån vid samtal. De såg även att en lärarhandledning med 

stödfrågor kunde bifogas på sistasidan i boken, för att underlätta för förskolelärare 

och pedagoger.  

Intervjusvaren från den andra förskolan upplevde istället boken och situationerna 

som gestaltades extrema och menade att sådant väldigt sällan förekommer (bilaga 

8.6 Utprovning).  

 

Gemensamt för förskolorna: 
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- språket i boken behövde ses över och anpassas bättre till målgruppen 

- bilderna var fina, uttrycksfulla och skapade empati.  

Under avsnittet 6. Diskussion och Slutsats fördjupas diskussionen huruvida man 

skulle kunna gå vidare med den givna feedbacken och hur intervjusvar och 

utprovningsresultat förhåller sig till varandra. 

 

 

4.3.6 Metodkritik och Etik av Andra Utprovningen 

Eftersom att utprovningen av boken skedde så pass sent i projektet, med få 

informanter ledde detta till en mindre nyanserad feedback, därav går det inte att dra 

några slutsatser huruvida andra förskolor, rektorer och specialpedagoger delar 

samma åsikter. Däremot har alla samma läroplan och likabehandlingsplan att utgå 

från i undervisning. Man kan alltså anta att vissa skulle komma med liknande svar. 

Däremot är det inte fördelaktigt att basera ett pedagogiskt underlag på endast 

antaganden, det måste vara konsekvent utfört. Då jag inte fick något tydligt 

klartecken ifrån rektorerna och förskolläraren som deltog vid utprovningen, om 

deras namn fick publiceras i rapporten, har de istället fått vara anonyma i det här 

arbetet.  
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5. Gestaltning 

I den här del presenteras arbets- och designprocessen i examensarbetet, det vill 

säga hur det har gått till, vilka avvägningar som gjorts i arbetet, avgränsningar 

och motivering av beslut gällande bildmaterialet. Jag förklarar också samband 

mellan metoder och teorier, och hur deras inverkan på varandra har genererat 

forskningsprocessens slutresultat.  

  

5.1 Designprocess 

Ericsson, Törlind, Wikberg Nilsson (2016 s.28–29) beskriver en designprocess som 

en serie steg där varje delmoment innehåller olika aktiviteter som bedrivs för att nå 

målet med ett projekt eller ett uppdrag. Designprocessen i arbetet har varit iterativ 

och inte linjär då vissa delmoment har upprepats, beroende på vad resultatet av 

utprovningar och intervjuer har genererat. Examensarbetet har också varit 

processorienterat, Ericsson, Törlind, Wikberg Nilsson (2016 s.28–29) beskriver ett 

processorienterat arbetssätt med att man som designer tillåter sig att undersöka 

alternativa lösningar istället för att rikta in sig på en lösning och löpa linan ut. 

5.1.1 Examensarbetets designprocess 
Tidsplanering 
Jag började mitt arbete med att sätta upp en tidsplan för att skapa en tydlig översikt 

och märka ut viktiga datum och milstolpar i det kommande arbetet. På så vis kunde 

jag också lättare göra rätt prioriteringar från första början utan att fastna i moment 

eller detaljer. 
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Definiera projekt 
Första delen i arbetsprocessen gjordes en ämnesundersökning kring kränkande 

behandling i förskolan samt vad tidigare forskning visade, nämnt under 3.1 

Tidigare forskning. Eftersom att detta arbete stod utan samarbetspartner var det 

istället viktigt att hitta organisationer och instanser som kunde dela med sig av 

information och erfarenheter. Bearbetning av insamlade data kunde sedan 

sammanställas till ett underlag för frågeställningar att tillämpas i framtida 

intervjuer med målgruppen och sakkunniga.  

 

Kontext 

Efter att projektet definierats och ämnet undersökts beslöts att utforska vidare hur 

man med hjälp av bilder kunde förebygga kränkandebehandling i förskolan. 

Kontexten skulle då vara att utforma ett pedagogiskt bildmaterial som kan 

uppmuntra till samtal mellan förskollärare och barngrupper, så kallade 

samtalsbilder på förskolan. Här definierades också målgrupp. 

Intervju 

Efter att ha definierat kontext, målgrupp och beslutat att utforma samtalsbilder för 

att besvara projektets syfte, ville jag få kontakt med en förskollärare för intervju 

som representerade den sekundära målgruppen vidare läsning hittas under 4.2.1 

Första intervjun och 4.2.2 Resultat av första intervjun. I samband med intervjun 

ställde jag frågan om det var möjligt att komma på besök och längre fram i arbetet 

göra en utprovning med förskolebarnen på Önskeringens förskola (målgruppen), 

detta godkändes lite längre fram i projektet av både förskollärare, pedagoger, 

rektorn och målsmännen för barngruppen som skulle delta. 

Skissarbete 

Med resultatet från intervjun, vidare undersökning av bildmaterial som 

kommunikationsmedel och samtalsbilder som tillämpats i förskolan, kunde det 

egna bildarbetet börja. Bildförslag skissades för att generera ett målgruppsanpassat 

bildmaterial som skulle uppfylla syftet.  I bildarbetet tillämpades diverse 

designteorier som presenteras under 3. Teori. bl.a. 2.3 Gestaltningsteori 

(Gestaltlagarna) och 2.7 Karaktärsdesign etc. När fyra bilder färdigställts var det 

dags för utprovning med målgruppen.  

Utprovning 

Vid utprovningen testades fyra samtalsbilder med en grupp femåringar som fick 

prata fritt kring bilderna med några få bestämda frågor att besvara. I utprovningen 

var jag intresserade av barnens interaktion med bilderna och samtalen som kunde 
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uppstå i gruppen, därför valde jag att ha få förutbestämda frågor. Resultatet av 

intervjun öppnade för intressanta vinklar som sedan utforskades vidare. Vidare 

läsning under 4.3.1 Första utprovningen, 4.3.2 Resultat av Första utprovningen 

och 4.3.3 Metodkritik och Etik av Första utprovningen. 

Intervju 

Den andra intervjun i processen hölls kort efter utprovningen, en telefonintervju 

med Åsa Gustafsson, vidare läsning 4.2.4 Andra Intervjun. Baserat på vad jag fick 

ut av 4.3.2 Resultat Första Utprovningen sammanställde jag frågor som innan 

intervjun mailades till Åsa, då hon önskade att förbereda sig inför samtalet. 

Intervjun gav många nya vinklar och sätt att se på hur man kan utforma ett 

bildmaterial, vilket i sin tur ledde till att arbetet blev mer omfattade. Åsa 

presenterade fler lösningar på hur man kan tänka samt utforma ett material som 

problematiserar den tysta mobbningen. Vi diskuterade också huruvida en 

samtalsbild kan få större genomslag hos målgruppen om den placeras i en kontext, 

för att skapa förståelse och förtydliga budskap, vidare läsning 4.2.4 Resultat av 

Andra intervjun. Med det i åtanke gjordes valet att utveckla bilderna vidare i ett 

barnboksformat. 

Undersökningsarbete 

Med arbetet som banade väg i en ny riktning behövde också en iterering i 

ämnesundersökning och datainsamlingsprocessen göras. Gemensamma, insamlade 

data bestod av litterära källor kring bildberättande riktat till barn, samt bild och text 

i samverkan. Ett besök på Stadsbiblioteket i Eskilstuna var en bra plats att göra en 

analys av vad andra författare och illustratörer hade arbetat fram i tidigare verk 

kring ämnet beskrivs under 4.1.2 Andra Delen (Undersökningsarbete). Biblioteket 

hade både skönlitterära böcker som på ett mer uttrycksfullt och konstnärligt vis 

berörde ämnet och mer pedagogiskt utformade böcker med tillhörande 

lärarhandledning för undervisning kring likabehandling i förskolan. Resultat av 

besöket på Stadsbiblioteket samt val av manér, vidareutvecklas längre fram i 

rapporten under 4.6 Bildobjekt och Bildstil. 

Skissarbete 

Innan själva bildarbetet på boken kunde börja behövde följande moment göras 

(utvecklas senare i rapporten under 4.2 Informationsurval och 4.3 Skissarbete) för 

att berättelsen skulle kunna ha ett tydligt budskap som kändes lättförståelig och 

sammanhängande: 

- Fundera ut vilka ”huvudsituationer” eller ”konflikter” som berättelsen 

skulle byggas runt. Vad skulle hända? Vilka var karaktärerna och hur skulle 

deras reaktioner vara? Vilka var de? Vad har de för relation till varandra? 
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- Skriva manus och bildmanus, för att se vad som skulle visualiseras med 

bild och vad som skulle förstärkas/berättas i text.  

