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Sammanfattning 
 

Syftet med undersökningen, var att se hur 6-åringar i en förskoleklass uppfattade och 

resonerade i möte med en konstbild, ”Starry Night över Rhone” 1880, målad av konstnären 

Vincent Van Gogh. Någon tidigare forskning om barns möte med konst har jag inte funnit och 

hävdar att jag ville få inblick i, om och hur det skulle gå att använda och genomföra 

bildtolkning av en konstbild hos yngre barn. Tolkningen gjordes med en del inslag av 

bildanalys. Metoden som användes var strukturerade intervjuer. Samtalen genomfördes 

enskilt med barnen. Vid resultatet av intervjuerna av sex barn var av tre flickor och tre pojkar, 

kom jag fram till att barn är bilduppmärksamma. Trots att konstbilden kan vara svår att tolka, 

lyckades de lägga märke till detaljer i den. Övervägande i samtalet hade inget barn svårigheter 

att ägna tid åt bilden. Konsten satte fart på deras sinnen och ibland hände det att de halkade in 

på personliga upplevelser och minnen i tolkningen när de kom i kontakt med 

analysbegreppen. Jag har dragit slutsatsen att tolkning av min konstbild var genomförbar på 

en del områden. En förutsättning är dock att bilden föreställer något som kan förknippas med 

verkligheten. 

 

Sökord: bildsamtal, bildtolkning, konstbild  

   

Författarens ord: Ett stort tack till de sex barn som deltagit och till min handledare som har 

utbytt tankar med mig om min undersökning.      
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Inledning  

 

I dagens samhälle kommer vi ständigt i kontakt med bilder genom media, reklam och 

tidningar. Alla matas vi stora som små med bilder där vi ställs inför uppgiften att tolka dessa.  

Många gånger måste man vara kritisk mot bildflödet. Ska man tro på det man ser eller inte? 

Alla bilder har ett budskap som en sändare vill förmedla till oss som mottagare. 

 

Jag har valt att göra en undersökning som bygger på bildtolkning i form av samtal och jag 

funderar över hur barn som är 6 år resonerar och tänker i ett möte med en konstbild. 

Varför en konstbild? Barn möter sällan konstbilder i dagens bildflöde och intresset för att 

undersöka om yngre barn kan ägna sig åt att ta in en konstbild som är ”stelnad tid”, har nog 

sina rötter i att jag själv är konstintresserad. Jag fick inblick i konstens värld när jag gick det 

estetiska programmet med inriktning mot bild och form under min gymnasietid. Konst kan 

läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det gäller bara att utmana och ifrågasätta 

det man ser och upplever.  

 

Under min utbildning till förskolepedagog, när jag varit ute på VFU har jag inte mött någon 

pedagog som arbetat med konstbilder med yngre barn i förskola/förskoleklass. Däremot 

arbetas det bl.a. med barns teckningar och sagoboksbilder, vilket jag förstår jag också 

kommer att arbeta med i mitt kommande yrke. 

 

I min undersökning vill jag få inblick i, om och hur det går att använda och genomföra 

bildtolkning av en konstbild till yngre barn. Bildtolkning handlar om att uppfatta innehållet i 

en bild och att försöka förstå vad man ser. Undersökningen kommer även att innehålla en del 

inslag av bildanalys. 

 

Syfte 

Mitt syfte med undersökningen är att undersöka hur 6-åringar i en förskoleklass uppfattar och 

resonerar i ett möte med en konstbild.    

 

Frågeställningar  

Min huvudfråga lyder: 

- Hur uppfattar och resonerar 6-åringar i möte med en konstbild? 

 

Mina delfrågor: 

- Hur pendlar barnet mellan egna erfarenheter och det som faktiskt finns med på konstbilden? 

- Hur avspeglas barns fantasi i mötet med konstbilden? 
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Metod 

Här redogör jag för det metodval och det urval jag har gjort. Här finns även proceduren, de 

forskningsetiska principerna, tillförlitligheten och källkritiken beskrivna.  

 

Metodval 

Min undersökning bygger på strukturerade intervjuer med 6-åringar i en förskoleklass. 

Bo Johansson och Per Olov Svedner (2006, s. 43) menar att i den strukturerade intervjun är 

frågorna bestämda i förväg, alla deltagare i undersökningen får samma frågor. Jag valde att 

intervjua ett barn åt gången för att höra dennes personliga tankar om konstverket, så han/hon 

inte skulle bli påverkad av de andra barnen. Mitt förhållningsätt till barnens svar var öppet 

trots att intervjun var strukturerad.     

 

Vid intervjuerna använde jag en bandspelare för ljudupptagning, för att kunna komma ihåg 

och koncentrera mig på det han/hon sade under intervjun. Jag förde även små anteckningar 

över barnens icke verbala gester (t.ex. barnet ler, kliar sig i huvudet m.fl) vilket en inspelning 

inte klarar av att registrera. På så vis blev resultatet mera levande. Inspelningarna av 

intervjuerna transkriberades för att därefter kunna analyseras. 

 

Urval och bortfall 

Jag valde att intervjua sex barn: tre pojkar och tre flickor i en förskoleklass, eftersom jag 

tänkte att de skulle befinna sig ett steg längre fram i sin utveckling intellektuellt i jämförelse 

med barn i förskolan.  

För att hinna analysera det insamlade materialet på ett begripligt sätt, valde jag att genomföra 

sex intervjuer. Dessa var jämnt fördelade mellan pojkar och flickor.  

