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Förord 

 

Vi vill framföra ett stort tack till alla barn som medverkat i vår studie med många kloka 

tankar. Utan dem hade denna studie inte blivit av. Samtidigt vill vi tacka våra familjer och 

närstående som har stått ut med oss under studiens gång. Vi vill även framföra ett tack till vår 

handledare som har hjälpt och stöttat oss med tänkvärda tips som har fått oss att tänka steget 

längre.  

Genom vår utbildning har vi deltagit och genomfört många kurser samt verksamhetsförlagd 

utbildning. Dessa erfarenheter knyts nu samman och avslutas med denna studie och med detta 

i ryggsäcken ska vi nu ut i verksamheten där vi kommer att fortsätta att utvecklas och skapa 

nya erfarenheter tillsammans med framtida arbetskamrater och alla dessa underbara, nyfikna 

barn.  

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett gott samarbete med många diskussioner där 

ingenting har känts omöjligt och där vi stöttat och hjälpt varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resumé 
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Vårt intresse har varit att undersöka och beskriva hur barn i förskolan uppfattar 

hanteringen av fritt skapande teckningar. För att studera detta har vi valt att fokusera på 

hur förskolebarnens teckningar hanteras av förskolepersonal och andra pedagoger efter 

att de är klara genom att intervjua barn. Syftet med studien är att undersöka och 

beskriva förskolebarns uppfattningar av hanteringen av deras teckningar inom 

förskolans verksamhet. Frågeställningen blir därmed ”Hur uttrycker förskolebarn i 

åldrarna 4-5 år sin delaktighet och sitt inflytande gällande hur deras teckningar hanteras 

av förskollärare som dokumentation?”. 

Metoden som används är en kvalitativ intervju av totalt 17 barn som deltagit i 

sammanlagt nio intervjuer där antalet barn har varierat i varje grupp.  

Resultatet visar på att barnen uppfattar sina teckningar som fina och därför ska de 

placeras på förskolans väggar så att både barn och närstående vuxna kan beskåda deras 

alster. De uppfattar att det främst är pedagogen som tar beslut om val av teckningar 

samt var de ska placeras på väggarna. Beroende på när i processen teckningarna 

granskas av förskolepersonalen varierar barnens delaktighet och inflytande. När 

teckningarna skapas är delaktigheten och inflytandet stort hos det enskilda barnet, men 

minskar desto längre skapandeprocessen fortgår, eftersom dessa teckningar oftast 

skapas utan förskolepersonalens vetskap eller intresse. Resultatet har även analyserats 

utifrån begreppen barnsyn, barnperspektiv samt barns perspektiv för att fånga barnens 

egna tankar. 
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Our interest has been to explore and describe how children in preschool are offered 

participation and influence in the preschools daily activities, such as children’s own 

created drawings. To study this, we have chosen to focus on preschool children´s 

drawings and how they are handled by the preschool teachers and other staff after they 

are completed by interviewing children. The purpose of this study is to explore and 

describe preschool children’s perceptions of how their drawings are taken care of. To 

specifically clarify how their drawings are displayed on the free wall surfaces in the 

preschool. The question to answer this then becomes “How do preschool children aged 

4-5 years express their participation and their influence on how their drawings is 

handled by preschool teachers as documentation?”   

The method used is a qualitative interview of total 17 children participated in a total of 

nine interviews. This means that the number of participants en each group varied. 

The results show that children perceive their drawings as fine and therefore should be 

placed on the preschool walls so that both friends and families can view their creations. 

They perceive that it’s mainly the preschool teacher who takes decisions regarding 

selection of drawings and where to place them on the walls. Depending on when in the 

process surrounding the drawings are reviewed by the preschool teachers the children’s 

participation and influence varies. At an early stage, during the actual creation, 

participation and influence is greater, but it decreases further down in the creative 

process, as these drawings are created without the preschool teachers’ knowledge or 

interest. To capture the children’s thoughts the results is also analyzed on the concepts 

of how we view children and child perspective and children´s perspective.
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Del 1: Bakgrund 
 

Uppsatsen börjar med en inledning som behandlar motiven till att undersöka 

hanteringen av barns teckningar för att leda läsaren till studiens syfte och frågeställning.  

1.1 Inledning 
 

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) beskrivs tydligt att demokrati, delaktighet 

och inflytande ska tillämpas i förskolan. Där framkommer det att förskollärare är 

ansvariga för att varje enskilt barns lärande dokumenteras, analyseras och följs upp, 

vilket även inkluderar att: 

Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. 

Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten 

och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya 

erfarenheter, kunskaper och färdigheter. (s. 9) 

Lindgren och Sparrman (2003) beskriver dokumentation som ett verktyg för att barn och 

pedagoger ska minnas och reflektera kring vardagliga händelser. Dokumentationen ska 

behandla i vilket skede barnet, pedagogerna eller verksamheten befinner sig 

kunskapsmässigt (Lenz-Taguchi, 1997). Enligt Giudici och Rinaldi (2006) används 

dokumentationen som en utvärderingsmetod vilket inte är dess egentliga syfte. Istället 

ska dokumentationen vara en ständigt pågående process genom hela arbetet med att 

analysera och reflektera. En del av denna dokumentation består av barns teckningar. Att 

rita teckningar, måla och skapa är något som barn ofta aktiverar sig med under en dag 

på förskolan och är en väsentlig del av förskolebarns aktiviteter. Änggård (2005) menar 

att barns bildskapande har flera funktioner. En sådan funktion kan vara att den har 

betydelse för barnens språkliga utvecklig. Barnen samlas för att samtala och dela 

erfarenheter under sitt skapande och det kan även visa på erfarenheter i sitt 

bildskapande. Barnes (1994) beskriver hur barns teckningar synliggörs genom att främst 

visa på en färdig produkt. Samtidigt kan skapandet tappa sitt egentliga syfte, när 

skapandeprocessen och samvaron i sig självt, inte är det centrala. Änggård (2005) menar 

att de teckningar som blir synliga inom förskolan vanligtvis är valda av vuxna, och då 

främst pedagoger, med bakgrund av vad den vuxne anser som färdigt och värd att visas. 

Skolverket (2010) beskriver att dokumentation ska diskuteras och att barn ska vara 

delaktiga i den dokumentation som konstrueras och synliggörs på förskolan. Genom 

detta ökas kraven på förskollärarnas arbete med barns teckningar, vilket är intressant att 

veta mer om, eftersom dessa stunder av skapande aktivitet generellt kan ses som allt för 

vardagliga för att studeras mer noggrant. En aspekt är att undersöka vad som händer 

med produkten i det vardagliga skapandet i förskolans verksamhet.  

Med bakgrund av detta avser föreliggande studie att behandla temat om barns 

teckningar kring hur förskolebarn görs delaktiga och har inflytande i vad som visas på 
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väggarna på förskolan. Vi vill veta hur barnen själva ser på hanteringen av deras 

teckningar, dess innebörd och vad som händer med dem efter det att barnen har målat 

klart dem. Med en sådan kunskap kan pedagoger fundera kring hur de kan utveckla 

förskolans verksamhet där barnen har inflytande och görs delaktiga i det dagliga arbetet.  

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva förskolebarns uppfattningar av 

hanteringen av deras teckningar inom förskolans verksamhet. 

Hur uttrycker förskolebarn i åldrarna 4-5 år sin delaktighet och sitt inflytande gällande 

hur deras teckningar hanteras av förskollärare som dokumentation? 

1.3 Inringning av studien 
 

Genom att ta ett barnperspektiv i studien framförs barns tankar och uppfattningar om 

hur deras teckningar tillvaratas, tillämpas och informeras. Qvarsell (2003) belyser att 

barn sätts i fokus men sällan hörs i syfte att få höras. Vilket syftar på att det pratas om 

barnen och deras bästa men att barnen sällan själva har tillfrågats. Barnen ska ges 

möjlighet att själva få lämna sitt bidrag i form av tankar och uppfattningar. Förskolan 

vilar på en demokratisk grund (Skolverket, 2010) där varje barn ska ges möjlighet att 

påverka sin situation på förskolan. I barnkonventionen beskrivs det hur barn ska ha rätt 

till yttrandefrihet och fri uttrycksform inom bland annat konstnärlig 

form (Utrikesdepartementet, 2006). Det är med denna utgångspunkt som denna studie 

genomförs. 

Studien tar en fenomenografisk ansats vilket har betydelse genom att beskriva barns 

uppfattningar av något. För att kunna ringa in studien än mer blir centrala begrepp 

nödvändiga att klargöra. 

Hantering: Begreppet avser i denna studie hantering av barns teckningar samt hantering 

i form av att omhänderta teckningarna. Hantering av teckningarna avser således även att 

samtala med barn om teckningarna liksom att förvara dem.    

Teckningar: Avser de alster som barnen själva har ritat i spontana situationer. Det 

innebär en avgränsning i studien från de teckningar som genomförs och leds med stöd 

av förskollärare eller annan pedagogisk personal. 

Dokumentation: Vi har valt att inte använda oss av begreppet pedagogisk 

dokumentation eftersom pedagogisk kan förknippas normativt om hur något förefaller 

mer eller mindre i riktning med styrdokument och motiv till pedagogernas verksamhet. 

Vi avser inte att lägga någon värdering i vad pedagogerna arbetar med och hur barnen 

som deltagit i denna studie bedriver sin verksamhet, pedagogiskt eller inte. Det vill säga 

om de arbetar med dokumentation eller pedagogisk dokumentation är inte fokus i 
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studien eftersom dessa termer används i vuxnas beskrivning av hur de bedriver sitt 

pedagogiska arbete. Det blir heller inte relevant att utreda om teckningarna som barnen 

berättar om i studien kan tolkas vara pedagogisk dokumentation eller inte. 

Samlingsnamnet för teckningar som finns placerade på förskolans väggar benämns i vår 

kommunikation med läsaren som dokumentation. 

Delaktighet: Med delaktighet menar vi de tillfällen som barnen fysiskt får delta i en 

händelse, aktivitet eller situation. I situationer där barnen ges möjlighet till delaktighet 

anser vi att det inte krävs att barnen innan eller under tiden getts möjlighet till 

inflytande.  

Inflytande: Begreppet inflytande får en annan betydelse än delaktighet, även om dessa 

två termer kommer att användas i synonymt. Inflytande avser att barnen får vara med 

och bestämma, alltså ha inflytande i hur exempelvis teckningar ska visas eller inte, men 

även huruvida de är delaktiga och genomföra arbetet med upphängningen. Arnérs 

(2009) tolkning av begreppet barns inflytande handlar om att barn ges möjlighet att 

påverka sin tillvaro på ett påtagligt sätt med vilken vår tolkning stämmer överens med.  

Med utgångspunkt i ovanstående begrepp fördjupas den teoretiska delen i studien. 
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Del 2: Litteraturgenomgång 
 

Fortsättningsvis kommer relevant litteratur att presenteras för att ge en grundläggande 

förståelse för studiens övergripande område. Vi har valt att redogöra för vad 

dokumentation är samt vad barns skapande verksamhet inom förskolans organisation 

kan innebära. Vidare beskrivs även barnsyn, barnperspektiv och barns perspektiv och 

slutligen en fördjupad redogörelse av delaktighet och inflytande i relation till 

dokumentation och barns skapande verksamhet.  

2.1 Pedagogisk dokumentation 
 

Lindgren och Sparrman (2003) definierar dokumentation där vardagen dokumenteras 

för att ge barn och pedagoger möjligheter att reflektera över hur de agerar och reagerar i 

olika situationer. Dokumentationen kan genomföras på olika sätt, exempelvis genom 

anteckningar, fotografering, videofilmning och barns skapande produkter.  

 

Enligt Giudici och Rinaldi (2006) bör dokumentationen användas som hjälpmedel för 

lärande i hela processen, som de menar att den gör i sitt ursprung från Reggio Emilia. 

Det är användandet av dokumentationen genom hela processen som ger mening och 

insikt samt att det som sker inte sker slumpmässigt utan blir betydelsefullt och 

därigenom ger förskolan sin mening. Skolverket (2012) beskriver hur arbete med 

dokumentation i förskolan bör gå till. De menar att dokumentationens bakgrund finns i 

barnobservationer men att dessa skiljer sig åt. Barnobservationer menas, enligt 

Skolverket, ha en avsikt i att undersöka och bedöma barns utveckling och därmed sätta 

detta i förhållande till barnens ålder. Sedan förs en pedagogisk verksamhet därefter med 

material och aktiviteter som är indelat efter ålder. Dessa barnobservationer förde då 

bland annat med sig färdiga mallar för utvärdering av enskilda barn för fortsatta 

observationer. 

 

Skolverket (2012) belyser hur det i läroplanen för förskolan står att förskollärare är 

ansvariga för att varje enskilt barns utveckling och lärande dokumenteras för att sedan 

följas upp och analyseras. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) påvisas även 

vikten av dokumentation. Det är utifrån läroplanen som förskollärare väljer sina 

utvärderingsmetoder. Det är väsentligt att innan dessa väljs bör de granskas kritiskt. 

Exempel på faktorer att granska kan vara; Vad de olika utvärderings- och/eller 

dokumentationsmetoderna för med sig samt vad de bidrar med för kunskap. Dessutom 

bidrar det valda verktyget med sig ett särskilt arbetssätt i en verksamhet och skildrar de 

förskollärares, som arbetar med dem, sätt att tänka och se på barns lärande och 

utveckling. Det vill säga ett särskilt sätt att organisera sin verksamhet på. Även i 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) framkommer det att barn ska ges möjlighet 

att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska sträva efter att varje 

barn utvecklar intresse för bilder, texter samt olika medier och vidare förmåga att kunna 

diskutera och reflektera kring dessa.  
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Det är förskollärarna som ansvarar för att varje barns lärande systematiskt 

dokumenteras och kopplas till läroplanen. Det är i övrigt inte beskrivet i förskolans 

läroplan att förskolan ska främja barns bildskapande.  

 

Med ovanstående avsnitt har vi gjort en beskrivning av dokumentation och dess 

användningsområde. I nästkommande avsnitt beskrivs barns skapande process för att 

bidra med en förståelse om den skapande verksamheten som senare sätts i relation till 

delaktighet och inflytande. 

2.2 Barns skapande verksamhet 
 

Barnes (1994) menar att barns bildskapande är ett sätt för barnen att illustrera och 

uttrycka upplevelser och erfarenheter. Om en skapande verksamhet fungerar menar 

författaren att barnens skapande är originellt och individuellt. Det märks också en 

skillnad på barnens alster, vissa alster kan vara så personliga att det syns vilket barn som 

är skapare av bilden, samt att barnens alster även kan säga oss något som inte kan 

berättas med ord exempelvis känslor.  