- Forma det Maria Nikolajeva (2017 s.72) beskriver som handlingens 

komposition, dvs. att man ritar upp berättelsens tidslinje (som ett linje 

diagram) där den högsta punkten på kurvan visar vändpunkten och 

berättelsens crescendo. På så vis kunde jag få en överblick på hur lång 

upptrappningen i berättelsen skulle vara respektive nedtrappning dvs. 

berättelsens slut.   

- Slutligen en storyboard, med skisser över alla bilder för att översiktligt 

kunna se vilka bilder som drev handlingen framåt och vilka som var 

överflödiga.  

Färdigställande 

Efter att ovanstående steg var gjorda och bildarbetet hade börjat ta form bokades ett 

möte för handledning med min handledare i examensarbetet Nina Johansson. Jag 

hade stött på en del problem när det kom till själva bakgrunden i bilderna, när det 

kom till färg och manér. Fokuset i bilderna låg på karaktärerna och vad som 

utspelade sig emellan dem. Samtidigt så skulle det finnas en stämning i bilderna 

som förstärkte handlingen och där bakgrunden spelade en viktig roll. Jag behövde 

därför hjälp med att hitta balansen mellan stämningsskapande och att inte påkalla 

för mycket visuell uppmärksamhet. Efter mötet kunde bildarbetet fortgå för att 

sedan sättas samman i bokformat. 

Utprovning 

I början av projektet hade utprovning av de fyra första samtalsbilderna gjorts och 

nu behövdes ytterligare feedback ifrån målgruppen av det nya materialet. Åtskilliga 

försök gjordes för att återknyta samt boka en ny intervju och utprovning med Åsa 

Gustafsson på Friends men tyvärr var inte detta möjligt. Istället listade jag alla 

förskolor i Eskilstuna kommun och skickade ut en förfrågan till rektorerna samt 

biträdande rektorerna om de var intresserade av att läsa och ge respons på boken 

(vidare läsning 4.3.4 Andra Utprovningen).  

Sammanställning 

Efter intervjusamtal med de rektorer som gav respons tillkom ny information och 

nya infallsvinklar på hur materialet kunde förbättras och vad som redan var bra. 

Under 4.3.5 Andra Utprovningen och 6. Diskussion och Slutsats, diskuteras hur 

man eventuellt hade kunnat gå vidare i arbetet med feedbacken som tillkom. Jag 

valde som sagt att utveckla det endast i den här forskningsrapportens 

diskussionsdel på grund av den begränsade tidsramen. 
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5.2 Informationsurval 

Följande information valdes ut efter 4.2.4 Resultat av Andra intervjun för att 

visualisera de bilderna i examensarbetet för att tillmötesgå syftet och besvara 

arbetets frågeställningar.  

• Kategorier av kränkande behandling 

- Fysisk (våld mot kroppen, sparkar, slag, bitas, rivas etc.) 

- Psykisk (utfrysning, prata bakom ryggen, viskningar etc.) 

- Verbal (skällsord, hot, diskriminerande/rasistiska/sexistiska uttalanden.) 

Detta examensarbete fokuserar på psykisk kränkande behandling och hur 

sådana situationer kan te sig. På grund av svårigheter att upptäcka det som 

sker i det fördolda, kan man istället tillämpa förebyggande metoder. 

• Closure 

I boken som de här arbetet har genererat har den narrativa strukturen 

utforskats, huruvida ett öppet slut, eller ett slut utan konfliktupplösning kan 

öppna upp för dialog och reflektion. 

• Inkluderande karaktärer  

Alla karaktärerna i bokens bilder är tecknade som rävar, vuxna och barn. 

Detta för att komma runt problematiken om kön, etnicitet, 

funktionsvariation etc. för att istället leda fokuset till vad som händer i 

bilderna, vidare läsning under 2.7 Karaktärsdesign. 

5.3 Skissarbete 

Genom hela designprocessen utfördes skissarbete i olika format allteftersom att ny 

information tillkom (samtal, intervjusvar, ämnesfakta etc.). Skissarbete är en bra 

och nästan vital metod att tillämpa i en designprocess då det tillåter en att testa 

idéer, bildkomposition, layout och är ett effektivt sätt att spara tid enligt Johansson 

m.fl. (2004 s.65–66). 

     Baserat på den första insamlade data, målgruppsanalys/definiering av 

målgruppen och första intervjun bilaga 8.2 tillkom de första skisserna på 

samtalsbilderna bilaga 8.7. Då var målet att hitta ett formspråk och manér som var 

tydligt, berättande och uttrycksfullt. I det stadiet undersöktes även vad bilderna 

skulle föreställa och vilken eller vilka situationer som skulle gestaltas. Detta 

avgränsades till tre situationer som var tänkt att gestalta de tre olika 

huvudkategorierna (5.2 Informationsval) av kränkande behandling. Dessa skisser 

blev sedan grunden för ett första utkast av de fyra bilder som sedan användes vid 

4.3.1 Första Utprovningen se bilaga 8.8. Det resultat som tillkom efter utprovning 

följt av 4.2.4 Andra Intervjun, gav projektet en vändning och en ny riktning som på 
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ett mer utvecklat sätt kunde uppfylla syftet med examensarbetet. Istället för att göra 

tre fristående bilder, skulle nu bilderna istället placeras i kontext dvs. i 

barnboksform, målet med det formatet var att skapa en djupare förståelse för 

svårigheter i situationer med kränkande behandling och att det kanske inte alltid 

finns en tydlig syndabock. Skissarbetet som följde var dels i bild, hur ska bilderna 

och dess komposition se ut, hur kan jag skapa bilder som för handlingen framåt? 

För att skapa en koherens och en röd tråd genom berättelsen skissades även en 

”dramatisk kurva” (se bilaga 8.9) upp eller som Maria Nikolajeva handlingens 

komposition (2017 s.72), vilket är ett sätt etablera början, mitten, slut, vad som ska 

hända när och vilka vändpunkter det kan tänkas finnas. Allt för att bygga upp en 

tydlig narrativ struktur så att målgruppen lätt kan följa vad som händer i berättelse 

och förstå. Även textarbetet ”skissades” upp, genom att skriva ett manus som 

beskrev händelserna och exteriör/interiör i bilderna (se bilaga 8.9) och ett som 

enbart var ”talmanus” kunde jag på ett överskådligt sätt se vad som ska sägas, vad 

som ska beskrivas och vad som ska illustreras. Detta var ett enkelt och 

överskådligt sätt att få text och bild att samspela med varandra. Därefter valdes 

bilder och text ut, färdigställdes och samanställdes i ett bokformat.  

5.4 Karaktärsdesign 

I arbetet för att utveckla karaktärer som kunde skapa igenkänning hos målgruppen 

behövde de kunna vara uttrycksfulla, då det är ett känsligt 

ämne som ska gestaltas. I karaktärsarbetet dök det upp 

frågeställningar kring, inkludering, kön, etniskt ursprung, 

social och kulturell tillhörighet etc. och hur skapar man 

karaktärer som tar hänsyn till alla, är det möjligt, kan man 

skapa neutrala karaktärer som kan vara vem som helst?  

     Skissarbete blev här en viktig del för att se vilken typ av 

karaktären som funkande och på bästa sätt kunde uppfylla 

syftet och målet med examensarbetet. Avskalade och 

abstrakta karaktärer var första förslaget för att hitta ett 

neutralt formspråk, problematiken som uppstod där var att 

bilderna och karaktärerna saknade ”personlighet”. Detta var 

en subjektiv iakttagelse med understöd från McCloud (1993 

s.36–37) där han diskuterar abstraktionsnivåer på karaktärer 

och hur mycket detaljer/information man som illustratör 

eller tecknare kan skala bort utan att karaktären tappar sin 

uttrycksfullhet och medel att visa känslor, kroppsspråk och 

ansiktsuttryck.  

     Jag valde därför baserat på det Ashley Davis och Patrice 

A. Oppliger (2015 s.516) beskriver i sin forskning som går 

hand i hand med det Holmsen (2005 s.103) tar upp och har fungerat med goda 

Bilaga 8.7, Figur 1. Skisser: Samtalsbilder 
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resultat, att tillämpa djurlikande/ antropomorfa karaktärer. På så vis kunde jag 

komma runt problematiken med kön och etnicitet men fortfarande skapa en 

intresseväckande karaktär, i det här fallet i form av ökenrävar. Varför just ökenräv 

var för att jag ville ha ett djur som kunde visa många uttryck. I bilderna har jag 

med olika posering av de stora öronen, långa svansen försökt förstärka 

känslouttrycket. Den varma färgen på pälsen sticker även ut ifrån den gråa 

bakgrunden vilket lägger fokuset på vad som händer emellan karaktärerna i 

bildscenen. 