 

De barn som blev intervjuade gick alla i kommunal verksamhet, utan specifik pedagogisk 

inriktning som ex. Montessori, Waldorf eller Reggio Emilia.  

Inget av barnen hade någon mångkulturell bakgrund och inget barn var i behov av särskilt 

stöd. Barnen som deltagit i undersökningen var från en mindre ort i mellersta Norrlands 

inland. 

 

Resultatet av intervjuerna är en analys av de sex barnens tolkning av bilden.  

Analysarbetet pågick under ett flertal dagar där jag lyssnade igenom intervjuerna/banden och 

skrev ut dem ordagrant. Det blev en sammanställning/tematisering av svaren till mina 

huvudfrågor. Där ser man likheter och olikheter hos barnen när de svarade. I slutdiskussionen 

redovisas delar av barnens tankar i form av citat, tillsammans med litteraturen för och emot, 

som visar på teoretisk validitet. Barnen bedöms ibland som grupp i vissa hänseenden. På så  
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sätt har jag lyckats få fram min undersökning och dragit slutsatser av den.   

 

Tillvägagångssätt 

För att underlätta för mig att förankra undersökningen valde jag att ta kontakt med en skola  

där jag tidigare gjort VFU (verksamhetsförlagd utbildning), där jag var känd hos  

rektor, personal och barnens vårdnadshavare. Rektorn gav sitt medgivande till 

undersökningen och vårdnadshavarna accepterade att jag intervjuade deras barn. 

Vårdnadshavarna fick ta del av ett brev, där jag i korta ordalag beskrev min undersökning och 

syftet med den. I brevet stod det att deras barn och skola inte skulle gå att spåra i resultatet av 

undersökningen. De fick höra av sig till mig om något upplevdes  

oklart. Brevet som skickades ut till vårdnadshavarna finns att läsa som bilaga (bilaga 2).  

 

Intervjuerna pågick under en vecka ute i verksamheten och genomfördes i ett rum som 

fungerade som allrum för lite äldre barn på skolan. Lokalen kunde bokas så att vi kunde vistas 

där, utan att bli störda. Utrustningen som jag hade med mig bestod av en bärbar dator och en 

bandspelare. Tavlan (bilden) valde jag att visa på dator p.g.a. att man såg färgerna och 

detaljerna mycket bättre på skärmen, än på ett utskrivet A4 papper (bilaga 1).     

 

Varje intervju inleddes med att berätta om de forskningsetiska principer, som Vetenskapliga 

rådet ställt upp för humanistiska och samhällsvetenskapliga undersökningar. Detta gjordes på 

ett lättsamt sätt, så att barnet ifråga inte skulle känna sig tvingat och pressat att ställa upp på 

intervjun. Innan jag visade konstbilden på datorn, berättade jag om tavlan “Starry Night över 

Rhone” och att en konstnär vid namn Vincent Van Gogh hade målat den. Vi skulle titta och 

samtala om den tillsammans, vad den föreställde och att tavlan egentligen finns att beskåda på 

ett museum.  

 

Barnet och jag satt vid ett bord där vi båda såg på datorn för att samtala om konstbilden. Jag 

hade ett block med mina frågor där jag även antecknade barnets icke verbala språk för att ge 

barnet möjlighet att tänka, därigenom fick jag också ett mera levande resultat. Tiden för varje 

intervju var ungefär 20-30 min. Alla sex intervjuer blev inspelade för att det lättare skulle 

kunna transkriberas, analyseras och sammanställas till mitt resultat. Johansson och Svedner 

(2006, s. 43) nämner att det är fördelar med ljudupptagningar vid intervjuer. Det är inte bara 

vad som sägs som är av värde. Det är lika viktigt att uppmärksamma pauser och tonfall för att 

förstå helheten.  

 

Jag hade formulerat intervjufrågorna själv som barnen fick i samtalet, inspirerade av 

författarna Sten-Gösta Karlsson, Staffan Lövgren och Anders Marner. Huvudfrågorna som 

togs upp under intervjun finns att läsa som bilaga (bilaga 3).      



4 

 

Tillförlitlighet och trovärdighet 

Christer Stensmo (2002, s 30-34) menar att med giltighet (validitet) vill man se om forskaren 

undersöker det som den säger sig undersöka. Tillförlitligheten (reliabiliteten) handlar om 

forskarens förklaringar om det undersökta är trovärdigt.  

I samtalet blev barnen bemötta lika, alla fick samma huvudfrågor under intervjuerna för att 

min tillförlitlighet inte skulle ifrågasättas i undersökningen.  

Dessutom förhöll jag mig som forskare/intervjuare neutral och försökte att inte bli påverkad 

av det som sades. Jag ville inte lotsa fram barnet till det svar jag själv önskade. Min åsikt om 

bilden skulle inte speglas för barnet. Huvudfrågorna var också ihopkopplade till mitt syfte hur 

barn uppfattar och resonerar i mötet med konstbilden.  

 

Forskningsetiska principer  

Stensmo (2002, s. 26- 27) menar att Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning innehåller fyra regler: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla dessa regler ska uppfyllas 

vid alla typer av undersökningar. Inför varje intervju informerades barnen om att de inte 

skulle känna sig påtvingade av att ställa upp, att deras riktiga namn inte användas utan att de 

skulle få ett fingerat namn som flicka/pojke 1, 2, 3. Jag berättade även för barnen att bara jag 

skulle ta del av det som kom fram i samtalet/ undersökningen. Även rektor, personal på 

skolan och vårdnadshavare informerades om hur det färdiga materialet skulle användas, samt 

att materialets innehåll skulle förstöras efter användning. Detta för att utesluta att materialet 

skulle hamna i obehöriga händer. 