Änggård (2005) beskriver att en del av hennes huvudsakliga resultat i sin studie är att 

förskolans arbete med skapande verksamhet inte endast har en funktion utan flera. 

Exempelvis får barnen utforska flera material, de får berätta kring sitt skapande eller om 

sitt skapande och de skapar för att tillföra material i den fria leken. Änggårds resultat 

visar på att dessa funktioner blir synliga genom att barnen kommunicerar om sitt 

skapande och är i samspel med varandra under tiden de skapar. Barnens skapande 

beskrivs i första hand vara ett ”kollektivt projekt”. Ändå menar Änggård att barnens 

alster blir uppmärksammade av vuxna individuellt. Även Wallin (2005) beskriver hur 

barn delar driften att vilja skapa och att de lär sig både individuellt och kollektivt genom 

att skapa.  

Barnes (1994) hävdar att det är i tidig ålder som barn får ett krav på sig att producera 

teckningar eller annat skapande för att ta med sig hem för att visa upp. Barnes anser att 

det finns en risk med att visa upp barnens alster om syftet är att visa på resultatet. 

Risken blir då att syftet med barns skapande är att göra en produkt. Även om Barnes 

menar att det är viktigt att skapa en levande miljö för barnen, som kan bestå av deras 

skapade alster bör det framkomma varför just dessa alster har valts att visas upp. Det 

beskrivs vara en skillnad mellan att skapa en levande miljö och att synliggöra barns 

teckningar för att visa på värdet av resultatet. För att den kreativa delen i konstnärlig 

mognad inte ska ligga i att utföra slutprodukter menar Barnes på att vi måste se på vad 

barnen gör likväl som vad de har gjort. Samtidigt menar Svenning (2011) att det är 

viktigt att pedagogerna funderar över hur väggarna används gällande dokumentation så 

att det inte blir en utställning av personalens prestationer.  
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2.3 Barnsyn  
 

I detta avsnitt beskriver vi barnsyn, det vill säga hur vi vuxna ser på barn och deras 

kompetenser som kan kopplas samman till delaktighet och inflytande ur 

fenomenografisk ansats genom att låta barnens röster bli hörda. 

Broström (2005) menar att det har skett en förändring under de senaste årtiondena i den 

pedagogiska diskursen från ”hur man undervisar barn något som identifierats viktigt av 

vuxna till hur man skapar lärandemiljöer där barn är individer, inte objekt, som aktivt 

deltar och använder sin egen kompetens" (s. 230, vår översättning). Här bör det, enligt 

Broström, två dimensioner nämnas. Först barns aktiva roll i sin egen lärandeprocess, där 

de lär sig genom egen aktivitet och inte genom lärarens presentation av kunskap. Den 

andra dimensionen handlar om uppfattningar om barns demokrati gällande 

undervisningen. Vidare menar Broström att för barn att delta och bidra till en demokrati 

som barn, måste de bli fria från alltför mycket vuxenkontroll och övervakning. I 

enlighet med de rättigheter som uttrycks i barnkonventionen (Utrikesdepartementet, 

2006) där budskapet är att varje barn, utan undantag, har rätt att få ta del av sina 

rättigheter och att barnens bästa alltid ska beaktas i beslut som berör barn. Barnens 

överlevnad och utveckling ska också säkerställas till det yttersta utifrån samhällets 

förmåga samt att deras åsikter ska föras fram och visas respekt. Denna syn på barn kan 

ses som konventionens barnsyn. Där alla delar relaterar till varandra och formar en 

attityd till barn. Denna syn på barn handlar om barn som medkonstruktörer tillsammans 

med vuxna och kamrater men också som individer som konstruerar sin egen förståelse 

av omvärlden. Vilket kräver att pedagoger erkänner barnens kompetens och att de är 

aktiva deltagare i sitt eget lärande och sina processer. 

Lenz-Taguchi (1997) beskriver barnsyn ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Med 

detta menas att människan kontinuerligt skapar/konstruerar sig. Det menas inte enbart 

att det skapas ur tomma intet och enbart byggs av oss själva utan den påverkas även 

med interaktion med omvärlden. Kommunikation som språket och kroppsspråket och 

påverkar och skapar en gemensam mening och innebörd. Barnsynen och vilket 

förhållningssätt man har påverkas av sociala och samhälleliga konstruktioner och ett 

syfte med pedagogisk dokumentation är att försöka förstå och synliggöra dessa 

konstruktioner. Lenz-Taguchi (1997) beskriver följande, med vilket begreppet barnsyn 

får en direkt koppling till denna studie: 

 
Man skulle kunna säga att dokumentation och den reflektion som uppstår pedagoger emellan kring 

dokumentationen berättar något om det förhållningssätt och den barnsyn man just då omfattar eller 

förkroppsligar i tanke och handling. På motsvarande sätt kommer det förhållningssättet och den 

barnsyn man har att avspeglas i det sätt man väljer att utföra sitt arbete, det sätt man dokumenterar 

och den miljö man iordningsställer. (s.17) 

 

Att synen på barn och deras lärande har förändrats med tiden, menar Palla (2011), beror 

på att det tillkommit nya perspektiv i de pedagogiska verksamheterna som betonar 

vikten av socialisation och kommunikation. En slutsats som lyfts av Qvarsell (2003) är 

att barn är de medborgare som sätts mest i centrum vilket kan leda till en reflektion av 
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vuxnas barnsyn. Det vill säga att barnen fokuseras och uppmärksammas av vuxna men 

sällan tillåts barnen själva höras som perspektivtagare. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) delar in barnsyn i tre olika teman. Det 

första temat barn är medmänniskor handlar om att möta barnet på dess egna villkor och 

låta barns perspektiv komma till uttryck och följa deras intention. Utmärkande för det 

andra temat vuxna vet bättre är att vuxna agerar utifrån sitt eget synsätt på vad som är 

bra för barnet. Det tredje och sista temat barns intentioner är irrationella syftar på att 

vuxna tar sitt perspektiv för givet och barns intentioner som om de var utan rationell 

mening, alternativt handlar om att barn agerar för att utmana vuxna och verksamhetens 

regler. Att närma sig barns perspektiv som forskare är, enligt Johansson och Pramling 

Samuelsson, skillnad än att göra det som pedagog. En pedagogs uppdrag är under andra 

förutsättningar och det syftar på ett visst lärande medan en forskares kan förhålla sig 

analytiskt. Där pedagogen tar ställning till och värderar barns agerande, söker forskaren 

kunskap utan att värdera. 

2.4 Skillnaden mellan barnperspektiv och barns 

perspektiv 
 

I detta avsnitt beskrivs begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. Begreppen visar 

på en skillnad i dess betydelse och det är, enligt Halldén (2003), väsentligt att skilja på 

dessa för att kunna urskilja vem som formulerar perspektivet. Argumentationen kring 

barnperspektiv går ut på att det måste innehålla ett barns perspektiv. Halldén beskriver 

barnperspektiv som ett perspektiv som syftar på att tillvarata barns villkor och se till 

barns bästa. Det blir då ett perspektiv som styrs av politiska beslut och för detta är inte 

information från barnen nödvändig. När det gäller barns perspektiv innebär det att 

barnen själva fått lämna sitt bidrag. I en artikel redogör Qvarsell (2003) att när forskare 

eller lärare pratar om barns perspektiv finns det olika inriktningar att se på begreppet. 

Det kan antingen vara hur vi som vuxna ser på barn och uppfattar som barns perspektiv 

eller de kan fokusera på hur barn ser på sin egen värld, villkor och sig själva. Enligt 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) krävs en historisk bild av begreppen för att 

förstå barnperspektiv, barns perspektiv liksom delaktighet då dessa reellt förändrats i 

samhället. De menar även att arbete med barns perspektiv påyrkar ett förhållningssätt 

som omfattar barnens kultur och sätt att förstå världen. Förskolan förväntas ha ett 

arbetssätt, enligt denna beskrivning, då det i styrdokumentet framkommer att 

verksamheten ska bedrivas utefter barnens egna intressen. Exempel på när barns 

perspektiv samt deltagande bör både vara självfallet och högt värderat är då deras 

teckningar dokumenteras.  

Broström (2005) beskriver termen barns perspektiv ur sin språkliga konstruktion med 

att barn har ett perspektiv och att detta perspektiv skiljer från vuxnas perspektiv och att 

barn kan ha olika perspektiv från varandra. Samtidigt menar han på att barns perspektiv 

syftar på att barn är kompetenta, har rättigheter och bör ses som bidragande medlemmar 

av ett demokratiskt samhälle. Arnérs (2009) tolkning av begreppet barnperspektiv är att 

det representerar en stor komplexitet och mångtydighet som är svår att få grepp om. 
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Begreppet är diffust och det finns risk för att det får karaktären av ett modeord utan 

verkligt innehåll. Arnér menar även att det är väsentligt att förstå hur barn uppfattar sin 

omvärld genom att se till var de riktar sitt intresse mot för att kunna förstå vad som är 

viktigt för dem och se barn som aktörer som handlar logiskt utifrån sina egna 

handlingar. 

Qvarsell (2003) beskriver hur barns perspektiv av olika områden kan tillföra något till 

såväl den pedagogiska kunskapsbildningen och det pedagogiska arbetet. Hon menar att 

barns perspektiv kan säga vuxna något om världen. Det förklaras hur barns perspektiv 

kan berätta något om ett fenomen eller hur de tillägnar sig kunskap. Det centrala i 

barnperspektivet är, enligt Strander och Thorstenson-Ed (1999), att försöka inta barns 

ståndpunkt i tillvaron och att försöka ha en vilja att lyssna på barnen och deras 

erfarenheter samt upplevelser. De menar att barn känner, tänker och registrerar precis 

som vi vuxna, men att barnen sällan kommer till tals. Vilket bidrar till att vuxna har ett 

ansvar att tala för barnen. 

2.5 Barns delaktighet och inflytande i relation 

till dokumentation och bildskapande 
 

Avsnittet nedan beskriver och förklarar begreppen delaktighet och inflytande mer 

ingående. Dessa begrepp är kopplade till studiens frågeställning gällande barnens 

delaktighet och inflytande i relation till hur deras bildskapande verksamhet hanteras av 

förskollärare som dokumentation. 

Arnérs (2009) tolkning av begreppet barns inflytande handlar om att barn ges möjlighet 

att påverka sin tillvaro på ett påtagligt sätt. Vilket då medför, enligt Arnér, att lärare 

utvecklar verksamhetens planering utifrån barnens erfarenheter, idéer och initiativ. Det  

innebär också att lärare bör vara beredda att ändra sin planering för att utveckla den 

utifrån barnens perspektiv. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det att 

förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar 

och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Arnér (2009) menar att 

förskolan ska möjliggöra för barn att få samtala och ge uttryck för sina tankar och 

åsikter, och att detta samtidigt kräver att lärarna i förskolan intresserar sig för det som 

barn tänker och uttrycker. Genom att göra detta stärks och utvecklas relationerna mellan 

barnen och pedagogerna. Arnér beskriver att en förutsättning för att få veta något om 

barnens tankar är att barnen blir tillfrågade om vad de tänker samt ges möjlighet att 

reflektera över det. Arnér ifrågasätter det som tas för givet. Det finns normer och regler 

i förskolan som ofta handlar om att inte få och invanda rutiner som kan vara svåra att 

ändra på. Det påpekas dock att det är viktigt att göra dessa ifrågasättanden för att kunna 

förändra förskolans verksamhet. Författaren menar att då barnen ges möjlighet att utöva 

inflytande i vardagliga sammanhang är det av betydelse att lärarna är medvetna om 

vilket förhållningssätt de har till barnen för att det ska kunna ses som relationellt. 

Konsekvenserna av ett relationellt förhållningssätt är enligt Arnér att lärare närmar sig 

ett barnperspektiv där både lärare och barn är lika delaktiga i de relationer och 

handlingar som ständigt pågår i förskolan.  
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I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) beskrivs det hur förskolan ska förhålla sig till 

ett demokratiskt arbetssätt för att barnen ska utveckla demokratiska värderingar samt 

förmåga att ta ansvar. Förskolan ska sträva mot att alla barns röster ska bli hörda. Enligt 

de ansvarsbeskrivningar som förskolans läroplan beskriver är det förskolläraren som 

ansvarar för att förskolan tillägnar sig ett demokratiskt arbetssätt och att barngruppen 

ges möjlighet att utveckla ett demokratiskt klimat där man visar respekt mot varje 

enskild individ. Förskollärare ansvarar även för att barnen får inflytande i förskolans 

vardagliga verksamhet. Det beskrivs också att förskolan ska sträva mot att varje barn 

ska utveckla en förmåga att uttrycka sina tankar samt förmåga att påverka sin situation 

och kunna handla efter demokratiska principer.   

Dokumentation är en metod som bör ses som ett verktyg, enligt Lenz-Taguchi (1997), 

som ger möjlighet till att uppleva lärprocesser i samspel med barnen. Dokumentationen 

anses ge pedagogen makten över sin egen praktik och barnen makten över sina egna 

lärprocesser. Lenz-Taguchi beskriver dokumentationens utgångspunkt som vart står jag 

nu, en fråga som ständigt kan ställas oavsett hur långt en lärprocess pågått. Giudici och 

Rinaldi (2006) hävdar att om dokumentationen används i en pågående process med 

barnen medför det ett synliggörande samt en möjlighet till avläsning och utvärdering i 

tid och rum. Ur ett epistemologiskt perspektiv modifierar detta lärandet. Giudici och 

Rinaldi menar även att denna typ av arbete med dokumentation formar en rörelse där 

allt faller samman och att samtliga delar behövs. Enligt Giudici och Rinaldi beskrivs det 

hur dokumentationen inte endast tolkas utan att den är i sig själv en tolkning och oavsett 

vem som läser och tar del av dokumentationen ska denna vara en möjlighet för 

reflektion och lärande. De menar att barn särskilt uppskattar dokumentationens 

berättande form. Dokumentationen påstås ge mening till barnens görande och att detta 

framställs som meningsfullt. Genom dokumentationen blir barnen synliggjorda och 

därmed existerar och får vara värdefulla. Skolverket (2012) beskriver dock att man 

måste ta hänsyn till etiken i arbetet med dokumentation. De menar att barnen måste vara 

involverade i de etiska aspekterna kring dokumentationer gällande var de förvaras och 

huruvida barnen själva vill delta med mera. De vuxna måste vara lyhörda om barnen vill 

delta i dokumentationen och i möjligaste mån bör barnen välja bilder själva. Svenning 

(2011) menar att beroende på hur pedagoger ser på barnens rätt till inflytande görs detta 

ur olika perspektiv, barnperspektiv, föräldraperspektiv eller pedagogperspektiv. Vidare 

anser hon att pedagogen ska se dokumentationen som en utmaning där barnens åsikter 

ska tas på allvar. Pedagogerna ska vara öppna för barnens tankar om hur 

dokumentationen ska utformas. Samtidigt säger hon att det är viktigt för pedagogen att 

kunna urskilja vad som är väsentligt; mängden av dokumentation eller den 

dokumentation som inkluderar barnens åsikter. Vad är viktigast, kvalitet eller kvantitet? 