 

5.5 Layout och Format 

Den slutliga artefakten som producerades var i bokformat och storlek på text och 

bildyta motsvarade ett A4 och ett helt uppslag ett liggande A3. Valet att göra 

artefakten i ett standardformat var för att det ska vara enkelt att även kunna dela 

boken som PDF-fil. Detta för göra materialet mer tillgängligt för användning och 

att förskolor själva ska kunna skriva ut materialet på en vanlig skrivare. 

5.6 Bildobjekt och Bildstil 

Det var viktigt att bilderna i boken var visuellt sammanhängande från första till 

sista sidan, för att skapa koherens och inte kognitivt belasta läsaren med massor av 

olika manéruttryck. Jag valde därför att arbeta på alla bilder samtidigt, vilket var 

möjligt eftersom att det fanns en grundskiss av varje bild och en storyboard (se 

bilaga 8.9) av alla bilder som gjorts i bildarbetets början.  

 

Bildstilen på de olika objekten i bilderna baserades på undersökningar dvs. vad och 

hur har andra illustratörer gjort i liknande arbeten samt forskning på hur barn i 

förskoleåldern läser, tolkar och uppfattar bild. Enligt Rhedin (2004 s.21–22) och 

undersökningar som gjorts visar att yngre barn tolkar bilder på ett ytligt sätt när det 

kommer till rumslighet och perspektiv. Med det menas att till exempel om man har 

en bild på en fotbollsplan, personerna i bilden som är längst bort på planhalvan 

kommer att vara mindre än de som är placerade i bildens förgrund, vilket är 

perspektiviskt korrekt, ju längre bort saker är, desto mindre upplevs de. Detta 

exempel med fotbollsplanen beskriver Rehdin (ibid) att barnen fick berätta vad de 

såg i bilden. De yngre barnen frågade efter att ha tittat på bilden varför bebisarna 

stod i mål? De tänkte inte att bilden var tecknad med perspektiv och att de små 

personerna (bebisarna) befann sig längre bort.  

     I utprovningen hade jag tillämpat luftperspektiv (när bildens bakgrund har lägre 

färgmättnad, vilket får objekt i förgrunden att framstå som närmare och tydligare) 

på några karaktärer som befann sig längre bort i bilden, ett av barnen 

kommenterade att de skilde sig åt i hudfärg, att den ena var mörk och de andra ljusa 
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(se bilaga 8.8). Bilden blev istället missvisande och kunde tolkas som att 

utanförskapet som bilden porträtterade var pga. etnicitet. Jag ville inte att bilderna 

skulle visa en orsak till varför någon blir utsatt för kränkande behandling om det är 

pga etnicitet, sexualitet, social bakgrund, utseende etc. det inte finns orsak eller 

anledning till varför någon ska bli utsatt för kränkningar och trakasserier. Fokuset i 

bilderna skulle istället vara själva situationen och illustrera hur offret känner sig 

samt ifrågasätta de utomståendes roll i det hela (förskolelärare, kamrater, föräldrar, 

andra vuxna och andra barn). 

 

I ett besök på Eskilstuna stadsbiblioteks barnboksavdelning söktes alla böcker upp 

som gick under genren kränkande behandling samt andra känsliga ämnen. 

Böckerna som undersöktes riktade sig till barn i åldrarna 4 – 6 år. I bearbetning av 

böckerna var det svårt att se en gemensam nämnare i bilderna, alla hade 

individuella uttryck, formspråk och manér. Det var därför inte möjligt att dra en 

slutsats utifrån vad som var ”rätt respektive fel”, rent bildstilistiskt. Däremot så höll 

språket en liknande språknivå och majoriteten av böckerna var skrivna i tredje 

person och porträtterades ur offrets perspektiv. Gemensamt för bilderna var att de 

experimenterande med texturer och strävade efter att förmedla och väcka känslor 

hos läsaren med färg och form. Detta var påtagligt i de flesta böcker där abstrakta 

former och kontrastrika färger varvat med hårda och mjuka penseldrag gestaltade 

sinnesstämningar. Det sättet att arbete med färg och form var något som jag ville 

undersöka i mitt bildarbete genom att experimentera med handritat och digitalt 

samt ta stöd från litteratur om färglära, 

bildkomposition, retorik och 

designprinciper. I 

bildkompositionsarbetet för att 

förtydliga känslan av utanförskap 

tillämpade jag b.la. närhetslagen. 

Närhetslagen skapar visuell koherens 

med objekt som är placerade nära eller 

grupperade tillsammans dvs. att figurer i 

en bild som är placerade nära varandra 

skapar en enhet och om en annan figur 

befinner sig utanför eller längre ifrån 

den enheten, kan avståndet och 

tomrummet emellan användas för att 

formulera ett budskap om exempelvis 

distanstagande och utanförskap, vilket 

nämns under 2.3 Gestaltlagarna 

(Gestaltningsteori). 

Bilaga 8.10 (bild ur boken.) 
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6. Diskussion och Slutsats 

I det här projektet har målet varit att ta fram ett samtalsunderlag riktat till barn, 

lärare och pedagoger på förskolan, som ska verka i förebyggande syfte mot 

kränkande behandling. Samtalsbilder och bilder som kommunikationsmedel för 

barn i åldrarna 4–6 år är ingenting nytt, men är väl beprövat och lyckat sätt att 

kommunicera med barn om svåra saker (känslor).  

 

När blir en bild jobbig att prata om? 

Under arbetet gjordes ett flertal intressanta noteringar och en av dem var hur vuxna 

i större utsträckning drar sig för att samtala med barn om svåra saker för att de 

själva inte vågar. Rädslan att det ska vara för mycket för barnet att ta in eller att de 

inte ska förstå, leder till att barn i svåra situationer bemöts med tystnad och 

utelämnas åt egna spekulationer till vad som hänt och varför. Detta märkte jag 

också kunde appliceras på bilder, narrativ och berättelser i barnböcker, att bilderna 

blir för grafiska (fysiskt våld, skällsord, utfrysning etc,) eller stämningen för 

”verklig” drar man sig för att vilja använda dessa.  

     Vid utprovning av boken med de två förskolorna i Eskilstuna kommun 

bekräftades också det som statuerades här ovan, att för en del vuxna är de mer 

allvarliga lite mer komplexa samtalsbilderna och böcker något främmande. Den 

ena förskolan lyfte fram att fallen i boken se bilaga 8.10, var extrema och att 

sådana händelser förekommer ytterst sällan, och gör de det så är förskolan skyldig 

att anmäla enligt lag. Jag som undersökande Informationsdesigner tänker istället 

tvärtom, att det säkerligen stämmer att det inte är så vitt förekommande med 

kränkande behandling i förskolan, men i de fallen där det inträffar behöver det 

finnas ett material som bemöter problemet. Det är en dialog som måste tas för att 

det ska ske en förändring och om samtalsbilder ska ha en effekt. Om det dessutom 

som nämnt i tidigare, att kränkande behandling i förskolan är svårare att se, hur kan 

man vara säker på att det inte händer? Bokens syfte är att bjuda in barn, pedagoger 

och förskollärare ett barns vardag, där hen blir utsatt för kränkande behandling i det 

fördolda. Tankeställaren är också denne: om man ska lära sig att ett beteende är 

felaktigt, att ens handlingar får någon annan att må dåligt, hur vet jag att hen mår 

dåligt? Scenariot att förövare och offer verbalt utbyter känslor med varandra på ett 

konstruktivt sätt sker inte särskilt ofta (av egen erfarenhet). Därför kan en berättelse 

med tillhörande bilder som problematiserar kränkande behandling i ett realistiskt 

perspektiv, ett utdrag ur någons liv som är mitt i mörkret och behöver hjälp för att 

ta sig därifrån.  
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Utprovning och Intervju 

Resultatet av utprovningarna och intervjuerna gav varierade svar. Utprovningarna 

tillsammans med förskolorna i Eskilstuna hade gemensamt att de ifrågasatte ett 

öppet slut, huruvida det kunde påverka barnen och ge dem en negativ inställningen 

gentemot förskolan, eftersom att ingen i berättelsen ser hur huvudkaraktären mår. I 

kontrast till det så resonerade Åsa (4.2.4 Resultat av Andra Intervjun) annorlunda, 

att det istället kunde uppmana till intressanta samtal (viktigt att poängtera så tog 

hon aldrig del av den slutliga boken) om bokens slut inte hade en 

konfliktupplösning. Utprovningen tillsammans med barngruppen på Önskeringens 

förskola visade däremot i undersökningen med de fristående bilderna att de ville 

lösa konflikten i bilderna, genom att rita figurerna glada igen.  