 

Källkritik  

Tidigare forskning om bildtolkning av konstbilder med yngre barn har jag inte lyckats finna. 

Om det finns någon sådan forskning har jag inte lyckats ta del av den. Det skulle emellertid ha 

varit intressant att göra jämförelser.    

Att välja litteratur som skulle bli en relevant bakgrund till undersökningen var svårt. De 

böcker som jag valde ut lyfter aspekter om vad bildtolkning är, hur man samtalar om bilder, 

konstverk och skapande i förskolan. Jag utgick även från styrdokument och kursplanen i bild. 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Bakgrund 

 

Här kommer jag att redogöra för bildanalys, bildtolkning och bildförståelse, utifrån litteratur 

som knyter an till min undersökning.   
 

Bildanalys, bildtolkning och bildförståelse  

Terje Borgersen och Hein Ellingsen (1994) menar att vår del av världen har en bred 

bilderfarenhet just som betraktare. Vi möter bilder överallt som reklambilder, fotografier, 

bokillustrationer, teckningar, tavlor etc. Vad används dessa bilder till? Vissa har gjorts för 

ögonblicket som tidningsreklam, andra för evigheten som konstverk av alla slag. En sak som 

alla bilder har gemensamt är att bilden är ett kommunikationsmedel. 

    

Idag är det vanligt att man talar om att man ser bilden som ett språk i den bemärkelsen att den 

fungerar som ett kommunikationsmedium. Bild och språk är två olika symbolsystem. Liksom 

språket, det talade och det skrivna, utgör bilden en uppställning av symboler som kan 

kombineras på en mängd olika sätt.   

De flesta bildskapare söker uttrycksformer som överensstämmer med det budskap som de vill 

förmedla. I och med att den tekniska utvecklingen har exploderat inom medieområdet har det 

blivit vanligt att lyfta fram det visuellas (det man ser) betydelse i vår kultur. Man kan säga att 

man vill göra allt synligt, även det som är osynligt. Vi som betraktare går på enkla tricks, tar 

in falska föreställningar och stärks i fördomsfulla uppfattningar.  Dessa fällor lurar i synnerhet 

i dagens massmediebilder. Vad som avgör hur upplevelsen blir vid ett bildmöte är tillfället, 

omständigheterna och tidigare erfarenheter (Eriksson Y & Göthlund, 2004; Olvång, 1977).  

 

Johan Frid (2002) tar upp att när det gäller bilder är kommunikationen nästan uteslutande en 

monolog. Ett meddelande är tillverkat av en avsändare som ska uppfattas av en mottagare. 

Bilden gestaltar något som sändaren vill få fram till mottagaren och när man tolkar en bilds 

uttryck och ser att den föreställer något, t.ex. en hund eller ett hus, har bilden blivit ett tecken 

för något som finns i verkligheten. Målare, tecknare, fotografer använder delar av 

verkligheten till tecken som mottagaren får tolka. Mottagaren tolkar sedan tecknet eller 

tecknen och jämför med sin erfarenhet och kunskap. Vad som skiljer symboler från andra 

tecken är att de inte behöver påminna om det den avbildar. Antikärnvapensymbolen är en 

sådan symbol, alla förstår den oberoende av språk och kultur.  

Bildtolkning – innebär att uppfatta ett innehåll i bilden och försöka förstå vad man upplever av  

den. Men även här studerar man tecknen i bilden och försöker tyda deras betydelse.  

Bildanalys – innebär att man delar upp bilden och studerar de olika tecknen var för sig, en 

sönderdelning och fingranskning av en bilds olika beståndsdelar. Det handlar om att försöka 

förstå bildens mening och betydelse och att sätta ihop delar till nya delar att tolka. Man 
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undersöker tecken och drar slutsatser vad bildens olika beståndsdelar betyder i ett större 

sammanhang. I den kritiska bildanalysen granskas två olika nivåer: 

  

 Denotativa nivån (beskrivande - ytan) dvs. det som omedelbart syns och upplevs i 

bilden 

 Konnotativa nivån (associativa - djupet) dvs. det som döljer sig bakom och under 

utseendet 

 

Lpo94 för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet  

I läroplanen för grundskolan (Lpo 94) betonas hur undervisningen ska anpassas till elevens 

olika behov och förutsättningar. Utgångspunkten för undervisningen ska vara eleverna, deras 

bakgrund, erfarenhet, kunskap och språk. Eleverna ska få möjlighet att samtala och utveckla 

sitt sätt att kommunicera, detta för att få större tilltro till deras egna språkliga förmåga. I 

strävansmålen i Lpo 94 står bland annat att eleverna ska lära sig att utforska, samarbeta, 

lyssna, diskutera, argumentera, reflektera och kritiskt granska.  