Det gäller också att besluta sig för om barnen ska ha inflytande över dokumentationerna 

eller inte. Svenning (2011) menar att med dokumentationens ökade omfång ökar också 

det etiska ansvaret hos pedagogerna. Reflektion över vilka behov som finns och vilka 

saker som barnet kan få ha för sig själv är då viktig. Svenning beskriver även vikten av 

att låta barnet vara medskapande i hela processen i dokumentationen, för annars kan det 

vara svårt att veta vad som är viktigt för barnet. 

Genom att studera dokumentationer, menar Skolverket (2012) att barnens intressen 

inom verksamheten skildras. Exempelvis kan dokumentationen synliggöra vilket 
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material barnen intresserar sig för eller vilka frågor som är centrala i nuet. Genom att 

granska dokumentationerna gemensamt med barnen eller med kollegor urskiljs vad som 

sker i det dokumenterade. Då både vad som sker med det enskilda barnet, gruppen, vem 

som säger vad och på vilket sätt, hur det enskilda barnet utvecklas och lär i situationen 

och tillsammans med vilka samt vad som pågår i verksamhetens helhet. Som tidigare 

nämnts menar Skolverket (2012) att pedagogernas förhållningssätt blir synligt i 

dokumentationer och kan därför diskuteras och analyseras för att förändra och förbättra 

verksamheten. Det som Skolverket (2012) betonar som det viktigaste i att arbeta med 

dokumentation är att göra barnen delaktiga. Vilket kan ske genom att barnen får 

diskutera, analysera samt ställa frågor kring dokumentationer och framförallt vara med 

och sammanställa dem. Dialogerna kring dokumentationerna ska inträffa ofta och då är 

det barnens frågor som ska vara i fokus. Dokumentationer kan även visas för barnen 

direkt efter en genomförd aktivitet, under tiden eller i ett möte. Skolverket beskriver 

även hur läroplanen för förskolan behandlar olika kunskapsområden som kan läsas i 

dokumentationer. De menar att man kan synliggöra ett ämne i taget i en befintlig 

dokumentation för att få perspektiv på vad barnen fått med sig i genomförda aktiviteter. 

Sammanfattningsvis menar Skolverket att reflektion av dokumentation tillsammans med 

barnen riktar sig mot att ta reda på hur arbetet ska komma vidare. Då detta görs mellan 

kollegor är det för att analysera och diskutera för förändring och förbättring av 

förskolan.   

Änggård (2005) beskriver att resultatet från hennes studie visar på att de teckningar som 

väljs ut för att sparas eller visas är valda av vuxna. Oftast väljs barnens alster utefter vad 

den vuxne anser är färdigt, tydligt eller intressant på. Dock uppmärksammas de alster 

som barnen skapar fritt betydligt mindre, även av barnen. Allt som skapas anses inte 

vara av betydelse för varken barnen eller de vuxna men att det finns alster som barnen 

skapar på egen hand som de själva fullt förstår och har en koppling till. Teckningen är 

viktig för barnet men inte för den vuxne då teckningen tillsynes tycks sakna mening. En 

annan viktig aspekt utifrån Änggårds resultat är att en avgörande faktor i barnens 

skapande är att de får berätta om det. Det är nödvändigtvis inte teckningen, resultatet, 

som är viktigt utan berättelsen kring teckningen. Det är eller heller inte sagt att bilden 

har en betydelse, den kan ha flera.  

2.6 Sammanfattning av litteraturgenomgång 
 

Sammantaget har litteraturgenomgången ovan visat på att dokumentation, delaktighet 

och inflytande ska vara en del av förskolans verksamhet. Den visar också på att 

teckningar kan användas som en del av den dokumentation som visas i förskolan. 

Litteraturgenomgången har även behandlat vikten av skillnaden mellan barnperspektiv 

och barns perspektiv samt innebörden av barnsyn. Dessa begrepp är av betydelse för att 

kunna förstå hur verksamheten kan utformas på ett gynnande sätt gällande barns 

delaktighet och inflytande. Samtliga delar har en stor innebörd för studien då vi vill visa 

på att barns teckningar ingår i ett större sammanhang där delaktighet och inflytande kan 

implementeras.  
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Del 3: Teoretisk ansats 
 

Till denna studie valdes en fenomenografisk ansats då studien intresserar sig för barns 

uppfattningar, vilket är centralt inom ramen för en sådan forskningsinriktning. Vi 

planerar undersöka barns uppfattningar förutsättningslöst. Därmed har vi inte för avsikt 

att bevisa något eller få ett exakt svar. Snarare försöker vi förstå variationer som 

förekommer i barnens uppfattningar genom att se på likheter och skillnader och då blir 

valet av fenomenografi som ansats ett stöd i vår kommande analys.  Nedan beskrivs 

fenomenografi som forskningsansats.  

3.1 Fenomenografi   
 

Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats där syftet är att identifiera, formulera 

och hantera variationer av människors uppfattningar. Vissa forskningsfrågor behandlar 

deras idéer om fenomen som klart relevanta för lärande och förståelsen för vad som sker 

i en pedagogisk miljö (Marton & Booth, 2000). Marton och Booth beskriver 

fenomenografi där forskningens objekt är variationen i ett sätt att se på ett fenomen. 

Dess grund är att beskriva fenomen såsom andra betraktar dem samt att avtäcka och 

beskriva variationer i det avseendet. Larsson (2011) beskriver fenomenografin i likhet 

med Marton och Booth (2000). Larsson menar att grundläggande i denna ansats är att 

undersöka hur en annan människa uppfattar något, inte beskriva hur någonting är. 

Således menar Larsson att det är viktigt att den som genomför en studie undersöker ett 

fenomen utan fördomar i sammanhanget. Med detta menas bland annat att inte på 

förhand ha kategorier klara för resultat. Marton och Booth (2000) menar även att 

erfarenheter av något är i likhet med att erfara något som någonting. Det vill säga att det 

både sätts i ett sammanhang för att erfaras som vad det erfars samt att det erfars vid en 

särskild tidpunkt. Enligt Larsson (2011) kan även uppfattningar beskrivas genom att 

man utgår från sina egna uppfattningar av ett fenomen och på så sätt beskriva hur ett 

fenomen kan uppfattas.  I denna studie används istället, vad Larsson (2011) kallar för, 

en empirisk grundad beskrivning av ett fenomen där insamlad data från intervjuer 

sammanställs till ett resultat.  
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Del 4: Metod 
I detta kapitel beskrivs kvalitativ metod och val av metod, samt studiens urval, 

genomförande, dataanalys samt dess trovärdighet och forskningsetik. 

4.1 Metodval 
 

Att undersöka barns uppfattningar av ett fenomen genomförs i denna studie med en 

kvalitativ undersökning. Genom att intervjua barn i par eller i grupp, framkommer 

datamaterial som medför att vi analytiskt kan utforska deras uppfattningar av 

hanteringen av deras teckningar. 

 

Intervju som metod kopplat till denna studie är en fördel genom att vi kan besvara 

studiens syfte och särskilt med stöd av den fenomenografiska ansatsen som redovisas 

ovan. En kvantitativ undersökning i form av en enkät hade i detta avseende inte varit 

genomförbart då barnen själva inte kan läsa eller skriva (Bjurwill, 2001). Samtidigt är vi 

inte intresserade av i vilken omfattning som barn är delaktiga eller har inflytande inom 

studiens tema. Genom att istället använda intervju som metod kan vi ta reda på vad ett 

barn har för tankar eller uppfattningar av det som sker på förskolan. Kvale (1997) 

beskriver att ”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinklar, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja 

deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna” (s17). Vilket även 

Patel och Davidsson (2003) menar att en kvalitativ intervju är en metod för att få svar på 

personers tankar kring ett ämne eller en fråga. När det gäller intervjuer med barn anser 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) att det är viktigt att intervjuaren har en 

personlig relation till barnet, samt att barnet är införstådd i om vad som kommer att ske. 

Samtidigt menar de att tidpunkten för intervjun är en viktig aspekt vid intervjuer av 

barn. Vilket redovisas mer ingående i kommande avsnitt om Genomförande nedan. 

 

Den som intervjuar kan antingen välja mellan att genomföra samtal med enskilt barn 

eller i barngrupp. Genom gruppintervju menar Lewis (1992) att det kan vara en fördel 

för att avslöja konsensusuppfattningar och de kan ge fylligare svar då gruppen kan 

bemöta varandras synpunkter. Samtidigt menar Denscombe (2000) att det finns en risk 

med gruppintervju då det kan hämma de tysta respondenternas synpunkter. Några i 

gruppen kommer troligtvis att dominera samtalet. Samtidigt anser Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2000) att om det som förskollärare ska intervjua barn om handlar 

om hur det enskilda barnet tänker föredras en enskild intervju. Intervjuformen som 

denna studie grundar sig på kallar Denscombe (2000) för semi-strukturerad och detta 

innebär att forskaren har förberett frågor som ska besvaras och att följdfrågor kan 

utvecklas utifrån sammanhanget. Gillham (2008) kallar denna form för halv-

strukturerad, vilket kan ses som synonymt. I detta avseende att genomföra intervjun blir 

forskarens förhållningssätt mer flexibelt och av en mer personlig karaktär än om 

intervjun hade varit strukturerad och styrd. Eftersom forskaren då begränsar 

respondentens svar. Enligt Gillham (2008) innehåller denna styrda intervjumetod att 
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samma frågor ställs till samtliga inblandade, så som typ och form av frågor genomgår 

en viss utvecklingsprocess för att säkerställa ämnesfokus, intervjupersonerna leds vidare 

med hjälp av på förhand konstruerade följdfrågor för en form av fördjupning, samt 

intervjutiden som avsätts är lika för samtliga respondenter.  

4.2 Urval 
 

Vi riktade först vårt intresse till tre olika förskolor i Västra Götalands län. Dessa valda 

förskolor var bekanta för oss i det avseende att verksamhetsförlagd utbildning har 

genomförts på dessa förskolor under utbildningen. En av dessa förskolor valdes bort 

med anledning att det tillstånd vi behövde av vårdnadshavare för barnen för att kunna få 

delta i studien inte skrevs under och att de nekade till barnens deltagande. Således blev 

vårt urval av förskolor de två resterande där vår studie godkändes av rektor, 

vårdnadshavare och barn. Urvalet kategoriseras av Stukát (2011) som 

bekvämlighetsurval. När ett sådant urval görs är det viktigt att forskaren är medveten 

om risk för snedfördelning och skevt urval. Vi genomförde vår studie på två olika 

förskolor som inte specifikt utger sig för att arbeta med någon särskild form av 

dokumentation såsom till exempel Reggio Emilia inriktade förskolor gör. 

Urvalet av respondenter gick till på så sätt att vi intervjuade de barn som fått tillåtelse av 

sina vårdnadshavare. Intervjun föregicks därmed av ett brev till vårdnadshavaren om 

denne godkänner barnets deltagande i studien (Bilaga 2). Ur den grupp av barn som fått 

tillåtelse skedde ytterligare en selektering då alla barn inte varit på förskolan då 

intervjuerna genomfördes. 

På en av förskolorna delades det totalt ut 18 brev. Varav två nej, 14 ja och två som inte 

lämnades in alls. På den andra förskolan som deltagit i studien delades 20 brev ut varav 

15 ja, en ogiltig i form av saknad underskrift och fyra som inte lämnades in alls. Den 

förskola som valdes bort delades nio brev ut varav tre återlämnades, två nej och ett ja. 

Resterande brev returnerades inte.  

Vilka förskolor som studien genomförts på är inte av betydelse för studiens syfte då det 

är barnens uppfattningar som har undersöks. Men samtidigt är vi medvetna om att 

resultatet av studien kunde sett annorlunda ut om den hade genomförts på exempelvis 

Reggio Emilia förskolor, där de har fokus på dokumentation som skulle kunna vara 

barns teckningar och skapande verksamhet. Det är heller inte av betydelse vilka barn 

som har deltagit mer än att det är inom ramarna för studiens frågeställning. Studien 

vilken avser barn mellan fyra och fem år, som vi anser samtliga har genom sin vistelse 

på förskolan någon gång tecknat och skapat bilder tillsammans med sina kamrater och 

kan därför uttala sig om fenomenet ifråga. Sedan uppkommer andra utmaningar i 

intervjusituationen som medför att intervjuaren ställs inför olika val i att hantera de svar 

som uppkommer som exempelvis att tysta barn i en gruppintervju inte kommer till tals 

alternativt att barnen svarar det som de tror är det rätta.  

Utifrån den fenomenografiska ansatsen har det gjorts strategiska överväganden gällande 

urvalet av respondenter då det är av vikt att de man intervjuar har en uppfattning av 
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fenomenet (Starrin & Svensson, 1994). Därför valdes de barn som var 4-5 år och som 

antas ha deltagit i den skapande verksamheten och hanteringen av deras teckningar 

Urvalet av barnens ålder är baserat på barnens möjligheter till att uttrycka sig, samtala 

samt att de äldre förskolebarnen har i de flesta fall en större erfarenhet av förskolan. Ett 

urval av barnen har därmed inte skett i den mening att ett barn har värderats som mer 

intressant än något annat. Totalt har 17 barn deltagit, både pojkar och flickor, i studien i 

sammanlagt nio olika intervjuer, vilket medför ett omfattningsrikt empiriskt material. 

Intervjuerna fördelades mellan oss och genomfördes enskilt. I de nio intervjuerna så var 

uppdelningen av barnen enligt följande: 

Intervju ett: Nina, Alma och Elsa 

Intervju två: Elin 

Intervju tre: Oskar och Malin 

Intervju fyra: Linnea 

Intervju fem: Robin och Erik 

Intervju sex: Sanna, Emma och Viktor 

Intervju sju: Elias och Tobias 

Intervju åtta: Viktoria 

Intervju nio: Louise och Nadja 

Barnens namn är fiktiva och ersätter deras reella namn för att på så sätt skapa 

anonymitet bland våra respondenter. Barnen har i viss mån informerats om att de deltar 

i en studie. De har informerats om att ett intresse finns om att få veta vad de tycker om 

hanteringen av deras fritt skapade teckningar. Samtidigt kan barnen spontant prata om 

teckningar generellt vilka beaktas och värderas. Barnen är inte insatta i innebörden av 

varken undersökning i sig eller studiens syfte och frågeställning på likvärdigt sätt så 

som en vuxen respondent hade varit införstådd med. Denna information har istället getts 

till vårdnadshavare samt personal på förskolorna.  