    Men en av förskolorna som deltog vi den andra utprovningen kom med 

intressant feedback som fick mig att tänka om angående bokformatet. De uttryckte 

att det inte lämnades något utrymme för samtal eftersom att det som skedde i 

bilderna redan var utskrivet i texten. Därefter tog jag tid att titta på bilderna var och 

en i kronologisk ordning och insåg att de var talande och uttrycksfulla i sig själva, 

och att det kanske hade varit bättre att ha enklare text i anslutning till bilderna t.ex. 

- ”mamma går” 

- ”Nu ska räv gå till förskolan” 

På så vis etablerar bara texten vad som händer, medan bilderna beskriver känslan. 

Detta var mycket intressant och skulle om möjlighet funnits (mer tid) undersökts 

och testats vidare. Resultatet av undersökningarna pekar alltså åt två olika håll, 

därför hade det i arbetet varit intressant att utveckla och testa boken vidare. 

Framförallt låta fler barngrupper ta del av boken och se hur samtalen skulle te sig. 

Det som kunde gjorts i ett vidare arbete är att ha två alternativa slut, ett med en 

konfliktlösning och ett med slutet som är idag, utan konfliktlösning, för att tydligt 

avgöra om det är ett lämpligt sätt att utforma ett samtalsunderlag. 
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8. Bilagor 

8.1 Intervju 

 

Telefonsamtal/Intervju 19:00 2 april 2019. 
Gudrun Martinz, förskolelärare/pedagog.  
Önskeringens förskola i Norrköping.  
 

Anteckningarna skrevs samtidigt som Gudrun Martinz berättade och förklarade, 

därför kan det finnas ställen i texten som inte är grammatiskt korrekta. I vissa fall 

så kan meningarna upplevas som lösryckta, men de har fungerat väl att tillämpa 

som minnesanteckningar och underlag för vidare arbete i 

forsknings/designprocessen. 

 

Man strävar efter samma mål som skolverket, men man jobbar på lite olika sätt. 

De skriver vartannat år en handlingsplan mot diskriminerande behandling, samtalar 

hur man ska arbeta och deras vision. Om man ser att ett barn blir orättvist 

behandlat eller mobbat, tar de tag i det på en gång. I skolan kanske man inte ser det 

på en gång. På förskolan är man så nära barnen hela tiden. Pratar samma dag och 

direkt. ”Om det är till exempel två pojkar som bråkar på gården, så tar man tag i det 

direkt och pratar om att vara en bra kompis”. 

 

Jobbar med material och olika värdegrunder. Om det händer något speciellt om 

någon blir kränkt är man skyldig att anmäla direkt och kontakta vårdnadshavare, 

sedan lämna in anmälan till rektor. Anmäla direkt när man märker något. Små barn 

är lite svårare, tar saker ifrån varandra (hela tiden).  

När ska man skriva en kränkningsrapport? (Kan vara svårt att veta och avgöra) 

 

Veckoavstämning om man ser ett barn som är stökigt, som inte kan koncentrera sig. 

Skriver om barnet om det är något som är avvikande. Prata med föräldrarna också 

att man har skrivit en veckoavstämning (vilket skrivs om barnet är stökigt, ofta 

bråkar eller är dum mot andra barn).  

(Åtgärd) Ge lite mer vuxenstöd och skapa trygg miljö för barnet.  

 

(En anledning till varför ett barn kan vara stökig eller utåtagerande) 

Språksvårigheter, mångkulturell förskola, ibland så kan inte barnen språket. 

Frustration när man inte kan göra sig förstådd vilket leder till ilska och (argt) 

kroppsspråk.  
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Innan utvecklingssamtal brukar man ha barnintervju med de äldre barnen, 5–6 

åringar.  

Frågar innan samtalet.  

- Hur känner du dig när du tänker på förskolan? 

- Hur känner du dig för kompisar på förskolan?  

- Vad känner du för pedagogerna? 

- Vad är du extra bra på?  

- Finns det något skulle du vilja lära dig?  

 

Barnet berättar mestadels om det är något. De berättar ofta hemma och sen kommer 

föräldrarna dagen därpå och pratar om det med pedagogerna. De har bra 

föräldrakontakt (på Önskeringens Förskola) och tar upp problem på en gång.  

 

Vissa barn vill inte alltid göra alla saker, det är en mognadsprocess. Teater med 

barnen och barnen skriver själva föreställningen och alla föräldrar och familj 

kommer och tittar. Och ibland vill inte alla vara med, och då kan de fån andra 

uppgifter såsom ”teater-ringning” eller ta emot biljetter.  

 

Barnen måste vara trygga med pedagogerna, vilket är väldigt viktigt. Vi arbetar 

mycket med att barnen ska känna sig trygga redan vid inskolning vilket är en 

tvåveckorsperiod. Vilket funkar väldigt bra.  

 

Rädslor hos barn kan uppstå när de sitter med ipad och barnen tittar med sina 

syskon eller kompisar. De tittade på en tv spel som var otäckt. Människa som gick 

och dödade och pratade om det på förskolan. Men han vågade inte prata om det 

hemma. De fick prata med föräldrarna, pojken var 6 år. 

 

På förskolan arbetar de med ipad och spelar olika pedagogiska spel. Barnen får inte 

vara ute på internet. Brukar sitta två och två tillsammans, de får turas om en kvart i 

taget. 

 

 

(Förebyggande arbetssätt) Trygghetsvandring, utemiljö och inne. Sist gjorde vi ute 

på gården. Delade upp barnen i olika grupper. Fem barn i varje grupp. Så fick 

barnen berätta om de tycker om att leka på de olika ställena på gården, olika 

platser, olika rum inomhus.  

Ställer frågan ”Skulle ni kunna leka själva här? Nej de ville ha en vuxen i närheten. 

Det var väldigt viktigt att inte ville leka själva. 

 

Vad beror det på? 

Rum som man kan stänga igen, kan vara otäckt att vara ensam.  
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Byggrummet är ett roligt rum, där tycker de om att vara. Där inne finns ett fönster 

som man kan titta in, så det funkar. Avskilda rum kan få barn att känna sig otrygga. 

1–3 åringar kan känna sig otrygga inne.  

 

Lär dom redan vid ett års ålder ”stop handen” ”nej jag vill inte” säg man stop då 

vill man inte och det accepterar det. Ibland får man påminna om vad kompisen sa 

och att den sa stop. 

 

Olika handlingsplaner, om man har funktionsvariation och olika svårigheter. Kan 

ha svårigheter att få kompisar. Utåtagerande. Extra fröken på det. Alla barn ska ha 

lika värde. 
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8.2 Intervju 
 

Telefonsamtal/Intervju 11:00 25 april 2019. 
Åsa Gustafsson,  

Organisationen, Friends.  
 

Anteckningarna skrevs samtidigt som Åsa Gustafsson berättade och förklarade, därför 

kan texten på vissa ställen struktur som inte är helt grammatiskt korrekt. I vissa fall så kan 

meningarna upplevas som lösryckta, men de har fungerat väl att tillämpa som 

minnesanteckningar och underlag för vidare arbete i forsknings/designprocessen. 

 

Anteckningar ifrån samtalet:  
(Exempel på multimodalt verktyg som används för att samtala med barn och förebygga 

kränkande behandling) Alfons Inspirationslådan, estetiska uttrycksformer och tanken 

med det, inlägget och upplägget syftar till det som ingår i skoläroplanen, att utveckla ett 

lustfyllt lärande med estetiska uttrycksformer.  

Intention och förväntan som vuxna har på barn, hur de ska respondera på ett material, 

men barnen har och ser allt utifrån ett eget/annat perspektiv (än de vuxna tror och 

förväntar sig).  

Friends samarbetar med unga klara (teater), de tar upp svåra frågor om utsatthet, inte få 

var med, våld och hat. Vuxna ställer sig ofta frågan ”ska man öppna upp de här frågorna 

för barn?” 

Vi vuxna har egna farhågor och förutfattade meningar om vad barn klarar och inte klarar 

av att höra, eller prata om. (Men) Barnen tolkar utifrån egna erfarenheter. Vilket är 

spännande. Vuxnas förhållningssätt till teman om svåra saker alltifrån sorg och rädslor, är 

inte alltid det som är det egentligen mest lämpade för barn, eller till deras fördel för att 

skapa förståelse för deras upplevelser och känslor.  