 

I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 

uppmärksammans. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och 

utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar (Skolverket, 2001, s 8) 

 

Kursplan Bild 

I kursplanen för bild kan man läsa följande:  

 

Utbildningen i ämnet syftar till att utveckla så väl kunskaper om bilden som kunskaper i att 

framställa, analysera och kommunicera med bilder (Skolverket, 2000) 

 

Vidare att beskrivs i kursplanen är att bilden är viktig i vårt samhälle. Bilder har alltid funnits 

i människans historia och kunskaper om bilder samt kommunikation genom bilder är viktigt 

för att kunna delta aktivt i samhällslivet: 

 

– Bilder och olika former av konstnärliga gestaltningar öppnar möjligheter att formulera frågor, 

uppleva och reflektera över egna och andras erfarenheter samt stimulerar förmågan att kritiskt 

granska och pröva sina ställningstaganden (Http://www.skolverket.se /kursplanbild. Hämtad 

2010-11-17) 

 

I kursplanen för bild beskrivs även att skolan ska sträva efter att eleven: 

 

– blir medveten om bilden som språk och dess roll och användning i skilda sammanhang och 

kulturer samt utvecklar förmåga att kommunicera med hjälp av egna och andras bilder, 

 

– utvecklar förmågan att analysera och samtala om bilder och förståelse av att bilden bär 
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betydelser, skapar mening och har ett innehåll utöver det föreställande 

 

Eleverna ska enligt kursplanen i bild: 

 

– kunna använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara, 

 

– ha grundläggande förmåga att granska och tolka bilder och former, 

Kursplanen påpekar hur bild innehåller mer än det vi upptäcker vid första anblicken:  

 

– Bilden är nära kopplad till seendet, till sättet att betrakta och bli betraktad. Den bild vi skapar 

oss är inte en spegling av det oskyldiga ögats objektiva registrering. Mediernas integrering av 

bilder, ord och ljud spinner en väv av betydelser och skapar mening som bidrar till att påverka 

seendet (Http://www.skolverket.se /kursplanbild. Hämtad 2010-11-17) 

 

Lpfö 98 för förskolan  

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) kan man läsa följande:   

 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 

drama, rytmik, dans och rörelse, liksom med hjälp av tal- och skriftspråk, utgör både innehåll 

och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också 

att forma, konstruera och nyttja material och teknik (Skolverket, 2000). 

 

I Lpfö98 framhålls även att det i förskolans uppdrag ingår dels att utveckla barns förmågor 

och deras eget kulturskapande, dels att överföra ett kulturarv från en generation till nästa. Det 

står också att förskolan ska sträva efter att varje barn ska: 

  

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

i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama 

 

Samtal om bilden – analys av bilden  

Enligt Karlsson och Lövgren (2001) bör skolan i första hand ägna uppmärksamhet åt 

barnbilder, läroboksbilder, konstbilder och massmediebilder. När man jobbar med 

bildstudium delar man upp området i tre benämningar, det ena är samtalet om bilden, det 

andra analysen av bilden och det tredje reflektionen över bilden. Det är några aspekter som 

Karlsson och Lövgren (2001, s. 43) tar upp i sin bok Bilder i skolan. Bilder är inte som en text 

där man läser lite i taget, utan en bild påverkar våra känslor direkt. Det är bildens styrka att 

man ser helheten och får en reaktion i mötet med den. Ofta ger man sig inte tid att titta efter 

ordentligt vad det är man reagerat på.  

    

Borgersen och Ellingsen (1994) menar att om man vill hålla kvar intresset hos barn att arbeta  
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med bilder ska man inte börja med teoretiska utläggningar om dem. Man kan fånga barnens  

första möte med bilder genom att göra dem bilduppmärksamma.  

Ett praktiskt exempel är ”Kims lek”, där det gäller att få barnen att stanna upp och lägga 

märke till detaljer. En bild visas under en kort stund i några sekunder, därefter får de frågor 

om vad som finns på bilden, en omvisning av vad som verkligen är avbildat får barnen att 

betrakta bilden igen och ta in så mycket som möjligt. Detta är bl.a. en förutsättning i analys av 

bilder. Det gäller att få barnen att stanna upp, få dem att lägga märke till detaljer och få dem 

att se att detaljerna har en funktion i helheten. På detta sätt genom att stanna upp skapar man 

en förutsättning att bli uppmärksam på vilka tilläggsbetydelser en figur, gest osv. kan ha. 

Det är detaljerna i bilden som är själva texten, uttrycker Gerd Abrahamsen (2006). 

Reflektionen och försöket att förstå det vi ser måste uteslutande grunda sig på denna enda 

visuella scen och det sätt på vilket den talar till oss, menar Abrahamsen.   

 

Tidningsbilder, konstbilder och tevebilder kan vara utmärkta att utgå ifrån i en analys, nämner 

Karlsson och Lövgren (2001). Skriftliga analyser och reflektioner kräver bl.a. att barn kan 

skriva, men avsaknaden av skrivkunnighet ska man inte se som ett hinder. Istället kan man 

använda sig av samtal om bilder, där man tränar förmågan att avläsa den. Samtal är ett bra sätt 

att avdramatisera det analytiska förhållningssättet och träna ett reflektivt tänkande.  

Vid ett bildbetraktande (analys) delar man in bilden i tre aktiva fält. Det första fältet 

manifesta– här talar man om bildens utryck, det man ser som färgerna, figurerna, handlingen, 

perspektivet osv. Det andra fältet det latenta– det som inte är synligt i bilden, är tankar och 

föreställningar som bilden skapar hos oss, i form av minnen och associationer som i sin tur 

bygger på personliga och kulturella erfarenheter. Det tredje fältet kontexten– hur 

uppfattningen blir om en bild, beror på var den finns placerad t.ex. i en tidning eller bok. 

Sammanhanget har således en avgörande betydelse när en bild ska värderas.   