4.3 Genomförande 
 

Processen påbörjades tidigt genom att skapa en synopsis bestående av syfte, arbetsnamn 

och val av metod. Brev har även formulerats till rektorerna (Bilaga 1) på de olika 

förskolorna som då godkänt att studien genomförs. Efter detta godkännande formuleras 

ett brev till vårdnadshavare där de får ge sitt godkännande till att deras barn får delta i 

studien (Bilaga 2). Därefter har lämplig litteratur valts ut för att svara på syftet i denna 

studie. Denna har sammanfattats och komprimerats till litteraturgenomgången.  

Breven delades ut till vårdnadshavare vars barn var i 4-5 års ålder på de aktuella 

förskolorna. Under de kommande två veckorna lärde vi känna barnen i syfte att inte 

vara helt okända för dem vid intervjutillfällena. Efter omkring två veckor börjar vi 

arbetet med intervjuerna utifrån de inlämnade svar vi fått från vårdnadshavarna utifrån 

en lista med de barn som fick delta. Innan rådfrågades även personalen på barnens 

avdelningar om vilka barn som kunde vara lämpliga att intervjua i grupp alternativt 

enskilt. Rekommendationerna följdes inte helt av oss som intervjuare eftersom det vid 

intervjutillfällena var barn som var sjuka eller lediga. I god tid innan intervjutillfällena 
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formulerades intervjufrågor (Bilaga 3) som ligger till grund för denna studie. Dessa 

frågor har inga fasta svarsalternativ vilket är centralt i en fenomenografisk studie 

(Starrin & Svensson, 1994).  

Barnen fick även möjlighet att välja huruvida de ville delta eller inte samt i viss mån om 

när de kunde delta i undersökningen. Ett mindre antal barn valde att inte delta med 

anledningen att de uttryckligen sa att de inte ville. Samtidigt önskade några barn att 

särskilt få delta. Det gjorde att vi enkelt fick tillräckligt med presumtiva respondenter 

till vår undersökning. Barnens eget intresse för att delta har således styrt vilka 

respondenter som har intervjuats. De barn som ville intervjuas men inte fick möjlighet 

till detta hanterade vi genom att samtala med dem i andra situationer exempelvis när 

barnen spelade spel eller ritade. 

Respondenternas sammansättningar under intervjuerna har varierat. Några har varit i 

grupp, i par eller enskilt. Skälet till variationen grundade sig i barnens närvaro på 

förskolan samt förskolans situation men också årstiden. Årstidsfaktorn motiverades med 

att det inte har funnits tillfällen att röra sig fritt och ostört på avdelningen under tiden 

barnen och personalen vistades ute. I de flesta fall har intervjuerna genomförts då 

barnen och pedagogerna varit utomhus och vi har stannat inne med de barn som avsågs 

vara respondenter.  

Under intervjuerna har barnen haft yta att kunna visa oss runt vid de tillfällen som det 

har stämt överens med förskolans rutiner och schema för dagen. Vid tre av intervjuerna 

har våra önskemål om barnens möjligheter till att få visa runt inte tillgodosetts och då 

har intervjuerna fått äga rum i ett avskilt rum, med ett mindre antal teckningar 

tillgängliga att diskutera kring. Intervjufrågorna (Bilaga 3) har inte följts i den mening 

att de ställts uppifrån och ner utan snarare utefter vad barnen pratade om i stunden. 

Samtliga frågor har, på ett eller annat sätt, besvarats i de genomförda intervjuerna.  

Intervjuerna har spelats in med hjälp av diktafon och kamera då vi koncentrerat oss på 

barnen och på de frågor som besvaras samt att en diskussion skulle kunna föras på ett 

naturligt sätt. Kameran användes enbart som ljudupptagare. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000) menar att inspelning av intervjuer med barn är klart gynnsamma då 

de menar att det är omöjligt att anteckna allt som sägs under intervjuer. Därefter 

transkriberades och analyserades det inspelade materialet för att svara på syftet till 

denna studie. 

4.4 Dataanalys 
 

Efter genomförda intervjuer har det inspelade materialet transkriberats för att ge oss 

underlag i skriftligt format att analysera mer ingående, vilket är av betydelse inom 

fenomenografin. Genom att göra detta skapas en helhetssyn över det insamlade 

materialet vilket underlättar dataanalysen. Först när samtliga intervjuer genomförts och 

transkriberats har materialet analyserats och tolkats utifrån de fyra faser som beskrivs av 

Starrin och Svensson (1994) för att synliggöra likheter, skillnader och mönster, utifrån 

studiens fenomenografiska ansats. Dessa faser är: 
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Fas 1: Att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck, 

Fas 2 Att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna, 

Fas 3 Att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier,  

Fas 4 Att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet.  

Vi började med att läsa igenom det transkriberade materialet för att få fram barnens 

olika uppfattningar. Därefter jämförde vi utsagorna först genom att se på helheten och 

utifrån det kunde vi urskilja likheter och skillnader i det transkriberade materialet. När 

detta var gjort kategoriserades barns uppfattningar i olika beskrivningskategorier. 

Marton och Booth (2000) anger de olika kriterierna som beskrivningskategorierna bör 

uppfylla för att kunna bilda ett resultat. Varje kategori ska vara starkt kopplad till 

fenomenet i undersökningen för att synliggöra de variationer av erfarandet som kan 

uppstå. Kategorierna ska även ha en stark relationell relation sinsemellan, oftast 

hierarkiskt ordnade, samt att det ska vara så få kategorier som möjligt i resultatet för att 

mönstret av variationen i erfarandet tydligt ska kunna framkomma. Larsson (2011) 

menar att kategorierna som beskrivs ska visa på tydlig skillnad och skildra olikheterna i 

uppfattningarna. De sammanställda kategorierna är relaterade till varandra genom att de 

innefattar olika uppfattningar om samma innehåll som sedan samordnas i en gemensam 

struktur, det så kallade utfallsrummet (Starrin & Svensson, 1994). Det är sedan detta 

utfallrum som utgör huvudresultatet och är grunden för hur uppfattningarna förhåller sig 

till varandra. Visst material har valts att inte tas med i transkriberingarna då det var 

irrelevant för studiens syfte och frågeställning.  

Tidigt i processen med analysen kunde tydliga kategorier av barnens svar, utefter de 

frågor vi ställt urskiljas. Dessa fyra kategorier är; Uppfattningar av varför teckningarna 

sätts upp, Uppfattningar av delaktighet och inflytande över teckningarna, Uppfattningar 

av teckningarnas förvaring och Uppfattningar av att berätta och samtala om 

teckningarna. Att koda eller kategorisera är ett sätt att identifiera den insamlade 

materialet inom fenomenografin. Denscombe (2000) förklarar avkodning av data genom 

att bryta ner data till analysenheter och därefter kategorisera dem. Minnesanteckningar 

har även skrivits genom analysarbete, vilket är relevant menar Denscombe, då det tjänar 

två syften. Dels som påminnelser om nytänkande samt en loggbok över 

tankeutvecklingen i forskningsprocessen. Det som inte var relevant för studien 

sorterades bort vilket även Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) påpekar när de 

talar om att om man vill nå barnens genuina tankar, sorteras andra typer av utsagor bort 

som inte är väsentligt. 

Vidare har varje kategori behandlats och analyserats enskilt. Först diskuterades data från 

de olika kategorierna för att tolkas och vidare värderas som betydande eller av mindre 

betydelse. I samband med detta valdes citat från intervjuerna ut för att kopplas samman 

och visa på ett resultat. Det vill säga att de utvalda citaten ytterligare har diskuterats i 

dess sammanhang inom den enskilda kategorin. Således kan samma citat förekomma i 

mer än en kategori eftersom det barnet uttrycker kan tolkas stämma överens med fler 

kategorier. I varje kategori har resultatet delats in i underkategorier för att visa på 

skillnader och likheter i barnens svar. 
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4.5 Trovärdighet och forskningsetik 
 

I denna studie följs de forskningsetiska principer som har tagits fram av 

Vetenskapsrådet som innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2010). Det vill säga att respondenterna är 

informerade om studiens syfte och har gett sitt godkännande att medverka, att de är 

anonyma och att datainsamlingen endast används inom ramen för studien och 

inspelningarna får inte ges ut till någon utanför denna studie.  

Eftersom vi har intervjuat barn har det krävts en större tolkning än om vi hade intervjuat 

vuxna. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att den som intervjuar kan 

ha ställt frågor som är ledande och att det tvingar fram ett svar hos barnen. Barnen 

svarar då för att tillfredsställa intervjuaren och delar inte med sig av sina egna tankar. Vi 

har varit medvetna om detta när vi formulerade intervjufrågorna, men också under 

själva intervjun. När vi senare lyssnade på de inspelade intervjuerna och tolkade 

transkriberingen var detta något vi lade stor vikt på eftersom vi ville ha fram barnens 

egna uppfattningar och att det är vår tolkning av detta som visas i resultatet.  

Trovärdigheten i denna studie anses god då vi har skapat en relation till barnen innan de 

har medverkat i intervjun. Vilket även Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) 

menar är en förutsättning för att förstå vad barnet menar och för att kunna knyta an till 

det barnet har sagt. Trovärdigheten anses även vara god då beskrivningskategorierna 

representerar barnens uppfattningar och kan kännas igen i det insamlade materialet och 

de citat som nämns. Det är barnens utsagor som är representerade och utifrån dessa 

tolkar vi det som sägs.  

Det bör noteras att pedagogerna som beskrivs i resultatet kan anses framstå i dålig 

dager. Det är inte barnens tankar om pedagogerna som undersökts och inte heller 

verksamheten i sig. Därmed bör ingen värdering göras gällande de utlåtanden som 

barnen gör om pedagogerna.  
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Del 5: Resultat 
 

Utifrån de genomförda intervjuerna har vi skapat kategorier som svarar på syftet: 

”Syftet med studien är att undersöka och beskriva förskolebarns uppfattningar av 

hanteringen av deras teckningar inom förskolans verksamhet”. Och frågeställning: ”Hur 

uttrycker förskolebarn i åldrarna 4-5 år sin delaktighet och sitt inflytande gällande hur 

deras teckningar hanteras av förskollärare som dokumentation?” Kategorierna har 

formulerats i form av barnens uppfattningar av hanteringen av teckningarna. Dock 

skildras även uppfattningar från barnen om hanteringen av teckningarna. Vid de fall 

barnens uppfattningar om något benämns avser det då vad som kan tolkas som deras 

egna åsikter i sammanhanget. Vid vissa tillfällen är det inte tolkat som endast 

uppfattningar om eller av utan kan tolkas som antingen eller, men vilket vet vi inte.  

5.1 Barnens uppfattningar av varför 

teckningarna sätts upp 
 

För att kunna svara på frågan om barns delaktighet och inflytande krävs det en 

förståelse för varför teckningarna sätts upp. Genom att fråga barnen om deras 

uppfattningar av varför de tror att teckningarna sätts upp har vi belyst frågan ur ett barns 

perspektiv. Vi vill veta hur barn uppfattar detta fenomen, vad de riktar sin 

uppmärksamhet mot och vad som är viktigt för dem. De flesta barn ger uttryck för en 

uppfattning av varför teckningarna sätts upp i förskolans inre miljö på exempelvis 

väggar. Uppfattningar av varför teckningar sätts upp som har blivigt synliga är bland 

annat att barnen uppfattar det i form av att det bara är så. Exempelvis säger Viktoria: 

I: Varför sitter dom här? 

Viktoria: För man ska sätta upp dem. 

I: För att man ska det? 

Viktoria: Mm. 

Alternativt kan det beskrivas som: 

Nina: Vi kan inte sätta upp dom. 

I: Ni kan inte sätta upp dom. 

Barnen: Ja. 

I: Varför inte det? 

Nina: För dom sitter redan uppe. 

Ovan visar barnens uppfattningar av fenomenet på att barnen egentligen inte riktigt vet 

varför teckningar sätts upp inne på förskolans väggar eller dylikt. Det finns en 

uppfattning av att det bara är så, alternativt att teckningarna redan finns på väggen och 

därmed inte kan sättas upp igen. Det kan vid dessa svar från barnen både tolkas som att 

det är uppfattningar av uppsättandet men även deras uppfattningar om uppsättandet av 

teckningarna. Det finns även en uppfattning enligt nedan där barnen beskriver en 

okunskap enligt följande: 
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I: Får man hänga upp sin teckning när man är klar med den? 

Louise: Nej. 

Nadja: Nej. 

I: Hur gör man då? 

Louise: Det vi inte sett, eller hur? 

Nadja: Nej. 

Nadja och Louise antyder här att de inte vet varför de sitter uppe då de själva inte ha fått 

delta i det momentet gällande hanteringen av deras teckningar. Samtliga barn ovan ger 

uttryck för en bristande uppfattning av motiv i processen med teckningarna även om de 

ger uttryck för det på olika sätt. Det kan här således antas att barnen inte ges någon 

delaktighet i uppvisandet av teckningarna som de skapat på förskolan och att 

uppsättandet av teckningarna genomförs utan barnens vetskap. Alternativt kan det visa 

att dessa barn saknar intresse för att delta i uppsättandet av teckningarna.   

Ett tydligt exempel på när barnen inte vet vad de ska svara, vilket kan antas bero på 

okunskap inom frågan kan även visa sig i form av: 

Oskar: (svarar inte) 

I: Varför tror du fröken sätter upp teckningar? 

(Paus) 

I: Du vet inte. 

Oskar: Nä. 

Oskar visar tydligt på att han inte vet vad han ska svara vilket kan tolkas som ett annat 

sätt för liknande uttryck som Nadja, Louise, Nina och Viktoria nämner ovan. En mer 

konkret uppfattning av varför teckningarna sätts upp nämner Elsa då hon säger: 

”För dom kanske tycker det är fint.”  

Det som Elsa ger uttryck för här kan vi se som obestämd form av vem det är som tycker 

att teckningarna är fina. Vi kan anta att dom är pedagogerna på barnens avdelning. 

Robin uttrycker på liknande sätt:  

”Dom tyckte de var fin.” 