Hur introducerar man de här ämnena/illustrationerna för barnen och vad fångar de 

upp?  

Alfons Inspirationslåda: Anledningen till att vi använder figuren Alfons, är att Alfons är en 

väldigt igenkännande figur. Böckerna och bilder man valt ut är knutna till teman om 

utsatthet på olika sätt. Teman som handlar om ”nu går jag över gränsen” vilket ger dåligt 

samvete över vad man gjort, kanske skäms man, får ont i magen och inte kan sova. Vilket 

skapar rädslor och inre rädslor.  

Ställa öppna frågor.  

 

Vuxnas tystnad kring utsatthet, alltifrån exkludering eller sexuell trakassering. Gör att barn 

och ungdomar tar på sig skulden, ”jag har gjort något och ingen bemöter det”.  
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Bo Heiskol Hellvén  
Lågaffektivt bemötande 
Jobbar med extroverta barn som får utbrott. Barn med olika neuropsykologiska 
funktionsnedsättningar. 
(Han har en Blogg, Hemsida) 

Bo Heiskol Hellvén uttryckte att den våldsammaste gruppen i samhället är 3 åriga 
barn. Mycket puttar knuffar slag, som dock inte alltid behöva vara avsiktligt. Barn 
har inte förmågan att uttrycka vad de känner. Fast orsakerna bakom handlar om 
andra saker. (Uttalandet) Vilket gör det väldigt normbrytande.  

 

Friends arbetar inte direkt med förskolebarn och utbildar dessa. Men barn i högre 

skolåldern berättar om att de förminskar deras utsatthet, ”han menade inget illa” ”det är 

ingen fara” i yngre skolåldern. Vuxna tänker sig ha alla svaren.  

 

Utbildningsradion, poddar och radioprogram. UR.se.   inslag på förskola i västra sverige, 

arbeta konsekvent med samtycke kring vad vi vuxna ger barn för dubbla budskap. Vart går 

gränsen? När säger ett kroppsspråk nej?  

Lära barn tidigt med stopphanden oavsett ålder. Att sätta gränser. När går ”gullighet över 

till ett övergrepp”. Innan man kan verbalisera i språk.  

Seriesamtal, man målar situationen i olika sekvenser och talar tillsammans om vad som 

har hänt. Man hjälper barnen att formulera och prata om situationen för att barnen ska 

förstå. Så ritar man det i form utav seriestrippar. För mindre barn att konkretisera 

situationen.  

Osynliggörande och blickar, barn lär sig tidigt att man inte får säga du får inte vara med. 

Men man kan istället säga, du får vara den här stenen. 

Lösning? Syfte? Hur kan man göra om den här situationen? Hur kan man reda ut det här? 

Kan de själva lösa det? Hur skulle man ha gjort det istället? Hur kan jag hitta så mkt mod 

och ifrågasätta det här? 

Hitta nycklar och strategier som uppmuntrar barn.  

Ge barnen öppningar för fler strategier 
vad skulle ni ge för tips till den här situationen? Vuxna löser problemen, barn löser 
problemen. 
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8.3 Samtyckesformulär 

 

SAMTYCKESFORMULÄR 

________________________________________________________________________ 

Jag Hanna Berg, är student och kommer ifrån Mälardalens högskola, och skriver 
nu mitt examensarbete i Informationsdesign: Informativ Illustration. 
Examensarbetet ska resultera i ett bildmaterial anpassat för förskolebarn i 
åldrarna 4–7 och ska kunna användas som underlag för samtal kring mobbning 
och inre rädslor. Syftet är att förebygga kränkande behandling redan i 
förskoleåldern och uppmuntra barn att prata med varandra om viktiga saker och 
lyfta fram vikten av att man ska få vara den man är.  

Undersökningen är frivillig och kommer att ta ca. 20–30 minuter. Man kan när 
som helst avbryta sitt deltagande. Undersökningen kommer att ske i en mindre 
grupp, inga intervjuer kommer att hållas enskilt. De deltagande kommer 
tillsammans i grupp att få titta på olika bildförslag och komma med 
tankar/feedback av vad de ser i bilderna.  

Dokumentation i samband med undersökningen kommer ske i form utav foto och 
ljudinspelning. Ljudinspelningen kommer transkriberas och sedan raderas. 
Fotografier kommer att bifogas examensarbetets skriftliga rapport för att visa 
arbetsprocessen. Inga bilder där man identifiera en person (dvs. där ansiktet syns) 
kommer att bifogas i rapporten, eller användas.  

 

 

 

Jag godkänner ett deltagande: 

 

 

Namn: _____________________________________________________________ 

 

Datum/ort: _________________________________________________________ 
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8.4 Utprovning  

 

Transkribering utav utprovningen på Önskeringens 

förskola den 24 april 2019.  

Inspelningens längd: 18:28 min.  

 

Hanna: Så. När det spelar in ser det ut såhär. När vi pratar, då rör det sig såhär, blablabla.  

*Barnen skrattar* 

Hanna: Okej, såhär är det: jag kommer att visa er fyra bilder, och så kommer ni att få 

säga.. Det finns inga rätt eller fel, inga rätt eller fel. Man får säga precis vad man vill. Jag 

kommer att säga frågor. 

 

Barn1: Precis vad vi gjorde igårkväll. 

Hanna: Mhm, gjorde du det hemma igårkväll?  

*Barnet nickar* 

Hanna: Mhm! Okej, här har jag en bild *tar fram första bilden*. Vi ska se så att alla ser.  

*Ett barn räcker upp handen* 

Hanna: åh! har du en fråga? Ja! 

Barn2: När det var påsk… 

Hanna: Mm? 

Barn: Då hittade jag mitt påskägg på ett jättekonstigt ställe… 

Hanna: Okej! 

Barn2: Det var bakom mitt ballongjaktspel!... 

Hanna: Oj! Mhm!  

Barn2: …och det var jättem.. mycket godis och e.. ett spel!  

Hanna: vilken tur!  
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Barn3: Jag fattar vad du menar ****** 

Barn2: Ehm, hallå… 

*Barn2 pekar Barn1* 

Hanna: hade du också en fråga? 

Barn1: Den handlar också om påsk 

Hanna: handlar den också om påsk? 

Barn1: Jag hittade den också på ett konstigt ställe! 

Hanna: Mhm! 

Barn1: I mitt förråd! 

Hanna: Va?! 

Barn1: Mm i en kastrull! 

*alla skrattar* 

Hanna: Okej 

Barn4: När det var påsk då hittade jag mitt påskägg i badrummet 

Hanna: Vilka ställen, vilka konstiga ställen era ägg var på! 

Barn1: Förra året hittade jag också i badrummet, fast i tvätten 

Barn4: Fast min var, fast förra gången var min bakom eh… [pause] bakom… teven 

Hanna: Aahaa! 

 

 

Pedagog: Ska vi titta på bilden? 

Hanna: Vad tror ni händer på bilden? 

Barn2 *räcker upp handen*: Det är några, som tittar på ipad, men det, han får inte va 

med, för han är.. är ledsen. 

Hanna: Mm 

Barn2: För att han har ingen ipad och han har ingen telefon, men dom andra har det. 



46 
 

Hanna: Vad tror ni andra? 

Barn?: Han får inte plats 

Hanna: Får han inte plats? 

Barn2: Eh jo, det får han ju 

Barn4: Jo, men, men då får han ju sitta här. Ja men han får inte vara med 

Barn2: Nej det är för att, nu.. jag tror att han är ledsen för att han har ingen ipad och 

ingen telefon. Jag tror det. 

Barn3: Får jag titta 

Barn1: Eller så är det för att han känner sig utanför. Att dom är med varandra och han är 

alldeles ensam! Vad tror ni händer? 

Barn4: Vet inte… 

Barn2: Alltså ingen vet nått av det här. Men om.. Men vet ni, jag är ibland smart. Ibland. 

För ska jag säga.. 

 

Barn4: finns det inte mer bilder? 

Barn2: För ska jag säga en gång när vi fick besök hemma, då var det typ när, när, när jag, 

jag fick mitt wii you, om man går för långt bort, då är det typ som ett snöre som är till 

konsollen, som är inkopplat i kontrollen och om man går för långt bort: den bryts av. 

Barn1: Jag ser bara upp och ner 

Barn3: Vet du, vi har varit iväg med kontrollen utan sladd, det står x på, x på en svart bit. 