Man kan dela in barns analys av bilder i tre faser: 

  

1. Framställningen dvs. hur man reagerar på bilden 

2. Undersökningen dvs. vad som orsakat reaktionen 

3. Förståelsen dvs. försöka förstå vad bilden betyder 

 

Yngre barn är mera inriktade på personliga upplevelser och minnen, därför kommer dessa att 

ta över hand i samtalen när de inte är vana. Enligt Karlsson och Lövgren (2001) är det 

viktigaste att läraren lyssnar till barnets reaktioner och bekräftar att han/hon förstår vad de 

berättar. Ibland måste läraren leda barnets tankar om bilden i en annan rikting. Det viktigaste 

är att ge grundläggande kunskap i bildanalys. Vidare behöver yngre barn längre tid på sig att 

förstå bildens budskap, därför är det bra att börja tidigt och öva regelbundet på ett lustfyllt 

sätt. Så småningom kan barnen börja skilja det manifesta från det latenta området (Karlsson & 

Lövgren 2001).  
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Anders Marner (2009) menar att bildtolkning kopplat till livsvärldsperspektivet utifrån egna 

erfarenheter, bara besvarar vad- frågan (vad bilden föreställer och innehåller). Den besvarar 

däremot inte hur- frågan (hur bilden är framställd, teknik, stil, genre). 

Om man sätter in bilden i en värld som alla känner till, kan alla vara experter och ha ett 

förhållande till den trots att man inte har någon speciell eller fördjupad kunskap om konst och 

bild. Det är betraktarens egen fantasi och erfarenheter som styr hur man uppfattar bilden.  

Enligt Marner (2009) kan en bild kan aldrig visa allt, eftersom mycket av en bild ligger 

utanför den. Bilden slutar inte vid inramningen, man föreställer sig en fortsättning. Eftersom 

bilden visar ”stelnad tid”, gäller det att sätta in den i ett före -under - och efter sammanhang. 

Betraktaren måste lägga till olika sinnesförnimmelser som saknas som ljud, lukt, smak, värme, 

kyla.  

 

Vygotskij (2003) beskriver att fantasi är en medvetandeform – kombinationsförmåga – som 

på olika sätt hör ihop med verkligheten. Han nämner att ju större verklighet, ju större 

möjligheter till fantasi och tvärtom. Ju mera ett barn har upplevt, sett, hört, ju mer de vet och 

har tillägnat sig, desto större mängd verklighetselement behärskar barnet och desto 

betydelsefullare och produktivare blir dess fantasi vid lika förutsättningar.  

 

Ingrid Lindahl (2002) refererar till Vygotskij som nämner att konstupplevelser kan vidga 

människans föreställningsvärld och därmed förmåga till nytänkande. Hur man reagerar på 

konst beror på person till person, men vad alla har gemensamt är att man reagerar på ett 

budskap. 

 

Det har ingen betydelse om man är barn eller vuxen, enligt Nobel och Sjöstedt (1982) alla i 

allmänhet har svårt att läsa bilder och särskilt komplicerade bilder som konst. Få barn och få 

lärare vågar ställa sig framför en målning titta på den och jämföra med egna erfarenheter. 

Författarna menar vidare att man kan man lära sig att använda konst för att förstå världen runt 

omkring, men en förutsättning är förstås att bilderna verkligen innehåller ett förhållande till 

yttervärlden, en yttervärld som går att känna igen.  

 

Frid (2002) nämner att konstbilder är svåra att tolka, meddelandet är ofta svåråtkomligt och 

konstnären utrycker sig ofta i känslor som är svåra att sätta ord på.  

 

Konstnärer skapar konstverk till oss som en present. Vad som kan vara problemet är att kunna 

tolka konstverket, man försöker förstå det som inte går att förstå något som Elisabeth 

Skoglund (2005) tar upp i sin bok Konst samtal, Samtals konst. Skoglund uttrycker vidare att 

konst i samtal är inspirerande, konsten hjälper oss att tänka, leka och använda all vår 

intelligens. Den kan stimulera vårt sätt att berätta och lyssna, den retar och sätter fart på alla 

sinnen inte bara vårt logiska tänkande. 
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Skapande aktivitet i förskolan   

Enligt Ann Granberg (2005) är skapande verksamhet i förskolan för det mesta 

tvådimensionellt skapande. Barn använder sig av pennor, vaxkritor och täckfärg när de 

tecknar och målar. Ibland använder man oljekritor, fingerfärg eller pulverfärg blandat med 

målarlim. Material som trolldeg och play-doh är vanligast när det gäller tredimensionellt 

skapande, lera och gips kan ibland också förekomma. Ovanligt är material som trä, metall och 

betong. Returmaterial som äggkartonger, toalettrullar, tidningar och andra förpackningar 

används ofta. Naturmaterial som stenar, kottar, löv och pinnar förkommer mer sällan.  

 

Eva Änggård (2005) tar upp att barn uppfattas som aktiva och skapande inom de ramar som 

samhället ger dem. Det är omgivningen som spelar roll för vilka bilder de skapar och vad de 

kan berätta om sina bilder. Vilka faktorer barnens bildskapande har i förskolan beror 

exempelvis på hur de pedagogiska aktiviteterna är organiserade, hur den fysiska miljön är 

utformad, hur mycket tid barnen får använda fritt och tillgången av material.  
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Resultat 

 

Här finns intervjuerna som genomfördes ute på fältet. Jag har valt att skriva ut huvudfrågorna 

tematiskt, dessa frågor fick alla barn i samtalet om konstbilden, frågorna finns med som 

bilaga (bilaga 3).    