Även utifrån Robins formulering kan det antas vara pedagogerna på avdelningen som 

sätter upp teckningarna. Barnen ger således uttryck för att det är i någon annans ögon 

teckningarna värderas men också att de värderas med begreppet fint. Elsas svar är dock 

mer osäkert i formuleringen än Robins. Elsa lägger till ett kanske i sin formulering och 

med detta kan hennes svar tolkas som en osäkerhet. Det centrala kan därför beskrivas 

med att barnens uppfattningar av varför teckningarna sätts upp är för att de ska vara 

fina. Utifrån barnens svar tolkas det som att teckningarna är en produkt och att det är 

om den är fin som är av betydelse. Inte vägen dit. Teckningarna är fina och därför ska 

de visas upp. Det tydliga i resultatet ovan är att teckningar är fina och det ospecificerade 

är vem som tycker att de är fina. I likhet men ändå i kontrast med Elsas och Robins 

uppfattning av uppsättandet har Elin uttryckt:  

”För att man tycker det är fint och man älskar teckningarna.” 
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Likheten är att teckningarna även här värderas fina och även att det är någon 

ospecificerad person som lägger värderingen. Kanske lägger Elin själv en värdering i att 

man älskar teckningarna. Man kan även vara detsamma för Elin som dom är för Elsa 

och Robin. Elins svar kan därmed ses som en uppfattning om uppsättandet av 

teckningarna. Det kan också tolkas som att dom eller man är personer i allmänhet som 

figurerar kring barnet på förskolan som exempelvis andra barn, pedagoger och föräldrar. 

Skillnaden i Elins svar blir även att det ligger en känsla bakom uttrycket än bara en 

bekräftelse om en åsikt vilken är fint. Elin ger ett mer konkret svar på vilka dom skulle 

kunna vara genom att säga: 

”Ähmm. Jag bara väljer inte. Det är dom som tänker.” 

Här kan det med större sannolikhet tydas att det är pedagogerna på avdelningen som 

Elin menar. Det är dom som har tänkt och därför sitter teckningarna uppe på väggarna. 

Elsa som tidigare gett uttryck för att teckningarna sitter uppe för att dom kanske tycker 

att det är fina menar även vid ett senare skede i intervjun att: 

”Jag vet inte, för det kanske inte fanns så mycket plats här eller så kanske dom tyckte det var lite 

fint att sätta upp lite på väggen också.” 

Ytterligare en konkret uppfattning av varför teckningar sätts upp men inte gällande 

vilken person det avser. Ett annat konkret motiv med ospecificerat innehåll är Viktorias: 

”Då vet man vilket hus.” 

Här talar Viktoria om en teckning som skapats under en styrd aktivitet. Även här uttalas 

det med ett man och således obestämt vem det är barnen menar. Det kan antas att det i 

denna situation rör sig om de personer som i allmänhet finns på förskolan; barnen 

själva, pedagogerna och föräldrarna. Även Viktorias utlåtande ovan kan ses som att det 

är en uppfattning av varför teckningar sätts upp alternativt hennes uppfattning om varför 

de sätts upp. Samtidigt finns det de barn som har en tydlig uppfattning av varför 

teckningarna sätts upp när det gäller vem som gör det. Dock är det även här oklart om 

det är uppfattningar av eller om uppsättandet av teckningarna. Nadja säger: 

”För att alla barn ska se hur fina dom är”. 

Nadja har således en uppfattning av, i likhet med barnen ovan, att teckningarna kan 

beskrivas med begreppet fint. Dock har Nadja en klarare uppfattning av vilka som 

tycker det eller ska komma att tycka att teckningarna är fina, det vill säga barnen själva. 

Alternativt är detta hennes uppfattning om uppsättandet av teckningarna. Det kan tolkas 

att barnen således skapar teckningarna för varandra om vi utgår från Nadjas uppfattning 

av varför. En annan definition på frågan varför teckningarna sätts upp är Malins och 

Linnéas uppfattningar av uppsättandet: 

Malin: ”Det är för att mammorna och papporna ska se”  

och  

Linnéa: ”Ni mammor ska se”.  
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Barnens svar kan visa på att teckningarna ska visas upp sina teckningar för mammorna 

och papporna. Här kan deras svar antingen visa på att det är barnens egna uppfattningar 

om som kommer fram, deras egna föreställningar eller åsikter. Det kan även visa på att 

det är uttalat på förskolan att teckningarna samt andra alster sätts upp för att mammorna 

och papporna ska se vilket barnen här har gett uttryck för i form av egna uppfattningar 

av varför de sätts upp.  

5.2 Barnens uppfattningar av ingen delaktighet 

och inflytande över teckningarna 
 

I denna kategori har barnen på olika sätt visat på uppfattningar av att det är pedagogerna 

på avdelningarna som bestämmer vad som händer med deras teckningar då de är 

färdigställda. Ett första exempel är de barn som inte riktigt vet vem som bestämde men 

är medvetna om att de inte var de själva som gjorde det.  

I: Vem bestämde att din teckning skulle vara där uppe då? (väggen bakom bordet)  

Nina: Jag vet inte. 

Jag: Var det du som bestämde? 

Nina: Nej. 

Ett liknande exempel är Elin: 

I: … Hur väljer du vilka teckningar som sätts upp då? 

Elin: Ähmm. Jag bara väljer inte. Det är dom som tänker. 

I: Det är dom som tänker. 

Elin: Ah. 

I: Hur kommer det säg då? 

Elin: för att… (funderar) tror att jag inte vet. 

Vi kan tolka att dom i sammanhanget är pedagogerna och att det är dem och inte Elin 

själv som bestämmer om teckningen sätts upp eller inte. Både Nina och Elin ger uttryck 

för att de inte helt säkert förstår helheten kring sammanhanget och båda faktorerna; vem 

som avgör om en teckning ska sättas upp eller varför det är så som de upplever det. En 

vidare definition på vem som bestämmer är Robins: 

I: Har du fått välja att sätta upp den där själv? 

Robin: Nej, det har fröken gjort. 

I: Jaha, okej. Fick du säga till då att du ville ha din teckning där? 

Robin: Nej, dom bara satte upp den.  

Det kan tolkas att Robin inte vet varför det är på detta sätt och att fröknarna bestämmer i 

den bemärkelse som Elin och Nina ger uttryck för, utan han ger snarare ett intryck av att 

finna sig i att det är så. Vi kan anta att Robin uppfattar fenomenet som normativt och 

vardagligt och inget han har funderat på.  När det gäller att inte se sig vara i position att 

få bestämma och varken ha delaktighet eller inflytande har yttrat sig enligt följande: 

I: Hur väljer du då vilka teckningar som sätts upp? Väljer du Oskar? Får du välja vilken teckning 

som ska sättas upp? 

(Paus) 
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I: Får du det?  

Oskar svarar inte. Skakar lite på huvet. 

I: Lite var som helst. Får ni bestämma det då, eller? Om det får hänga lite var som helst? 

Malin: Mm.. fröknarna. 

I: Fröknarna bestämmer det. 

I: Har ni fått sätta upp dem här själva eller? 

Barnen: Nej, fröken. 

I: Okej, vem har satt upp dem där då? 

Viktoria: Fröken. 

I likhet med Robin kan det antas att barnen uppfattar fenomenet som normativt och 

vardagligt. Barnens uppfattningar av vem som sätter upp teckningarna för samtliga är 

att det är en vuxen.  

I citatet nedan tolkar vi det som att Sanna och Emma är överens. Dock bör det 

observeras att Viktor har en annan uppfattning vilket är av betydelse. Det kan tolkas 

som att Viktor blir nedröstad av de andra barnen och därför inte framför sin uppfattning 

av uppsättandet av teckningar. Med andra ord kan det tolkas som att Viktor inte delar 

samma uppfattning. 

I: Får vem som helst som vill bara sätta upp en teckning här eller? 

Viktor: Mm. 

I: När man känner för det? 

I: Jahaa. Gör ni också det? 

Sanna: Nej. 

I: Inte? Varför inte då? 

Emma: Det får man inte. 

I: Får man inte? 

Sanna: Nä. 

I: Varför får man inte det? 

Emma: Det vet jag inte. 

I: Nähä, när får man gör det då? 

Emma: Jag vet inte. 

Vidare beskrivs uppfattningar av Sanna att inte ha delaktighet och inflytande i termer av 

att inte få: 

I: Men om du vill sätta upp den då, hur gör man då? 

Sanna: Det får man inte. 

I: Det får man inte? 

Sanna: Nej. 

I: Man tar med den hem? 

Sanna: Ja. 

Louise och Nadja ger i likhet med Sanna uttryck för uppfattningar av att de inte har 

inflytande: 

I: Har du satt upp dem där sen då? 

Louise: Nej det har Iris gjort. 

I: Får man hänga upp sin teckning när man är klar med den? 

Louise: Nej. 
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Nadja: Nej. … 

…I: Okej, vart får ni sätta upp era teckningar då? Har ni något ställe där ni får sätta upp dem 

själva? 

Louise: Nej 

Gällande att barnen har uppfattningar av att inte få vara delaktiga eller ha inflytande i 

samband med deras teckningar och hanteringen kring dem har yttrat sig på olika sätt. 

Vad som ligger bakom detta kan inte utläsas i intervjuerna med barnen. Dock kan det 

uppfattas av barnen att de upplever det som en självklarhet till viss del.  

 

Linnéa beskriver detta ur en annan vinkel: 

I: Hur väljer du vilka teckningar som ska sättas upp? 

Linnéa: När man har målat av sig själv?? 

I: När man har målat av sig själv är det du som sätter upp den eller är det fröken? 

Linnéa: Det är fröken. 

I: När får du bestämma då vilken teckning som ska sättas upp? 

Linnéa: Jag får måla en. 

I: Mm. 

Linnéa: och så får jag säga till fröken att den är klar. 

I: Okej, så när du har målat färdigt din teckning och den är färdig… 

Linnéa: Då får jag säga till fröken. 

I: Får du bestämma då vart den ska sättas upp? 

Linnéa: Nä. 

I: Vart sätter ni upp dom då? 

Linnéa: På väggen.… 

I: Får ni bestämma då när dom sätts upp där? 

Linnéa: Nej, man får fråga fröken om man får sätta den där måste man.  

I: Okej 

Linnéa: För man får inte som man vill annars. 

Det som Linnéa beskriver ovan är teckningar som kan tolkas vara skapade inom styrda 

aktiviteter och att pedagogen har bett henne att göra en teckning. Därmed är det också 

pedagogen som sätter upp och bestämmer kring teckningen enligt Linnéas uppfattning 

av detta. Dock håller hon även här fast vid att hon kan ges inflytande och eventuellt 

delaktighet om hon frågar. Hon fortsätter: 

I: Så det va fröknarna som bestämde vart teckningarna skulle sitta? 

Linnéa: Mm. 

I: Och du skulle vilja välja lite var som helst eller vad sa du? 

Linnéa: Jaa, det skulle jag.  

I: Ha. 

Linnéa: Men jag frågade… jag försöker fråga fröken ibland. 

Linnéa ger uttryck för en uppfattning om att hon skulle vilja ha mer inflytande än vad 

hon har och att teckningarna ska få sättas upp lite vart som helst. Gällande att få vara 

delaktig svarar Robin på motsatsen i uppfattningen om att sätta upp teckningar:  

I: Där? Ja… skulle man få sätta upp vilken teckning man vill själv då eller? Eller ska fröken 

bestämma? 

Robin: Fröken ska bestämma. 
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I: Fröken ska bestämma? Är de bra på det? 

Robin: Mm. 

Även om Robins uppfattning visar på att han saknar inflytande och delaktighet gällande 

sina teckningar kan det tolkas som mer än att han finner sig i situationen, det kan tolkas 

att han är nöjd med att det är på det sättet. Han svarar på att han anser att det är på det 

sättet det ska vara.  

5.3 Barnens uppfattningar av att ha viss 

delaktighet och inflytande 
En del av barnen ger uttryck för att de uppfattar sig ges möjlighet till inflytande och 

delaktighet gällande uppsättandet av teckningarna vid vissa tillfällen. Nedan beskriver 

Elsa och Alma: 

I: Får ni inte bestämma vilka bilder ni vill som ska sättas upp? 

Barnen: Nä. 

Elsa: Asså. Ibland får man kanske sätta upp den själv, eller hur Alma?  

Alma: A. 

Elsa: Ibland sätter man upp den själv. 

Det som Elsa främst ger uttryck för är att hon har en uppfattning av att barnen ibland 

kan vara delaktiga under uppsättandet av teckningarna. Barnens inflytande i form av att 

sätta upp teckningarna blir här dock inte synligt. Samma barn ger också uttryck för att 

detta inte gäller andra saker utan, enligt dem, endast teckningar genom att säga: 

I: Får ni bestämma vilka pärlplattor som ska komma upp här? (pekar på en vägg mellan två 

fönster) 

Elsa: Ibland kan man sätta upp dom själv, men det är mest på teckningarna får man sätta upp dom. 

Ett annat alternativ som ger uttryck för att få vara delaktig i uppsättandet av teckningar 

kan tolkas som att de har skapats under styrda aktiviteter som Malin nedan säger: 

I: Hur väljer du vilka teckningar som ska sättas upp? 

Malin: Mm, jag vet inte. 

I: Du vet inte? Får du bestämma vilka som sätts upp då? Får du det? 

Malin: Mm. 

I: När får man göra det då? 

Malin: (hon funderar lite) Ibland i grupperna, för jag fick sätta upp den. (pekar mot kompissolen 

på väggen. Denna sol är tillverkad av en pedagog där varje solstråle representerar hur man ska vara 

mot varandra) 

I: Ok. 

Malin: Men inget annat. 

Malins uppfattning av att få bestämma är att detta inte gäller andra teckningar än de som 

vi kan anta är planerade och styrda av en pedagog i sammanhanget. Det visar heller inte 

på något inflytande. Ytterligare en beskrivning av hur barn kan uppfatta att de ibland 

kan ges delaktighet är enligt Linnéa: 

I: Men om du har gjort en teckning då eller någonting annat? 

Linnéa: Nåt fint som jag vill sätta upp på väggen och visa mammorna och papporna. 
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I: Mm. 

Linnéa: Då kan jag bara sätta upp och fråga fröken. 

Det kan tolkas att Linnéa har en uppfattning av att hon får ha inflytande när det handlar 

om teckningarna sätts upp eller inte. Vi tolkar hennes svar som att det som krävs för att 

ha inflytande är att fråga. Tolkningen baseras på att det kan utläsas en trygghet i 

Linnéas svar som gör att hon inte finner det som styrt av pedagogerna i den bemärkelse 

att hon finner sig i situationen utan ser snarare sig själv i en position där hon har rätt till 

att ha inflytande. Motsatsen till det som Linnéa ger uttryck för kan vi tolka i Viktorias 

svar som snarare uttrycker att hon har en uppfattning av att vara i en roll utan rätt till 

inflytande. 

I: Vad brukar du rita för något då? 

Viktoria: Prinsessor och sånt. 

I: Får du sätta upp dem sen då? 