På wii konsollen. 

Barn1: Eller så är det att dom skrattar och blir glada, och när han är med [pause] är dom 

jättetråkiga, fast när han INTE är med, är dom jätteroliga.  

Barn2: Jag tror på riktigt inte att det är så, för ni ser väl att dom tittar på ipad och tittar på 

telefon och så skrattar dom bara. 

Barn1: Men den blundar bara, och skrattar 

Barn2: Nej den tittar nog på när han spelar 

Barn1: Nej den blundar, och dom två tittar, fast den blundar, sen kanske skrattar åt. 

Barn2: Tänk om båda vi har rätt då? Alltså att de, alltså att det är ihopblandat typ 
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Barn1: Vad är ihopblandat och vad är inte ihopblandat? 

Barn2: Att det är ihopblandat, när typ, om han, om dom har ipad och han blundar och 

skrattar och dom tittar på telefon och ipad, och dom skrattar bara för det. För det är det 

som betyder ihopblandat, för det kanske gör så han är ledsen? 

Barn1: Men alltså jag ser att den pekar [pause] till den där. 

Barn4: Ja den pekar så 

Barn2: Nej han håller ju på axeln… 

Barn1: Men han kanske håller på axeln fast han pekar så. För jag ser, Jag SER ett finger 

där som sticker ut!  

Barn2: Nej det är en tass!  

Barn1: Jag ser ett finger 

Hanna: Vill ni se en till bild? 

Barn1: När jag säger att jag ser ett finger, så ser jag ett finger! 

Barn2: Fast det är inget finger det är en tass! 

Barn1: Jag får kalla det vad jag vill, så det så! 

Pedagog: Ja vi får titta på andra bilder nu. 

Hanna: Det kommer fler *tar fram nästa bild* här är en till. 

Barn2: Aa, men det är ju samma figurer, hur ska vi kunna veta någon om det är samma 

figurer? 

Hanna: Meningen är att man ska titta på situationen som händer i bilden och vad de gör 

mot varandra. 

Barn3: Nu ser inte vi 

Barn2: Alla ska ju få se.. 

Hanna: Jag kan flytta mig 

Barn2: *säger till sin kamrat* … då kan ju inte du bara ta upp bilden och titta för dig själv 

Pedagog: Men vad händer på bilden här tycker du då? 

Barn2: Dom skrattar åt han 

Barn1: Va är den sur nu? Det är ju han som ska vara sur, för att han inte får vara med 



48 
 

Barn2: Han kanske är sur för att han vill vara med flera gånger och dom bara nej nej nej, 

så blir han sur 

Hanna: Tror ni att dom här figurerna känner varandra?  

Barn2: Alltså det ser ut som dom här Star Wars-figurerna  

Barn5: Dom är ljusa och han är brun 

Barn3: Du menar Yoda, jag har legoskeppet hemma 

Barn2: Nej alltså jag menar en sån här 

Barn3: Jag vet! …han heter Yoda! 

Pedagog: Hur tror ni han känner då? 

Barn1: Ensam 

Barn5: Ensam 

Barn3: Och utanför 

Barn2: Och ensam. Eller så är det att han inte har någon familj, han kanske inte har någon 

familj. 

Hanna: Har han ingen familj? 

Barn2: Alltså ingen familj kvar 

Hanna: Okej! 

Barn2: Och dom har en familj för dom är ju likadana 

Hanna: Mhm! 

Barn2: Han är liten, han är stor, han är mindre än den och han är också mindre än den. 

Pedagog: Har ni, jag tänkte, har ni känt det här förut? Någon gång? 

Barn2: Jag har tittat på såna hära bilder hemma, samma sak det är samma figurer 

Hanna: Är det samma figurer? 

Barn1: Jag har sett en film med massa såna hära kaniner, med massa småbarn och någon 

som är ledsen. 

Barn2: Jag tror faktiskt inte det är kaniner 

Barn1: Sån har jag sett 
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Barn2: Jag tror faktiskt inte att det är kaniner för 

Barn1: Jaha så du är jättesmart? 

Barn2: Men har kaniner tassar? [Pause] Jag tror att det är katter 

Barn1: Ja men vad var det som stack ut på den andra bilden? Du sa att det var tassar så 

BOOM! 

Hanna: Vi tar en till, den här är lite annorlunda 

Pedagog: Oj! 

Barn1: oj… 

Barn2: Dom attackerar han 

Barn1: Nej, slår han 

Barn2: Det är samma sak, attackerar är när.. 

Barn1: Attackerar kan vara vad som helst som är dumt! 

Barn2: Attackerar är när man gör såhär *visar* 

Pedagog: Men lyssna nu ***** kan det vara så att de slår honom med pinnen? 

Barn2: Ja men det är samma sak, man kan attackera någon med en pinne 

Pedagog: På bilden kan man se att de gör så 

Barn1: Slår dom på honom? 

Pedagog: Hur tror ni att han känner sig då? 

Barn1: Han känner sig ledsen 

Barn3: och har ont.. 

Hanna: Tror ni att dom vill vara dumma?  

Barn1: Jag tror att dom vill vara jobbiga och mobbiga och  

Barn5: och dumma.. 

Barn1: Ah!  

Barn1: Det är så mobbare beter sig 

Hanna: Varför tror ni att man mobbar? 
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Barn2: hum, jag tror för att när man mobbar då gör man massa olika saker som är dumt 

*Barn4 räcker upp handen* 

Hanna: Japp 

Barn4: ehm, när.. Jag tror att den är ledsen för dom slår 

Barn1: För att slår, ser man att han är ganska så ledsen. Men vad gör den dära? Han bara 

står där med en pinne 

Barn3: Men han har tassen på pinnen 

Hanna: Kunde han ha gjort något istället då?  

Barn2: Jag tror att han knuffar ner han och så har han den på svansen så han ska ligga 

kvar.  

Barn1:  skulle han knuffa ner?  

Barn2: Han har ju en hand kvar bah *visar* vad annars? 

Barn1: Eller riva honom 

Barn3: För det är en pinne och man kan dra så 

Barn2: Det är så man knuffar bah *visar*  

Barn1: Nej man ser att han slår, man ser en klo där, då kanske den kittlas på klon. Men 

det är faktiskt inte sss… 

Pedagog: Men som Hanna sa, tror ni att han skulle kunna göra något? 

Barn2: Han gör ju inget 

Pedagog: För att hindra det där som händer, varför tror du det? 

Hanna: Varför tror ni att han inte gör någonting?  

Barn2: För att han kanske inte vill. Han kanske bara vill titta på men eh.. 

Pedagog: Vad tror du ******? 

Barn5: Jag tror att han som står upp, står där och tänker efter vad han har gjort 

Hanna: Så kan det vara 

Barn1: Men han bara bryr sig inte, av vad han säger 

Pedagog: Ja så kan det vara 
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Barn5: Han kanske ska säga förlåt 

Barn1: Inte han!! Dom!! 

Barn5: Han pekar ju 

Barn1: Den kanske är lillebrorsa, till den hära. 

Barn3: Nästa 

Hanna: Det är en till bild, och det är en jämförelsebild. Vart tog den andra vägen.. 

Barn1: DEN! 

Hanna: Ja den här och sen var det en till. Den här det är typ samma bild fast olika figurer, 

då får ni säga.. Vad tycker ni om de olika bilderna? Vilken tycker ni bäst om eller… 

Barn2: Vänta.. De här, de kanske är innan de såg ut såhär! För det kanske bara att, eh, att, 

dom, egentligen så kanske är de här det som egentligen hände och det här är typ, fast, 

eh, att dom har eh gjort om figurerna till såhär.  

Barn4: Eller så klädde dom ut sig 

Hanna: Klädde dom ut sig? 

Barn2: Hur kan man klä ut sig sådär? 

Barn1: Eller så ska de på maskerad eller spela in en film. 

Hanna: vilken av de här bilderna… 

Barn1: Jaha så nu fick inte jag få plats på bilden 

Hanna: …om ni jämför dom här bilderna, om ni bara hade sett dom här, en sån här bild 

istället för djuren.. 

Barn1: Jag gillar djuren, så den gillar jag *pussar bilden*  

Barn2: Men alltså du tittar ju bara för sig själv! *Barn5 håller i ”bilden med barnen”* Det 

får man inte! 

Barn1: Jag gillar den!  

Barn2: Sluta titta på dom för er själv! 

Hanna: *till Barn5* gillar du den? 

Barn5: Jaaa…. 