 

Manifesta området 

1. Kan du berätta för mig, vad du ser på den här bilden? 

Jag ser stjärnor.. en båt som ska segla på de sju haven.. en sten, en klippa tror jag.. två människor 

här nere (pekar på bilden) 

 (Flicka 1, 2010-11-25) 

 

Stjärnor stora och små, likar diamanter.. en sjö.. ett skepp som är sönder (tittar förvånat på mig) 

..en gubbe och en liten tjej    

(Flicka 2, 2010-11-23) 

 

En båt.. marknad.. fyrverkerier (ler).. en mur.. vad är det där? (pekar på bilden) är det renar som 

springer? (tittar undrande på mig) ..och två människor.. en fjäril och stenar..   

(Flicka 3, 2010-11-24) 

 

 

En båt.. nää två båtar.. ett par… en stad..  många stjärnor.. (ser koncentrerad på bilden)  

(Pojke 1, 2010-11-25) 

 

Mycket vatten..  magneter.. nää det är nog inte magneter utan stjärnor..  magneter bor i havet 

(skrattar)… en lång mur, ja där borta (pekar).. en farbror och en gumma….  gumman har gjort 

sig illa i foten..  men farbror hjälper henne.. där är det båtar (pekar)   

(Pojke 2, 2010-11-24) 

 

Eeeh.. jaa.. mycket vatten och två båtar.. ett en… två människor..  lampor.. det är nog hus (tar 

sig på huvudet) stjärnor .. vilka stora.. nästan som solar (ler)  

(Pojke 3, 2010-11-25) 

 

Alla barn såg att det fanns båt/båtar på bilden, det var tre av dem som uttryckte att de såg 

vatten. Att det fanns människor och att det var två stycken var alla eniga om. Fem barn såg 

stjärnor på himlen, sjätte barnet tolkar att det var fyrverkerier. 

Samhället eller staden i bakgrunden nämner två av fyra barn, två barn såg stenar.     

  

2. Vilka färger ser du på bilden? 

Blått.. gult.. svart och lite grönt (pekar på färgerna på bilden)   

(Flicka 1, 2010-11-25) 
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Blå.. gul.. lite brunt och så svart 

(Flicka 2, 2010-11-23) 

 

Blå, gul och svart (pekar på färgerna på bilden) 

 (Flicka 3, 2010-11-24) 

 

 

Mycket blå..  gul, vit.. svart..  och brunt på halsduken där (pekar)  

  (Pojke 1, 2010-11-25) 

 

Gula stjärnor, ljusblått.. svart på båten där… vitt, ljusgrå.. ja beige tror jag det heter där på 

stenen..  mycket mörkblått (pekar på alla färgerna på bilden)  

(Pojke 2, 2010-11-24) 

 

Blå.. gul.. brun.. grön ja inge mera (hänger med huvudet i händerna) 

(Pojke 3, 2010-11-25) 

 

Samtliga barn var eniga om att färgerna blå och gul fanns med i bilden, fem barn lade även 

märke till färgen svart.     

 

3. Är det inomhus eller utomhus?  

* Var är det någonstans? (miljö) 

Det är utomhus.. i en stad vid havet (ler) 

(Flicka 1, 2010-11-25) 

 

Utomhus.. kanske i staden eller på landsbygden  

(Flicka 2, 2010-11-23) 

 

Utomhus såklart…. vatten miljö (ler)   

 (Flicka 3, 2010-11-24) 

 

 

Utomhus.. i stan  

 (Pojke 1, 2010-11-25) 

 

Ute.. både inne och ute (ler) 

(Pojke 2, 2010-11-24) 

 

Ute.. eeh.. vet inte.. nja ute 

 (Pojke 3, 2010-11-25) 

 

Att bilden var ett utomhusmotiv var alla barn eniga om, miljöfrågan varierade hos barnen.   
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4. Finns det människor på bilden? 

Ja två stycken där nere (pekar på bilden) 

(Flicka 1, 2010-11-25) 

 

En gubbe och en liten tjej (pekar på bilden)  

(Flicka 2, 2010-11-23) 

 

Mmm.. det sa jag ju från början (tittar frågande på mig) 

(Flicka 3, 2010-11-24) 

 

 

Jo ett par.. två stycken (pekar på bilden)  

(Pojke 1, 2010-11-25) 

 

Det är en farbror och en gumma (pekar på bilden)  

(Pojke 2, 2010-11-24) 

 

Ja.. här (pekar på bilden)  

(Pojke 3, 2010-11-25) 

 

Här besvarades frågan lika av alla barn. Två av barnen tolkade att det var ett av varje kön.   

 

Latenta området 

1. Vad gör människorna på bilden? 

* Vart tror du att människorna är på väg någonstans? 

* Vad tror du människorna pratar om, om de pratar med varandra? 