Viktoria: Nej, ibland. 

I: Ibland, vem bestämmer det då? 

Viktoria: Fröken. 

Av Viktorias svar ovan kan det snarare tolkas som att hon upplever eller erfar att hon 

inte bör fråga om hennes teckningar, i detta fall, prinsessor får sättas upp. Hennes 

uppfattning av uppsättandet är således att hon inte har någon delaktighet eller något 

inflytande.  Vad detta grundar sig i kan endast spekuleras kring då data inte visar på 

någon vidare förklaring, varken i Linnéas eller i Viktorias fall.  

5.4 Barnens uppfattningar av var teckningar 

förvaras 
 

I intervjuerna med barnen har vi funnit en kategori som vi valt att benämna med 

förvaring då det kan tolkas av barnen att de teckningar som inte sätts upp förvaras på 

olika sätt. I denna kategori är endast ett fåtal barn representerade eftersom inte alla har 

berättat om förvaringen av teckningarna. Vart teckningarna hamnar eller om de inte 

sätts upp på väggarna var inget som var planerat att undersöka, men har ändå funnits 

intressant eftersom barnen själva berättat om det.  Elsa och Alma berättar: 

I: Men kommer alla teckningar upp på väggarna? 

Elsa: Nä, nåra lägger dom på hyllan, och typ, där inne. (pekar mot ett avskilt rum) och så i 

korridoren där ute på hyllan. 

I: Så det är bara några bilder som kommer upp här. 

Barnen: Ah,  

Elsa: Det är inte alla som man gör. 

Alma: Ibland brukar vi lägga dom i våran låda. 

Barnen visar intervjuaren pärmarna och lådorna. Varje barn har en portfolio och en 

annan pärm där enbart deras teckningar förvaras.  Dessa pärmar är placerade högt upp 

på hyllor direkt när man kommer in på avdelningen och som barnen själva inte kan nå 

utan att be någon vuxen eller hämta en stol. Elsa och Alma förklarar vad som är i dessa 

pärmar:  



26 
 

I: Vem väljer teckningarna som ska vara i pärmen?  

Barnen tänker… Elsa säger efter en stund: ”Det gör väl vi” 

Vad barnen beskriver här tolkas som att det finns pärmar som är avsedda för fritt 

skapade teckningar och som barnen själva tycks både ha delaktighet och inflytande 

över. De har uppfattningar av att de själva bestämmer vad som ska vara i dem vilket kan 

tolkas som både delaktighet och inflytande. Tolkningen baseras på att barnen inte ger 

utryck för att de behöver be någon om att sätta in teckningarna i deras pärmar utan att 

det sköts av barnen själva. Dock kan tolkningen vara felaktig, då det tidigare nämns att 

pärmarna förvaras på ett sätt som är otillgängligt för barnen.  

I en annan intervju visar Malin intervjuaren backar med teckningar där barnen lägger 

sina teckningar, sysaker med mera. Även i Malins fall har det tolkats som om barnen 

har uppfattningar av både delaktighet och inflytande över dessa backar med teckningar 

och att det är upp till varje enskilt barn hur många teckningar samt vilka teckningar som 

hamnar där. Dock kan det antas att syftet med backarna alternativt pärmarna inte är i 

huvudsak att barnen ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Vi antar att det 

egentliga syftet med dessa förvaringar av teckningar är att det ska finnas en bestämd 

plats för teckningarna på förskolan och inte vara överallt. Barnens berättelser om dessa 

förvaringsplatser beskriver inte själva syftet med förvaringsplatserna eller hur de kom i 

bruk, det vill säga vem som bestämde eller föreslog systemet med förvaringen. Det kan 

således ha varit barnen eller pedagogerna, det är inte undersökt. 

En annan uppfattning av gällande förvaring av teckningarna är: 

I: Vad gör du med din teckning när du ritat färdigt den då? 

Sanna: Skriver namn och lägger på min hylla. 

I: Och tar med den hem? 

Sanna: Mm. 

Sanna beskriver hur teckningarna tas med hem. Sanna menar att hon lägger sin teckning 

på sin hylla, vilket vi antar är hyllan i hallen där de har sina kläder. Vi kan här anta att 

Sanna med detta ger uttryck för att ha både inflytande och delaktighet i vilka teckningar 

hon tar med sig hem. Även Erik och Robin ger uttryck för att ha inflytande och 

delaktighet i sammanhanget:  

 
I: Får du bestämma vilken teckning du vill ha med dig hem då?  

Robin: Mm. 

I: Det får du göra? Får du det också? 

Erik: Ja! 

I: Bestämma vilken du vill ha med dig hem? 

Erik: Mm. 

 

Här kan vi tolka det som att barnen har en uppfattning av att de har inflytande och 

delaktighet över vad som tas med hem från förskolan när det gäller deras fritt skapade 

teckningar.  
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5.5 Barnens uppfattningar av att inte berätta 

och samtala om teckningarna 
 

I intervjuerna ger barnen uttryck för uppfattningar av att få berätta om sina teckningar 

på ett eller annat sätt alternativt att de inte får berätta om dem. Vi vill sära på att berätta 

och samtala om teckningarna, då berätta kan tolkas som att det avser något mer 

ingående än att samtala om teckningarna, samtalet behöver således inte innefatta något 

om teckningen.  

Uppfattningen av att inte få berätta om sin teckning kan yttra sig genom: 

I: Jaha, Har ni fått berätta om dem för någon då? 

Emma: Nej. 

I: Inte? 

Sanna: Nej. 

I: Ni tog hit dom och sen sattes dem upp? 

Emma: Ja. 

I: Okej. Hade ni velat berätta om dem då? 

Sanna: Mm. 

I: För kompisarna? 

Emma: Mm… 

I: Hade du också velat göra det? 

Viktor: …(nickar)… 

…I: Brukar du berätta om din teckning för någon, innan du tar med den hem då? 

Sanna: Nej. 

Citatet ovan visar att Sanna, Emma och Viktor inte har uppfattningar av att de får prata 

om sitt skapande av teckningar. Det kan tolkas som att barnen heller inte upplever att 

någon ber dem att berätta om sina teckningar. De uttrycker även en uppfattning om en 

önskan att få berätta om dem. Här blir det tydligt att barnen upplever sig ha bristande 

inflytande och delaktighet gällande teckningarna. Vid tillfället under intervjun som 

barnen i citatet ger uttryck för detta är när de uttalar sig om de fritt skapande 

teckningarna. I det här fallet vet vi inget om hur barnen upplever samma fråga gällande 

de teckningar som är skapade i styrda aktiviteter.  

5.6 Barnens uppfattningar av att till viss del 

berätta och samtala om teckningarna 
Barnen beskriver på olika sätt att de har uppfattningar av att få berätta om sina 

teckningar som något som är frivilligt eller något som händer ibland.  

I: När ni sitter här och äter brukar ni prata om dom bilderna som är på väggarna? 

Elsa: Ibland. 

Elsa uppfattar att samtal om teckningarna inträffar ibland. Hur ofta detta görs kan vi 

inte utläsa ur Elsas svar. Det kan tolkas att Elsa anser att det är en självklarhet som det 

tidigare beskrevs av barnen inom kategorin ”Delaktighet och inflytande över 
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teckningarna”. Där det kunde tolkas som en vardaglig företeelse för barnen när de 

beskrev situationen. Även här kan Elsas svar tolkas som att ibland är normativt för 

henne. Liknande svar som Elsas är exempelvis: 

I: Får man berätta om sina teckningar när dem är klara? 

Louise: Ja! 

Nadja: Nej. 

I: Om man vill? 

Louise: Ja. 

Nadja: Ja. 

I: Vem berättar man för då då? 

Nadja: Sina kompisar och sina fröknar. 

Nadja och Louise är till en början inte helt överens om hur det är men blir sedan eniga 

då frågan omformuleras. Liksom i Elsas svar kan Nadja och Louises svar tolkas som att 

detta är deras uppfattning av normalitet i hur det är. Elin nedan beskriver i stort sett 

detsamma som Nadja och Louise men ger samtidigt uttryck för en motsats: 

I: Berättar ni om era teckningar eller… får ni berätta om dom? 

Elin: Man får berätta om dom. Om man inte vill så.. går det bra. 

I: och när berättar ni om era teckningar eller det ni har gjort. När gör ni det? 

Elin: Jag tror att det är lite så där… jag tror att jag inte vet.  

Det som skiljer i Elins svar jämfört med det som Nadja och Louise svarar är att det i 

Elins uppfattning av samtal och berättande inte tolkas lika normativt för henne att det är 

som hon beskriver. Genom att hon inte riktigt vet när hon uppfattar att hon får berätta 

om sin teckning.  

5.7 Barnens uppfattningar av att berätta och 

samtala om teckningarna 
Avslutningsvis finns det barn som ger uttryck för att de på olika sätt har uppfattningar 

av att få berätta om sina teckningar. Ett första exempel på uppfattningar inom denna 

kategori är enligt nedan: 

I: Brukar ni prata om era teckningar eller om det är nånting annat som ni har gjort? 

Linnéa: Naej 

I: Brukar ni prata om det? 

Linnéa: Nej. 

I: Inte? 

Linnéa: Nä. 

I: Men om du har gjort en teckning då eller någonting annat? 

Linnéa: Nåt fint som jag vill sätta upp på väggen och visa mammorna och papporna? 

I: Mm. 

Linnéa: Då kan jag bara sätta upp och fråga fröken. 

I: men om du vill… Brukar ni prata tillsammans med kompisar eller brukar ni…? 

Linnéa: Jag brukar prata med Ida ibland. 

I: Okej. 

I: Får ni berätta om era teckningar då? Gör ni det? I samlingar eller på nåt annat sätt? 

Linnéa: Nä. 
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I: Inte? 

Linnéa: Nej, men vi brukar prata om tiden. 

Linnéa beskriver hur hon först har en uppfattning av att hon inte pratar med någon om 

sina teckningar men genom fortsatta frågor av intervjuaren nämner hon att hon talar 

med andra barn på förskolan om teckningarna. Det kan tolkas att detta är i situation som 

teckningarna skapas. Att det sker ett sampel i skapandets process. Hon ger ett tydligt 

uttryck för att hon inte ges möjlighet eller har intresse av att tala med någon pedagog 

om teckningarna. Om det är tillfället eller intresset kan inte utläsas av hennes svar. På 

ett liknande sätt beskriver Malin och Oscar: 

I: Får ni berätta om era teckningar då? 

Malin: Ja, mm. 

Oskar: Mm. 

I: När får ni det? 

Malin: Ehh, rätt så ofta. 

I: Rätt så ofta. Vad menar du med rätt så ofta då? 

Malin: Att ibland säger jag så här till Alma att ”Kolla vad fint”! och då säger jag så till henne 

också. 

I: Okej. Så ni visar varandra, kompisarna då 

Malin: Mm. 

I: Och så berättar ni vad ni har ritat… okej. 

I: så det är för kompisarna ni berättar? 

Malin: Mm. 

I: Inte för fröknarna? 

Malin: Nä. 

Även dessa barn har uppfattningar av att pedagogerna inte är delaktiga i barnens 

skapande i den meningen att de lyssnar till barnens berättelser och tankar kring deras 

fria skapande. Malin kommer själv in på att det är tillsammans med andra barn som hon 

pratar om teckningarna. Ett sista uttryck som visat sig bland barnens svar är att de 

berättar om sina teckningar och att det är för pedagoger i form av: 

I: Brukar ni prata om några teckningar eller era pärlplattor? 

Elsa: Ja, vi brukar säga vad vi har målat och så skriver dom det ibland. 

I: Då skriver nån. Vem är det som skriver det? 

Elsa: Fröken. 

och 

I: Har du fått berätta om din teckning? 

Erik: Ja 

I: För vem då? 

(Paus) 

I: För vem har du fått berätta? 

Erik: Det är en karta 

I: Jag ser att det är någon som har skrivit på din teckning här. 

Erik: Ja, det är Fia.   

I: Har du fått berättat om din teckning för henne? 

Erik: Ja.  

I: Ja, får man berätta om dem när man vill eller? 

Erik: Ja. 

I: Får du det också? 

Robin: Mm. 
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Här ger båda citaten svar på att barnen har uppfattningar av att få berätta om sina 

teckningar och att det är för pedagogerna på avdelningen som de berättar. Båda svaren 

visar på att pedagogerna även skriver ned vad barnen säger om vad som kan tolkas vara, 

deras teckningar. Erik och Robin ger till skillnad från Elsa även uttryck för att detta kan 

ske när helst barnet vill berätta om sin teckning.  

 
5.5 Resultatsammanfattning 
 
Resultatet har visat på att barnen ger uttryck för uppfattningar av en varierad möjlighet 

till delaktighet och inflytande. Barnen uppfattar det i huvudsak som att det är 

pedagogerna som har en maktposition gällande hanteringen av barnens teckningar och 

vad som sker med teckningarna i processen efter det att barnen har skapat dem. Dock 

framkommer det i resultatet att enstaka barn har uppfattningar av att det är de själva 

som får bestämma och på så vis har möjlighet till inflytande. Den centrala motiveringen 

till att teckningarna sätts upp i förskolans inre miljö uppfattas vara att de är fina. 

Uttryckligen beskriver barnen att teckningarna ska visas för andra barn eller för 

föräldrarna. Det beskrivs även av barnen att de sällan berättar eller samtalar om sina 

teckningar för pedagoger och kamrater. Några av barnen beskriver även att förvaringen 

av teckningar i backar eller pärmar kan bli en del av processen.  
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Del 6: Diskussion 
I detta kapitel diskuteras den valda metoden, urvalet, genomförandet, dataanalysen samt en 

fördjupande diskussion av resultatets kategorier.   

6.1 Metoddiskussion 
Valet av en kvalitativ metod i form av intervjuer var att föredra i denna studie då vi 

undersökt barns uppfattningar av hanteringen kring deras teckningar med utgångspunkt 

i delaktighet och inflytande. Bjurwill (2001), Kvale (1997), Patel och Davidsson (2003) 

samt Lewis (1992) menar samställt att en kvalitativ forskningsmetod är gynnsam i 

studier där syftet är att undersöka och få svar på personers tankar och uppfattningar. I 

den fenomenografiska ansatsen är denna metod applicerbar med bakgrund av 

delaktighet och inflytande. Då det är barnens uppfattningar som undersöks och inte 

något som ska bevisas som exempelvis vart teckningar sätts upp alternativt när barnen 

samtalar kring teckningarna. Då hade observation som metod varit att föredra.  