Barn1: Jag gillar den *pekar på djuren* 
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Barn4: Jag gillar den *pekar på djuren* 

*Barn2 pekar på djuren* *Barn3 Pekar på barnen* 

Hanna: Varför tycker ni om den bilden?’ 

Barn1: Okej, vi röstar. Vem tycker om den? Jag! 

Barn2: Jag! 

Barn4: Jag! 

Pedagog: Och ni då varför tycker ni om den? *frågar Barn3 och Barn5 varför de tkr om 

bilden med barnen* 

Barn3: Jag vet inte… 

Hanna: Är det för att det är mindre färg? Eller är det för att det är andra barn? Riktiga 

barn istället för eh djur? 

Barn5: För att det är barn 

Hanna: Man får tycka precis som man vill. Det finns inga rätt eller fel 

Barn1: Åh dom är så gulliga! Och dom är så tråkiga för dom har inga färger! 

Hanna: Mhm! 

Barn2: Jag håller med ***** (barn1). Den här, bankar på teckningen.  

Barn1: Okej vi röstar! *barn 1,2,4 röstar på djuren sen byter barn3 och sist barn5 så att 

alla har sin hand på bilden med djuren* 

Barn1: Alla tycker om den och ingen tycker om den! 

Barn2: Jag har handen på båda 

Pedagog: Men den här bilden kan man ju känna igen sig i lite på förskolan ibland *pekar 

på barnbilden* 

Barn1: Jag sitter inte med datorn och mobilen i alla fall 

Hanna: Är det lättare att känna igen sig i en bild där det är barn än djur? 

Barn2: Ja, Ja det ser ut som jag och ****** (barn3) 

Barn1: Ja! Du hade ju ipad och jag hade ju mobil *pratar med Barn4* 

Barn4: Ja då var du ju ingen… eh… mm… ***** var ute och lekte 
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Barn1: Nee, dom var väl på sjukhuset men din mamma. 

Barn4: ****** ville vara med mamma på sjukhuset men lekte 

Hanna: Hade det varit läskigare om det hade varit barn på alla bilder? Blir det mindre 

läskigt när det är med djur? …eller ni kanske inte tycker att det är läskigt? Man får tycka 

precis som man vill 

Barn1: Men det blir lite läskigt med dom, för dom har ju inga färger och så, så, jag börjar 

få tårar! 

Pedagog: Vart det läskigare med människor? 

Barn2: Alltså jag kommer att vända på den här bilden. 

Barn1: *tar upp djurbilden* gulligast!! 

*Alla ropar att bilden med djuren är gulligast* 

Hanna: Det är bra att man tycker olika’ 

Barn2: Vet ni varför jag inte tycker om den? *pekar på barnbilden* Han ser ut som 

Freddie, jag lovar. För det är ett barn egentligen som hade blivit strypet faktiskt. 

Hanna: Oj 

Barn2: Så, han blev svart och vit 

Pedagog: Oj då 

Barn2: Så han, han var inne i en robotkropp som var en björn. 

Barn3: Han kan visst skära sönder papper på en gång *visar* 

Pedagog: Men eh, får jag säga en sak. Kan jag få säga en sak. Såhär kan det ju se ut på 

Nyckelpigan ibland att tre stycken sitter med en ipad 

Barn2: och en sitter med en telefon 

Pedagog: Ja. Men sen så kan det ju vara en som inte får vara med. Känner in igen den här 

situationen? 

Barn1: Men dom sitter ju typ ute och vi sitter ju typ i soffan. 

Pedagog: Ja men hur tror du att man känner sig då? Om man in får vara med 

Barn3: Vad är det hära? *pekar på skuggan i bilden* 

Hanna: Det är skugga 
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Pedagog: har du känt dig så **** (barn5) någon gång? 

Barn5: Jag har känt det en gång, nej jag har känt det fyra gånger. 

Barn3: Jag har känt det 

Barn1: Jag känner det också när **** har ipaden och att jag får vänta jättelänge 

Barn3: Har du skrivit ut det här från datorn? 

Hanna: Jag har målat det här på datorn och sen skrivit ut det 

Barn2: Har du målat på datorn?! 

Barn1: Jag vet kan vi inte måla så att han blir glad igen? 

Hanna: Det kan man göra! 

Barn3: Man kan färglägga den 

Barn2: Men om man gör det, då kommer ju, du kommer det ju ändå… 

Barn1: Men man kan ta en penna 

Barn1: Jag vill gå till rödaparken! 

Hanna: Ja, men jag har fått jättemånga bra svar av er! *avslutar* 

Barn1: Jag vill höra! 

Hanna: Vill du höra? 

  

*alla håller med och inspelningen avslutas för att de ska kunna höra sig själva prata. 

Därefter var utprövningen avslutad* 
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8.5 Utprovning 

 

Rektor, på en förskola i Eskilstuna kommun. 

Anteckningar av telefonsamtal  

kl.10:53 Fredag 20 september 2019 

 

Uttrycksfulla bilder som skapar empati, man känner verkligen för Räv och vad Räv känner.  

Materialet skulle kunna användes, absolut. Att kunna användas som ett samtalsstöd.  

Man behöver ta sig tid och prata om känslorna som kan väckas.  

Texten behöver ses över, övergångarna behöver vara mer beskrivande och målande för 

att förtydliga händelseförlopp och hopp i tid. Till exempel övergången mellan inomhus 

och utomhuslek och från utelek till att det blivit kväll och mörknar. Kanske mer 

beskrivning av vad som händer i bilderna 

För avancerat språk, övergångar mer beskrivande övergångar, målande beskrivningar för 

att förtydliga.  

Behövs en lösning, Räv lämnas i en hopplöshet. Det kan behövas ett gott exempel. 

Jämföra, att något barn gör en bra sak för räv, då har barnen något att jämföra med. Så 

Räv inte lämnar och är rädd för förskolan.  

Lärarhandledning, stödfrågor i slutet av boken. Hur man kan använda materialet.  

Detta ska inte vara en barnbok som man bara läser som visar en hemsk historia. Syftet är 

att på ett pedagogiskt sätt ha en referenspunkt som barnen kan utgå ifrån, för att 

materialet ska hålla en pedagogiska och lärande ton med värdegrunderna som bas.  

Lästips! Minirede, vardegrundsmaterial. Hur man är med varandra och skapar positiva 

relationer. 
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8.6 Utprovning 
 

Förskollärare, på en förskola i Eskilstuna kommun. 
Mailsvar/feedback  
kl. 08:17 Tisdag 8 oktober 2019 

[...] Därför vill vi börja med att säga att vilka fina illustrationer och vilken känsla 
boken ger!  
 
Vi tänker såhär att vi ger dig all kritik som vi kan vaska fram så får du själv välja 
vad/om och hur du vill förändra materialet.  
 
Lite språkkommentarer: 

• Förskollärare är vår titel (inte förskolelärare) men det kanske är bättre att 
använda pedagog eftersom att i förskolan arbetar både förskollärare, 
barnskötare och övriga personer.  

• "Mobbare" är ett problematiskt begrepp och "mobbning", de som 
djupdyker i detta ämne kan ge dig långa förklaringar men kort och gått 
handlar det om att mobbning är kränkande behandling. Så det behöver 
inte ha ett eget namn och begreppet är aningen föråldrat.   

• Sen är det en del språk som behöver ses över. Det är dubbelskrivet på en 
del ställen och så vidare.  

 
Överlag känns bokens handling som en förälders perspektiv på hur sitt barns dag 
på förskolan ser ut. En förälders värsta mardröm. Skulle detta hända ett barn på 
förskolan så är det förskolan som diskriminerar barnet och förskolan behöver 
anmälas. Vår erfarenhet är dock att ett sånt här extremt fall inte inträffar på 
förskolan. Ett barn i förskoleåldern tänker nog inte så ofta aktivt att hen ska tänka 
på något annat och trycka bort sina tårar. Visst kan det hända. 
Du lämnar heller inget för oss själva att få se och upptäcka i bilderna utan allt är 
utskrivet i texten. Att läsa för barnen handlar till viss del om att höra texten men 
också att för barnet att få upptäcka vad som händer i bilderna. Att några barn inte 
svarar på om Räv får titta på ipaden kan lika väl vara ett ja. Mest troligt att det är 
ett ja för att om barn inte vill brukar de vara tydliga med det:)  
Boken är överlag väldigt problematiserande och extrem i sitt fall. Den tydliga 
mobbaren är i detta fall verksamheten som inte har en strategi för att hjälpa 
barnet in i leken. Förskolan tar heller inte det omsorgsuppdrag som förskolans 
läroplan arbetar under.  
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8.7 Skisser: Samtalsbilder 

I arbetet gjordes ett antal skisser för att testa karaktärerna som skulle gestaltas i 

samtalsbilderna. I bilden kan man se hur olika typer av karaktärer har prövats: 

människor, abstrakta figurer och antropmorfa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur nr. 1. Skisser: Samtalsbilder 
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8.8 Samtalsbilder Första Utprovningen 

Här nedan följer de färdiga bilder som tillämpades vid den första utprovningen. 