Tittat på stjärnorna nere vid havet 

..de är på väg hem 

..dom kanske pratar om hur vackra stjärnorna är (ler) 

(Flicka 1, 2010-11-25) 

 

Dom har varit ute å fiskat  

..dom ska gå och hälsa på i byn 

..jag tror dom pratar om skeppet som gått sönder… vad som har hänt…. (ser frågande på mig) 

(Flicka 2, 2010-11-23) 

 

En del sitter och kör renar.. en del kör båtar.. en del går     

..till marknaden eller Umeå där de har sin stuga 

..inte vet jag.. jag kan inte höra dem  

(Flicka 3, 2010-11-24) 
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Dom är ute går på promenad 

..jag tror dom är på väg till staden 

..hur fin kväll det är 

(Pojke 1, 2010-11-25) 

 

Farbror hjälper gumman att gå.. gumman har gjort sig illa i foten   

..hälsa på hos några som fått barn på ett sjukhus bb.. men dom har nu kommit hem (ler stort) 

..om festen de ska till 

 (Pojke 2, 2010-11-24) 

 

Dom går  

. ..till sitt hem 

..nja..vet inte.. kanske om någonting 

(Pojke 3, 2010-11-25) 

 

Hälften av barnen uttryckte att människorna var ute på någon promenad, den andra hälften 

hade lite olika uppfattningar vad människorna gjorde. Vid ännu en fråga om människorna, var 

alla barn eniga om att de var på väg någonstans, antingen hem eller till staden. Sista frågan 

om människorna, om de pratade om något så var variationen stor, svaren blev något som de 

fastnat för i bilden eller en kombination av bilden och deras erfarenheter/ fantasi.          

 

2. Vilken väderlek är det? (känsel) 

Det är kväll, men inte natt.. kallt är det också 

(Flicka 1, 2010-11-25) 

 

Jag tror det är lite regnigt.. det är moln där (pekar)   

(Flicka 2, 2010-11-23)   

 

Inte vet jag.. blåsigt kanske 

 (Flicka 3, 2010-11-24) 

 

 

Det är fin väderlek, inte regnigt.. det är lite mörkt 

(Pojke 1, 2010-11-25) 

 

Kväll.. för man kan se stjärnorna.. farbror och gumman är fortfarande vakna 

 (Pojke 2, 2010-11-24) 

 

….vet inte fröken 

(Pojke 3, 2010-11-25) 

 

Allt från kallt, blåsigt, mörkt, regnigt, kväll var svar som kom fram hos fem barn. 

 

3. Kan du höra några ljud, om du lyssnar till bilden? (hörsel) 
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Ett stjärnfall (gapar och ögonen blir större) 

(Flicka 1, 2010-11-25) 

 

Nää.. jag hör inget (tittar frågande på mig)   

 (Flicka 2, 2010-11-23) 

 

Fyrverkerier där.. måsar som skriker.. (skrattar)  

(Flicka 3, 2010-11-24) 

 

 

Nattljud och människor som pratar  

(Pojke 1, 2010-11-25) 

 

Dripp dropp.. dripp dropp.. brus från ett vattenfall   

(Pojke 2, 2010-11-24) 

 

……bling bling… bling bling.. det kommer från båtarna (småskrattar)  

 (Pojke 3, 2010-11-25) 

 

Fem barn hörde ljud, däremot inte samma ljud.  

 

4. Vad tror du båtarna som ligger nere vid stranden används till? 

Dom används för att frakta saker, ja varor.. min pappa har jobbat på en båt  

(Flicka 1, 2010-11-25) 

 

Man kan bygga en båt för att ta sig till staden.. då behöver man inte simma (visar med sina 

händer hur man bygger/hamrar och simmar )  

(Flicka 2, 2010-11-23) 

 

Fiskebåtar tror jag.. jag har sett fiskebåtar i Norge 

(Flicka 3, 2010-11-24) 

 

 

Jag tror att de används för att segla till staden   

 (Pojke 1, 2010-11-25)  

 

Det är sovbåtar.. …jag tror att de är farbrors och gummans båt.. dom bor där i en (ler stort)  

(Pojke 2, 2010-11-24) 

 

För att komma till staden 

(Pojke 3, 2010-11-25) 

 

Att båtarna skulle användas till transport uttryckte hälften av barnen, den andra hälften 

nämnde sovplats och fiske.    
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5. Vad tror du finns utanför bilden, det vi inte ser?  

Mera stjärnor.. mera vatten.. mera strand 

(Flicka 1, 2010-11-25) 

 

Jag tror det är mera vatten hitåt (pekar) 

(Flicka 2, 2010-11-23) 

 

Ramen 

(Flicka 3, 2010-11-24) 

 

 

En måne här.. mera vatten så.. en sjö här nere, där en anka simmar.. det ska också vara en bäck 

som rinner till sjön (pekar)     

(Pojke 1, 2010-11-25) 

 

Att muren fortsätter åt det där hållet (pekar)  

(Pojke 2, 2010-11-24) 

 

En stor måne här uppe (pekar)  

(Pojke 3, 2010-11-25) 

 

Alla barn fantiserade om olika saker, tre av dem uttryckte mera vatten bl.a. ett barn nämner en 

mur, ett annat barn enbart ramen runt tavlan.    

 

Reaktion 

                   Vad tycker du om den här bilden?  

 

Den är fin, det finns stjärnor.. jag gillar stjärnor (ler stort) 

(Flicka 1, 2010-11-25) 

 

Jag tycker den är fin, för den är blå och gul och svart, det är fina färger (ler) 

(Flicka 2, 2010-11-23) 

 

Fin och halvfin.. finast är fyrverkerierna  

(Flicka 3, 2010-11-24) 

 

 

…att den har en stjärnhimmel som speglar sig i vattnet (ler)   

(Pojke 1, 2010-11-25)  

 

….muren som skyddar människorna i staden, för då kommer inte fienden in 

(Pojke 2, 2010-11-24) 

 



17 

 

Jaaa..  har inte sett en sådan här bild förut.. fin tycker jag.. den är blå och båtarna gillar jag (ler)   

(Pojke 3, 2010-11-25) 

 

Övervägande uttryckte barnen att bilden var fin, fastnade för färgerna och något i bildens 

uttryck som de reagerat på som stjärnor, en mur, fyrverkerier, båtar etc. 
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Diskussion och slutsatser 

 

Här diskuterar jag resultatet av mina intervjuer utifrån mina forskningsfrågor och jämför detta 

med min litteratur samt drar slutsatser av undersökningen.  