När vi bestämde oss för att intervjua barn ansågs det viktigt att dessa intervjuer spelades 

in för att kunna koncentrera sig på barnen och det de säger för att grundligt kunna 

analysera det insamlade materialet för att stärka resultatet då vi kan se risker med att 

anteckna istället för att spela in intervjuerna. Även Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2000) anser att detta är en fördel när det gäller intervjuer med barn. Vi hävdar att delar 

av det som barnen säger kan försvinna ur sitt sammanhang, misstolkas samt att 

ofördelaktiga pauser kan uppstå om man antecknar. Det kan även antas att barnen hade 

svarat på ett annorlunda sätt då de eventuellt hade blivit medvetna om att deras 

yttranden antecknades med syfte att användas i forskning. Även om barnens svar på 

frågorna är tillsynes korta bör de ändå ses som betydelsefulla med tanke på situationen. 

Med detta menar vi att barnens situation under intervjutillfällena kan uppfattas som 

märkliga eller obehagliga genom att vi som intervjuare fokuserar på att anteckna deras 

svar. En oro för att svara rätt eller fel kan då uppkomma. Av detta skäl valdes de 

intervjuer som ägde rum spontant på avdelningen utan att spelas in bort.  

Innan intervjutillfällena valde vi att ytligt lära känna barnen på de avdelningar där 

intervjuerna avsågs att äga rum, vilket Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) 

beskriver som en fördel när barn intervjuas. Huruvida detta varit gynnande för resultatet 

kan vi inte lägga någon värdering i då vi inte har intervjuer att jämföra med där vi inte 

varit bekanta med barnen. Det vi kan se som en konkret fördel är när vi intervjuat är att 

vi haft en uppfattning om barnen och hur de agerar i olika situationer samt att vi har 

kunnat tilltala dem med namn utan att det uppfattats som märkligt då barnen även vet 

våra namn sedan innan.  

Gällande de brev som lämnats ut till barnens vårdnadshavare som inte återlämnats 

alternativt besvarats med att barnen inte tillåts delta i vår studie kan vi tolka som ett 

ointresse samt okunskap. Vi kan anta att det funnits en föreställning om att barnen kan 

komma att framställas i dålig dager. Det har framkommit i breven till vårdnadshavare 

att barnen inte kommer att nämnas vid namn och inte vilken förskola det handlar om. 



32 
 

Det har även funnits möjlighet för vårdnadshavare att kontakta oss som utför studien för 

att få mer information gällande studiens genomförande och syfte.  

Vi vill också påpeka att vi vid intervjutillfällena var tvungna att ha i beaktande att 

barnens kläder som skulle tas av och på i samband med intervjuerna. Eftersom de barn 

som avsågs vara respondenter i de enskilda intervjuerna stannade inomhus under tiden 

övriga barn var på den dagliga utevistelsen. En grupp barn stannade således inne när de 

andra barnen gick ut och en annan grupp fick komma in lite tidigare än de andra. Det 

ansågs inte rimligt att intervjua alla barnen enskilt, som hade önskats från början, på 

grund av olika faktorer som tid och årstid. Under en annan årstid där vädret hade tillåtit 

barnen att klä sig i endast skor och jacka hade en löpandebandprincip kunnat 

genomföras och barnen kunde då intervjuats enskilt. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000) belyser vikten av tidpunkten på dagen när barn deltar i en intervju. 

Vi anser att den valda tiden på dagen då intervjuerna genomfördes, som inföll då barnen 

var ute, var mest gynnsam för pedagogerna och de barn som intervjuades. Dock var 

tiden en faktor att beakta då våra förhoppningar inte kunde tillgodoses. 

När vi hade analyserat det transkriberade materialet kunde vi se ett mönster då barnen 

vid flera tillfällen svarar åt varandra eller ger varandra förslag på vad de ska svara. 

Således kan detta tolkas som att enskilda intervjuer med barnen hade varit att föredra. 

Vi vill också påpeka de svårigheter som uppstått genom att studien har avsett att 

intervjua barn. Det kan tolkas att barnen är osäkra i sina svar vid intervjutillfället och att 

de inte har grund för det som de uttalar sig om. Samtidigt utifrån en fenomenografisk 

ansats som denna studie bygger på krävs det inte att barnen har någon grund för sina 

tankar. Det är barnens uppfattningar som är det centrala. Dock har det varit 

problematiskt att tolka deras svar och framställa deras åsikter rätt och i ett etiskt ljus. 

Det vill säga att vi som genomfört denna undersökning om barns uppfattningar inte kan 

vara säkra på om barnen verkligen har haft en förståelse för våra frågor samt uppfattat 

frågan på det sätt som vi tänkt oss att de har gjort. En vuxen respondent hade med 

största sannolikhet ifrågasatt de frågor som inte förståtts och vi hade fått ställa om 

frågan för att få ett tillförlitligt svar. Vilket barn sällan gör.  

Vid de tillfällen som intervjuerna genomförts i ett enskilt rum utan någon större tillgång 

till barnens teckningar uppsatta på väggarna har vi en förståelse för att barnen har svårt 

att förstå och kunna kommentera processen kring dessa, i stunden, osynliga teckningar. 

Det hade varit en tydlig fördel att genomföra intervjun där teckningarna är uppsatta på 

väggen samt att röra sig fritt på avdelningen då intervjun avser att samtala om dessa. 

Genom att göra på det sättet hade barnen kunnat förstå frågorna bättre och barnens svar 

kan antas bli fylligare. 

Att använda oss av fiktiva namn i studien har varit fördelaktigt för att kunna synliggöra 

barnens tankar utan att barnens identitet kan kopplas till en bestämd förskola, men också 

för att levandegöra resultatet.  

Transkriberingarna har samtliga genomförts samma dag som intervjuerna ägt rum för att 

vi inte ville dra ut på denna process och för att lättare minnas barnens kroppsspråk och 

sysselsättning under själva intervjuerna och hur de svarade på frågorna som exempelvis 

med nickningar, skakningar på huvudet, pekanden eller liknande. Då även barnens 
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kroppsspråk är tillagt i transkriberingarna har det vid analysprocessen underlättat att 

tolka vad barnen egentligen menar. För att undvika att delar av transkriberingen faller 

bort har minnesanteckningar noterats kontinuerligt. Vilket även Denscombe (2000)  

anser är relevant i analysprocessen då man kan följa tankeutvecklingen i 

forskningsprocessen. Kategorier som beskriver barnens uppfattningar skapades tidigt i 

analysarbetet vilket var gynnsamt för oss i den fortsatta processen (Marton & Booth, 

2000) utifrån den fenomenografiska forskningsansats som valdes till denna studie. Delar 

av det transkriberade har även sorterats bort då det inte svarat på syfte och 

frågeställningar för studien med avsikt att behandla ett annat område än teckningarna i 

sig.   

6.2 Resultatdiskussion 
Vårt resultat har visat på tre tydliga områden som vi vill lyfta fram och diskutera. Dessa 

tre områden är Begreppet ”fint”, Pedagogen i maktposition och Berättandets betydelse.  

6.2.1 Begreppet ”fint” 
Det blir tydligt i barnens utlåtanden att det finns en kultur kring skapandet av teckningar 

och att barnen är stolta över sitt skapande. Både när det gäller enskilt skapande och i 

grupp. Barnen är väl medvetna om sina egna teckningar och att de tillhör dem själva 

likväl som att andra teckningar tillhör någon annan. Barnen vill gärna berätta om vilka 

teckningar som de skapat och i följd av detta även berätta vilka teckningar som är 

skapade av andra kamrater. Vilket Barnes (1994) hävdar att det ofta syns på barns 

teckningar vem som är skapare till den. Teckningarna kan därmed tolkas ha en stor 

betydelse för barnens vardag och visar på en del av verksamheten som barnen både är 

delaktiga i och har inflytande över. Däremot vill vi mena att om vi fördjupar oss i vad 

de uttrycker mer i denna kultur kring teckningarna upphör både delaktigheten och 

inflytande i fortsatt hantering av teckningarna.  

Under kategorin som berör uppfattningar av varför teckningarna sätts upp dominerar 

den huvudsakliga uppfattningen bland barnen att teckningar sätts upp för att de är fina, 

och därför ska de visas för andra. Vi vill med detta belysa den uppfattning som barnen 

har gällande sina egna teckningar. Vilket tydligt visar på ett behov och ett krav hos 

barnen att göra just fina teckningar. Det visar på en likhet i relation till vår 

litteraturgenomgång i avsnittet ”Barns skapande” där det beskrivs att teckningen som en 

produkt får ett centralt värde vilket inte är syftet med skapande verksamhet, som Barnes 

(1994) påstår. Istället borde värdet ligga i hur barnen agerar och tänker i skapandet av 

teckningar. Våra egna erfarenheter säger oss att barn allt som oftast får respons på sina 

teckningar av vuxna i deras omgivning med uttrycket vad fint. Vi upplever att det sällan 

blir en konkret respons på teckningarna gällande exempelvis vad som egentligen har 

illustrerats av barnen, vilka metoder som använts eller valet av färger. Med det vill vi 

mena att barnens teckningar sällan får möjlighet till att bli levande och få en 

bakomliggande historia. Änggårds (2005) resultat visar på att det är viktigt för barnen 

att få möjlighet att berätta om sina teckningar. Barnen ska då inte endast få berätta om 

resultatet utan även om berättelsen kring teckningen. Vi anser att istället för att direkt 
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möta barnen med ett konstaterande av dess värde i fint eller inte fint borde de mötas av 

ett intresse av att vilja veta mer. För att begreppet inflytande ska bli synligt i 

sammanhanget vill vi hävda att ett intresse för barnens teckningar och att få veta mer 

om dem är nödvändigt. Det är av betydelse att inte endast se barnets teckning utan även 

höra barnet som är skapare av teckningen. Först då menar vi att barnen ges en möjlighet 

till inflytande i hanteringen kring teckningarna. Dock bör det betonas att barnen borde 

ha ett inflytande i vad de själva skapar på teckningarna, om inte teckningarna skapas i 

en styrd aktivitet. Inom själva skapandet är barnen således ägare över teckningen. I 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det att förskolan ska sträva efter att 

varje barn utvecklar intresse för bland annat bilder samt utvecklar förmåga att reflektera 

kring dessa. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att vid tillfällen som när 

barns alster dokumenteras är det särskilt viktigt att barns perspektiv och deltagande 

tillvaratas. Vi anser att detta kan göras möjligt om pedagoger redan från start är 

delaktiga i barns skapande process och att de sedan följer upp denna. 

Om vi ska belysa begreppet fint ur ett barnperspektiv eller ur barns perspektiv, kan vi se 

hur barnens teckningar benämns som fina då vuxna intar ett barnperspektiv och vill 

uppmuntra barnen, se till barnens bästa och tillvarata deras villkor i sitt skapande. Det 

kan tolkas av resultatet gällande barnens uppfattningar att teckningarna är fina och att vi 

befinner oss i en kultur där produkten är det mest väsentliga och att produkten ska vara 

fin för att få visas upp. Om vi istället tänker oss situationen ur barns perspektiv kan vi 

endast spekulera i om det verkligen är barnen som vill få respons på teckningarna med 

begreppet fint.  Vi kan starkt anta att begreppet i detta sammanhang inte är skapat av 

barnen själva och därmed intas ett barns perspektiv utan att det har ett barnperspektiv 

och att begreppet är skapat av vuxna i välmening till barnen, vilket Halldén (2003) utgår 

från när denne beskriver barnperspektiv. Enligt oss är det en större välmening att inte 

lägga någon värdering i deras teckningar i första hand utan istället be dem själva berätta 

om sina teckningar för att således få teckningen ur barns perspektiv. Barnes (1994) 

menar att det är viktigt med en levande miljö för barnen i förskolan där deras teckningar 

är synliga. Dock bör det inte missuppfattas att de är synliga för att visa på ett resultat 

och en produkt utan för att som tidigare nämnts skapa en levande miljö. Det är också 

enligt Barnes avgörande att pedagoger berättar för barnen om varför teckningar sitter 

uppe på väggarna så att det finns en förståelse hos barnen. Här kan det då enligt oss 

diskuteras huruvida barnen som deltagit i denna studie getts information om varför 

deras teckningar sitter uppe.  

6.2.2 Pedagogen i maktposition 
Resultatet visar tydligt på utifrån barnens uppfattningar att det är pedagogerna som är i 

maktposition gällande uppvisandet av teckningarna vilket kan kopplas samman med 

Johanssons och Pramling Samuelssons (2003) beskrivning där barnsyn delas in i tre 

olika teman där en av dessa är vuxna vet bättre. Det beskrivna temat kan vi tolka utifrån 

barnens uppfattningar både när det gäller vart teckningarna ska sitta, vilka teckningar 

som får sättas upp samt om teckningarna är skapta i styrda aktiviteter eller inte. 

Änggård (2005) menar att de teckningar som sätts upp i regel är valda av pedagoger på 

förskolan. Det är särskilt här vi vill mena att ingen värdering gällande pedagogernas 
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arbete ska ske. Resultatet visar enbart barnens uppfattningar inom ramen av vårt syfte 

och inte en fullständig bild av verkligheten på förskolan. Eftersom det är barnen vi har 

valt att intervjua är det deras uppfattningar som vi har tagit fasta på. Dock vill vi visa på 

att Arnér (2009) menar att pedagoger ska se till vad barnen riktar sitt intresse mot för att 

förstå hur de uppfattar sin omvärld och Qvarsell (2003) beskriver att barn kan bidra med 

sitt perspektiv och sina uppfattningar kring ett fenomen som kan ge pedagoger en ny 

förståelse att förstå detta fenomen på. Med detta vill vi visa på att barnens uppfattningar 

eventuellt kan ge oss ett nytt perspektiv och en ny uppfattning om hur vi som är 

verksamma i förskolan agerar i processen kring barns teckningar.  

Barnens uppfattningar gällande vem det är som bestämmer över teckningarna visar 

också på att deras delaktighet och inflytande minskar drastiskt efter det att teckningarna 

skapats. Undantaget som blir synligt är vid de situationer som barnen själva väljer att 

vilja ta med sig sina teckningar hem alternativt att de placeras på en bestämd 

förvaringsplats som exempelvis en pärm eller låda. Vid dessa undantag antas det att 

teckningarna inte kommer till någons vetskap eftersom de inte lämnas till någon vuxen. 

Även om barnen beskriver hur de får visa sina teckningar och lämna över de till 

pedagogerna så är det inte uttalat att de därefter väljs att sättas upp, även om barnet 

skulle vilja det.  