 

 

 

Figur 2. Samtalsbilder Första Utprovningen 
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Figur 3. Samtalsbilder Första Utprovningen 
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Figur 4. Samtalsbilder Första utprovningen 
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Figur 5. Samtalsbilder Första Utprovningen 
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8.9 Bild- och Textmanus, Dramatisk kurva, Storyboard 

Här nedan bifogas det material som är grundarbetet till boken som arbetet till slut 

genererade.  

 

Bild- och Textmanus 

Manus 
Bildtext 1.  

Klockan i badrummet visar snart halv sju och Räv borstar noga sina tänder. 

- ”Skynda dig, jag kommer att komma försent till jobbet och du kommer försent till 

förskolan” ropar mamma ifrån hallen. Räv känner hur en klump börjar växa i magen. Idag 

är ingen bra dag.  

Räv möter sin blick i spegeln och spottar sen ut skummet från tandkrämen. 

 

Bildtext 2. 
Det duggar ute och mamma går med raska steg. Räv vill inte gå så fort. 

 ”Jag önskar tiden kunde gå långsammare då skulle vi aldrig komma fram till förskolan” 

- ”Skynda dig nu, gå inte så långsamt” säger mamma stressat och drar i Rävs hand.  

 

Därframme syns förskolan, klumpen i Rävs mage växer och blir tyngre och tyngre, som 

om det ens vore möjligt… 

”Snart orkar jag inte ta ett endaste steg till” säger Räv tyst för sig själv. 

Bildtext 3. 

Nu går mamma, Räv vinkar och försöker att hålla tillbaka tårarna. Men det går inte, det 

bara rinner och rinner, precis som regnet utanför.  

 

Bildtext 4.  

Bara att bita ihop. Räv sväljer gråten och försöker tänka på annat.  



63 
 

 

Bildtext 5.  

Räv frågar några om han får vara med och titta på Ipaden. De svarar inte, men deras 

blickar säger allt. Räv går iväg. 

 

Bildtext 6.  

Nu är de äntligen utelek och Räv tänker försöka fråga några andra barn om att få vara 

med. (slå ihop med ”Bildtext 8”) 

 

Bildtext 7. 

”- Får jag vara med?” 

”- Alla får vara med” säger pedagogen 

De tittar på varandra i tystnad. ”- Okej då…”. Pedagogen ser nöjd ut och går vidare med 

kaffekoppen i handen. 

 

Bildtext 8.  

”- Vi leker kurragömma, pax för o’räkna!” 

”- JA!!” Ropar alla entusiastiskt och springer iväg för att hinna till de bästa gömställena 

först. Räv springer också.  

 

Bildtext 9.  

Räv gömmer sig andfådd bakom en stor mossig sten och väntar spänt på att de ska börja 

leta.  

Tiden går och Räv väntar, väntar och väntar men ingen kommer. 

 

Bildtext 10.  

Regnet öser ner och stora vattenpölar börjar samlas på marken. Räv inser att ingen 

kommer att komma. Ingen letar. De har slutat leka kurragömma. 
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Bild 11.  

”Någon måste ju vilja leka med mig”. Räv Reser sig upp och går till en annan grupp med 

barn som fäktas med pinnar.  

-”Får jag vara med?”. Barnen tystnar, de tittar på varandra.  

-”…okej, men då får du vara en sten”. Räv rullar ihop sig på till en boll. Marken är blöt och 

kall. Det känns inte bra att få vara med.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bild 12.  

Lekplatsen står nu tom. Räv, barnen och pedagogerna har gått in för länge sen. Ute har 

det börjat att skymma och snart kommer alla föräldrar från arbetet för att hämta sina 

barn.  

 

Bild 13.  

Räv sitter i fönstret och väntar på mamma. Efter vad som känns som ettusen-fyra-hundra-

miljoner-år kommer mamma gående ut ur mörkret, hon öppnar grinden och en sol tänds i 

Rävs bröst.  

 

Bild 14.  

De går hand i hand hem. Hemvägen känns alltid så lätt. 

”- Har du lekt med någon idag?” Frågar mamma. Räv vill inte att den varma känslan i 

magen ska försvinna och inte heller oroa mamma.  

”- Ja… det har jag”. 

 

 

 

Slut 
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Dramatisk kurva 

 

Introduktion  

Bild 1. Vi ser Räv i hemmiljön, Räv står i badrummet och borstar sina tänder. En klump 

växer i magen. Föräldern ropar inifrån köket att det är dags att gå.  

 

Upptrappning 

Bild 2. Utomhus, duggregn. Räv är på väg tillsammans med sin förälder, går motstridigt 

och en bit bakom. ”skynda dig vi kommer försent”. Klumpen i magen är kvar och växer. 

Bild 3. Utomhus, duggregn. Räv ser förskolan tona upp sig i horisonten.  

Figur 6. Dramatisk kurva 
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Bild 4. Utomhus, duggregn. Förskolan är närmare, vattenpölar har samlats på marken. 

Några uteleksaker ligger utspridda på utegården. Det lyser inifrån fönstret. Grinden står 

öppen.  

Bild 5. Inomhus. Tittar ut genom fönstret från föregående exteriörbild. Vinkar till 

föräldern. 

Bild 6. Utomhus/Inomhus, duggregn. Vi betraktar utifrån och tittar in genom fönstret på 

Räv. Räv gråter tyst. Bakom Räv ser man andra barn i bakgrunden sitta tillsammans, de 

skrattar tillsammans. (Bilden med paddan?)  

Upptrappning/Problematisering 

Bild 7. Inomhus. Frågar barnen (med paddan) om Räv får vara med. De ger bara elaka 

blickar. Räv går och sätter sig för sig själv. 

Bild 8. Utomhus, duggregn. Alla barnen på förskolan är ute och leker pedagogerna är 

också ute och dricker sitt kaffe under paraplyer.  

Upptrappning/Problematisering 

Bild 9. Utomhus, duggregn. Räv går fram till en grupp barn och frågar om Räv får vara 

med. Fröken svarar att alla får vara med, de säger okej då.  

Bild 10. Utomhus, duggregn, under ett träd. Ett av barnen föreslår att de ska leka 

kurragömma och börjar räkna mot trädstammen. Alla springer iväg för att hitta sina 

gömställen, inklusive Räv.  

P.O.N.R 

Bild 11. Utomhus, duggregn. Räv har gömt sig bakom en sten, tiden går och Räv väntar, 

väntar och väntar men ingen kommer.  

P.O.N.R’- Point Of No Return 

Bild 12. Utomhus, regnet eskalerar, vattenpölar bildas. Snart inser Räv att ingen letar. De 

andra barnen har slutat leka kurragömma. 
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Bild 13. Utomhus, duggregn. Räv går till en annan grupp med barn som leker med 

leksakssvärd och frågar om Räv får vara med. De svarar att ”okej, men då får du vara en 

sten”. Räv rullar ihop sig på till en boll. Marken är blöt och kall. Det känns inte bra att få 

vara med.  

Nedtrappning 

Bild 14. Utomhus, eftermiddag/skymning. Förskolan exteriör, vi ser leksaker ligga 

utspridda, det lyser inifrån.  

Bild 15. Inomhus. Räv sitter i fönstret och väntar på att föräldern ska komma och tillslut 

kommer föräldern. Räv vinkar.  

Bild 16. Utomhus. Det har slutat regna. De går hand i hand hem. Föräldern frågar ”har du 

lekt med någon idag?” Räv tittar ner i baken och svarar bara ”mm”.  

 

 

 

Slut 
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Figur 7. Storyboard 

Storyboard 

Här nedan bifogas storyboarden till boken, för den som läser boken kommer hen 

lägga märke till att det fattas två bilder som gestaltade i boken dvs. en bild innan 

första sidan och en mellan bild 8-9. Dessa bilder tillkom senare för att ge mer flyt 

åt berättelsen. 
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8.10 Boken 

Nedan kommer den slutliga barnboken som arbetet genererade att bifogas. För att 

bilderna ska bli lätta att se och texten att läsa, så börjar bilderna på nästa sida, dvs. 

s. 70. 
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