Vi vill påvisa att genom att se teckningarna som en del av dokumentationen skapas en 

meningsfullhet hos barnen då dessa visas upp för andra, även Giudici och Rinaldi 

(2006) beskriver. Samtidigt kan det spekuleras i huruvida barnens teckningar tillåts bli 

meningsfulla och därigenom även barnen om de teoretiskt sett nekas till att få sätta upp 

sina teckningar, vilket resultatet till viss del visar på.  Resultatet i denna studie kan även 

styrkas i Änggårds (2005) studie gällande att de teckningar som sätts upp är valda av 

pedagoger. Dessa val görs utifrån faktorer som; om teckningarna anses färdiga, tydliga 

eller intressanta. Vi kan tydligt känna igen oss i såväl barnens svar på vem som 

bestämmer och den litteratur vi tagit del av. Då vi har tagit del av detta under vår 

förskollärarutbildning och vi kan se att pedagogerna brister i att delta i barnens 

skapande verksamhet och ge deras skapande rättvisa. Det finns faktorer som bör beaktas 

gällande det generella beteendet från pedagoger som exempelvis tidsfaktorn och en 

föreställning om att inte vilja störa barn i deras skapande samt placering av ytan där 

barnen ofta skapar. Det vill säga faktorer som inte behandlats i vår studie. Vi vill hävda, 

även om barnen inte tycks ha något problem kring att det är pedagogen som bestämmer, 

kan det tolkas som att det behövs tillvaratas en större delaktighet och inflytande för 

barnen gällande vad som är i nuläget gällande hanteringen av deras teckningar. Giudici 

och Rinaldi (2006) menar att genom dokumentationen blir barn synliga och därmed 

också värdefulla. Vi kan se att exempel på dokumentation i detta sammanhang kan vara 

teckningar. Ett förslag som skulle förändra denna situation för barnen är att ha en 

bestämd plats för uppsättandet av teckningar där barnen själva är ansvariga för vad som 

sätts upp eller inte. Därigenom får alla samma möjlighet till delaktighet och inflytande.  

Med bakgrund av barnens uppfattningar om vem som bestämmer kan en problematik 

uppstå om resultatet ska diskuteras med utgångspunkt ur barnsyn samt barnperspektiv 

och barns perspektiv. Vi tolkar utifrån barnens upplevelser och uppfattningar inom detta 

område att det visar på en negativ barnsyn gällande barns delaktighet och inflytande när 
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det gäller hanteringen av barnens teckningar. Det kan tolkas som att det är pedagogerna 

som förhåller sig rätten att bestämma över dem.  

Det är nödvändigt, för oss och de som läst denna studie att förstå att det inte är den 

sanna verkligheten som skildras utan våra tolkningar av hur barnen upplever sin 

situation. Dock anser vi att det är intressant att nämna och diskutera. Om vi däremot ser 

detta ur ett barnperspektiv kan vi här se att barnens egna villkor inte tillvaratas då 

teckningarna oftast sätts upp utan barnens medverkan. Det ultimata vore att göra barnen 

delaktiga i hela processen i likhet med vad Svenning (2011) beskriver. Med detta menas 

att barnen själva får bestämma var den ska sättas upp och sedan själva sätta upp 

teckningen på väggen. Svenning (2011) menar dock även att det är upp till pedagogerna 

att bestämma om barnen ska vara delaktiga i dokumentationen eller inte och vad som är 

rimligt i verksamheten. 

6.2.3 Berättandets betydelse 
Resultatet visar på att barnen gärna berättar om sina teckningar för sina kamrater men 

inte lika mycket för pedagogerna. Vad detta beror på tolkar vi att barnen inte får den 

respons de önskar sig av pedagogerna gällande deras teckningar. Änggård (2005) och 

Wallin (2005) menar att barns bildskapande är en kollektiv aktivitet med gemensamt 

lärande. Barnen pratar om sina teckningar i ritande stund med sina kamrater om vad de 

ritar och får på detta sätt respons av dem. Utifrån våra erfarenheter stämmer detta väl 

överens med det barnen har uttalat sig om. Barnen sitter ofta i grupp när de ritar. En 

skildring av detta redovisas också i litteraturgenomgången där skapandet beskrivs som 

en kollektiv aktivitet där barnen lär, samspelar och utbyter erfarenheter med varandra. 

Bland annat menar Änggård (2005) att barn samspelar under tiden de skapar 

teckningarna. Vi har en förståelse för att barnen gärna pratar med varandra i skapandet 

av teckningar. Samtidigt som vi har en bristande förståelse för pedagogernas eventuella 

ointresse att ta del i denna aktivitet. Som vi tidigare har nämnt i diskussionen vill vi 

värdera samtalet kring teckningarna och därigenom göra dem värdefulla på ett annat sätt 

än vad det kan tolkas av resultatet att barnen upplever det som. Dock kan vi inte uttala 

oss om arbetet som pedagogerna egentligen gör inom detta område med teckningarna då 

detta inte har undersökts. Återigen vill vi mena att vi får utgå ifrån barnen och deras 

upplevelser. Barnen uttrycker det som att det är i styrda aktiviteter som pedagogerna 

intresserar sig för deras teckningar. Då vi kan anta att det är för att visa på ett 

pedagogiskt arbete. Vi skulle vilja se att detta görs även bland barnens fritt skapade 

teckningar.  

 

Beroende på hur vi väljer att tolka en verklighet av barnens svar kan vi se olika på 

huruvida det finns en, för oss, lämplig barnsyn i sammanhanget. Denna barnsyn för 

även med sig hur vi väljer att se på barns perspektiv och barnperspektiv liksom 

delaktighet och inflytande. Kanske kan det vara så att barnen inte vill diskutera sina 

teckningar med pedagogerna vilket i så fall skulle visa på att barnen därigenom har 

inflytande utifrån barns perspektiv och barnperspektiv. Även vilken barnsyn 

pedagogerna har kan då synas. Då det är på barnens villkor och de har själva fått göra 

sig hörda. Om vi istället antar att barnen vill berätta om sina teckningar i en större 
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utsträckning än vad de ger uttryck för att de gör blir istället ingen av de nämnda 

begreppen synliga.  

 

Barnen ger, liksom vi nämnt tidigare, förslag på att teckningarna ska få sättas upp på 

andra platser än vad de uttrycker att det görs för tillfället. Utifrån begreppet delaktighet 

kan vi återigen se det ur två vinklar. Har barnen tillfrågats hur de önskar att miljön är 

utformad när det gäller hanteringen av teckningarna på förskolan kan vi anta att 

begreppen delaktighet och inflytande tillämpas. Om de aldrig har tillfrågats om miljöns 

utformning får vi en annan situation att ta ställning till gällande begreppens tillämpning. 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) beskrivs det att barn ska få ett reellt 

inflytande över sin situation. Vi vill se teckningarnas hantering som ett exempel på vad 

detta inflytande skulle kunna behandla. Vi vill hålla med Arnér (2009) om att begreppet 

inflytande handlar om att barn ges möjlighet att påverka sin tillvaro, vilket blir 

tillämpningsbart i sammanhanget.  
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Del 7: Pedagogiska implikationer 
 

Våra slutsatser utifrån studien är att barn uppfattar att de har ett vagt inflytande samt en 

bristande delaktighet i hanteringen av teckningar som skapas på förskolan. Barnen får 

sällan berätta för pedagogerna om teckningarna både när det gäller när de skapas och 

när de är färdigställda. Det kan dock insinueras att barnen berättar om teckningar som 

pedagogerna i förskolan gett barnen i uppgift att skapa som då avser användas i lärande 

synpunkt och inom förskolans temaarbeten. Slutsatser kan dras om att barnen inte har en 

förståelse för teckningars egentliga syfte då de synliggörs med bakgrund av att 

uppfattningen bland barnen är att teckningar enkom är fina. Det framkommer inte 

uppfattningar om att teckningar visar på de enskilda barnens erfarenheter eller 

uppfattningar om något. Inte heller visar barnen på uppfattningar om att teckningarna 

synliggör en utveckling som skett, vilket vår litteraturgenomgång bland annat behandlar 

gällande barns skapande.  

 

Med bakgrund av våra slutsatser vill vi generellt förmedla en önskan om att barns fritt 

skapade ska bli mer uppmärksammat av pedagoger i förskolan. Vi påstår att pedagoger 

ofta observerar och deltar i barns fria lek, men inte i deras fria skapande. Vi kan se 

möjligheter i de skapande aktiviteterna som att exempelvis samtala med barnen om 

teckningarna eller om annat som barnen vill tala om i stunden som leder till språklig 

utveckling. Det ges, enligt oss, även en stor möjlighet att ge barnen en del av sin 

identitet i skapandet och som de kan känna trygghet i, som beskrivs i läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2010). Vi kan se att teckningar används som ett 

utvärderingsredskap som hamnar i barnens portfolio eller liknande. Dock upplever vi 

det inte som att pedagoger intresserar sig för teckningarna i sig utan för de olika 

tekniker barnet använt, som sedan utvärderas utan barnens vetskap. Vi vill se 

teckningarna som meningsskapande och inte något som massproduceras.  

 

För att ge barnen både delaktighet och inflytande i hanteringen av teckningarna bör det 

finnas en lämplig plats för uppvisandet där barnen själva sätter upp och byter ut sina 

teckningar. Det handlar om att utnyttja de ytor som finns tillgängliga på förskolans 

avdelningar. Utifrån detta, anser vi, att barnens självkänsla kan stärkas. Vi anser även 

att när barnen skapar något i de styrda aktiviteterna bör få välja om deras alster ska visas 

upp för andra eller inte. 
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Del 8: Vidare forskning 
 

Denna studie är inte på något sätt fullständig utan ger snarare en implikation i barns 

uppfattningar i ett mindre sammanhang. För att fördjupa och utveckla studien vore det 

intressant att intervjua förskollärare för att se hur de upplever sitt arbete utefter barnens 

uppfattningar i vår studie. Utifrån den forskning och den litteratur som vi läst skulle det 

också vara intressant och värdefullt med observationer av den inre miljön gällande 

hanteringen kring barnens teckningar när de är klara. Syftet med att göra en studie som 

bygger på observation är att synliggöra vilka av barnens teckningar som anses vara 

pedagogisk dokumentation och hur delaktiga barnen är i denna process. Vi kan anta att i 

en sådan studie skulle det med största sannolikhet bli mer synligt vilka teckningar som 

barnen själva får sätta upp och ha delaktighet och inflytande över. Genom att göra detta 

kan man belysa barnens delaktighet och inflytande från olika perspektiv och alla 

berörda parter kan göra sig hörda.  

 

Det skulle även vara relevant att undersöka vad barnen illustrerar i sina teckningar och i 

vilket syfte i en liknande studie som denna där barn har intervjuats. Med bakgrund av att 

barn i skapandet, både enskilt och kollektivt lär och utvecklas. En sådan studie kan 

omfatta både vad som skapas, vad som lärs och varför med pedagogiska implikationer i 

barns skapande. Inte minst blir det intressant att få fram vilka teckningar som värderas 

av barnen själva då det i denna studie kan tolkas som att styrt skapade teckningar är lika 

mycket värda som deras fritt skapade.  

 

Ytterligare en observationsstudie som skulle vara av värde att genomföra, enligt oss, är 

den som undersöker hur barns teckningar blir bemötta av vuxna, både föräldrar och av 

pedagoger, även denna med ett pedagogiskt omfång.   
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Bilaga 1: Brev till rektor 
 

Till Dig som rektor  

 

Vi är två förskollärarstudenter vid Högskolan i Skövde och ska skriva ett examensarbete 

om pedagogisk dokumentation i förskolan. Syftet med vår studie är att undersöka och 

analysera barns möjlighet till samtal om dokumentation. Vilka faktorer påverkar och ges 

det tillfällen till samtal? Dessa frågor vill vi gärna undersöka. De intervjuer som vi 

kommer att genomföra med barnen kommer att spelas in i sin helhet på diktafon och 

materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Med det menar vi att materialet inte kan 

kopplas till de barn som medverkar, vilka förskola eller stad vi har genomfört dem. 

 

Innan dessa intervjuer äger kom kommer vi att dela ut ett formulär till 

föräldrar/vårdnadshavare där de ger sitt godkännande till att barnet får delta samt 

studiens syfte. Barnen kommer också själva få välja om de vill delta. Deltagandet är 

frivilligt och de barn som inte vill har rätt att avbryta sin medverkan. Resultatet av dessa 

intervjuer kommer sedan att redovisas som ett examensarbete vid 

förskollärarutbildningen i Skövde. 

 

Har du frågor eller funderingar angående studien får du gärna kontakta oss.  

Med vänliga hälsningar 

 

Marie Johansson 

E-mail: XXX 

Mobil: XXX 

Maria Sandell 

E-mail: XXX 

Mobil: XXX 

  



 

 
 

Bilaga 2: Brev till vårdnadshavare 
Hej! 

 

Vi är två förskollärarstudenter från högskolan i Skövde och vi läser nu vår 

examenstermin.  Under hösten ska vi arbeta med vårt examensarbete. Syftet med vår 

studie är att undersöka och analysera barns möjlighet till samtal kring dokumentation. 

Vilka faktorer påverkar och ges det tillfället till samtal? I vår studie vill vi veta barnens 

tankar om detta område och därför har vi valt att intervjua barnen i mindre grupper. För 

att kunna genomföra detta behöver vi er tillåtelse till detta. Det är frivilligt att medverka 

i studien och all information kommer att behandlas anonymt under arbetsprocessen. 

Detta i enlighet med de forskningsetiska principerna.  

 

Har ni några frågor kring vår studie får ni gärna kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar 

 
Marie Johansson     

E-mail: XXX  

Mobil: XXX 

Maria Sandell 

E-mail XXX  

Mobil: XXX 

 

Jag godkänner att min son/dotter medverkar i studien.     

 

Jag godkänner inte att min son/dotter medverkar i studien.  

 

 

Ort, datum______________________________________________________________ 

 

 

Underskrift vårdnadshavare 1_______________________________________________ 

 

 

Underskrift vårdnadshavare 2_______________________________________________ 

 

Namn på er son/dotter_____________________________________________________ 

Stort tack på förhand! 

Marie Johansson och Maria Sandell 



 

 
 

Bilaga 3: Intervjuguide 
 

1. Varför sätter fröknarna upp era teckningar på väggen?  

 

2. Hur väljer du vilka teckningar som sätts upp? 

a. Hur kommer det sig? 

b. När får du bestämma vilken teckning som du vill sätta upp? 

c.(eventuella följdfrågor)  

  

3. Var sätts teckningarna upp? 

a. Var vill du att de skall visas? 

b. Får ni bestämma vart de sätts upp? 

c. (eventuella följdfrågor)  

  

 

4. Hur brukar ni samtala om era teckningar/bilder/foton/lergubbar 

a. Får ni berätta om era teckningar?  

b. När berättar ni om vad ni skapat?  

c. (eventuella följdfrågor)  

  

 

 

 

 

 

 