 

Manifesta området 

Karlsson och Lövgren (2001) menar att vilka bilder som helst går att använda, att samtala om, 

de är en bra början när inte barn kan skriva. Vad barnen såg på bilden, var det bara ett barn, en 

flicka, som uttryckte sig se fyrverkerier. Var kom hennes tolkning ifrån? Kan det vara så att 

hon utgår från sina egna erfarenheter, livsvärldsperspektivet enligt Marner (2009). Hon vet 

hur fyrverkerier ser ut på en mörk himmel och associerar till det. Samma flicka uttrycker sig 

undrande och ser renar som springer. Blir det som Karlsson och Lövgren (2001) nämner, att 

man inte ger sig tid att titta efter ordentligt, vad man reagerar på? Jag tolkar flickans 

uttalande/ funderingar att hon såg penseldragens oregelbundna mönster som i hennes ögon 

antagligen såg ut som renhorn eller en renhjord. Hon kom helt enkelt in på strukturen i bilden.     

En lång mur, ja där sade en pojke som tyckte sig se en lång mur. Att fantasi är en 

medvetandeform – kombinationsförmåga – som på olika sätt hör ihop med verkligheten 

(Vygotskij, 2003). Det anser jag kom fram vid pojkens tolkning. Vygotskij nämner vidare att 

ju större verklighet, ju större möjligheter till fantasi har ett barn, något som jag instämmer i.  

 

Oavsett om det var pojke eller flicka, så besvarades frågan om färgerna lika. Två barn 

uttryckte även att de såg beige och ljusgrått. Här drar jag slutsatsen att barn är färgmedvetna. 

Alla barn såg att det fanns människor med på bilden och att bilden var ett utomhusmotiv.  

 

Utifrån mitt insamlade material som berörde det manifesta området, drar jag slutsatsen att 

barn lägger märke till detaljer i en bild, mycket mera än vad man kan tro. Borgersen och 

Ellingsen (1994) uttrycker att man inte ska börja med teoretiska utläggningar om bilden, det 

kan få barnen att tappa intresset, det instämmer jag i. Det gäller att få barnen att stanna upp 

och betrakta vad man ser, få dem att ta in så mycket som möjligt.  

 

Latenta området 

När det latenta området skulle behandlas, måste jag instämma med det Karlsson och Lövgren 

(2001) nämner, att personliga minnen och upplevelser kan komma in i samtalet.  

En pojke uttryckte att gumman har gjort sig illa i foten..  men farbror hjälper henne.  

Jag tolkade barnets svar att det var hans egen mormor han talade om som brutit fotleden, 

vilket hade hänt i verkligheten. Samma pojke berättade om den händelsen när jag tidigare var 

där på min verksamhetsförlagda utbildning. Troligen kom hans erfarenheter av verkligheten 

till uttryck i svaret.   
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Barnen hade svårt med frågorna som berörde känsel och ljud. Tänka sig, känna och höra saker  

till bilden var svårt, det blev mera fantasi av svaren.  En flicka svarade att hon kunde höra ett 

stjärnfall. En annan flicka hörde fyrverkerier, om jag enbart ser på hennes svar så varför inte, 

kunde hon höra fyrverkerier, för hon nämnde inga stjärnor när hon berättade vad hon såg på 

bilden vid fråga ett. Däremot flickan som hörde ett stjärnfall, utgår jag från att hon tror ett 

stjärnfall har ljud. 

 

Bildtolkning av konstbilden i sin helhet 

Syftet med min undersökning var att undersöka hur 6-åringar i en förskoleklass uppfattar och 

resonerar i ett möte med en konstbild.    

 

Jag eftersträvade aldrig efter att få fram konstnärens egentliga buskap av verket i tolkningen, 

barnen skulle bara ägna sig tid och försöka förstå vad de såg på bilden. Genom att finna 

inspiration hos Karlsson, Lövgren (2001) och Marner (2009), utformade jag intervjufrågor där 

barnen fick göra sig bilduppmärksamma. Abrahamsen (2006) menar att reflektionen och 

försöket att förstå en bild grundar sig enbart på detaljerna i bilden, på vilket sätt de talar till 

oss.  

 

I frågorna som jag ställde, bekräftades att barnen tolkade bilden utifrån sina egna kunskaper 

och erfarenheter. Ibland hände det att barnen halkade in på personliga upplevelser och minnen 

när de kom i kontakt med analysbegreppen bl.a. på det latenta området. Det ser jag inte som 

något negativt, övervägande menar jag att barnen var otroliga på att ta in bilden, upplevde att 

de klarade av att ägna tid åt och fördjupa sig lite i detaljerna också. Konsten satte fart på deras 

sinnen, det kan jag se om jag blickar tillbaka i resultatet.    

En pojke uttryckte Jaaa..  har inte sett en sådan här bild förut.. fin tycker jag.. det visade på 

att den var helt främmande för honom, trots detta visade han sitt intresse för den genom hela 

samtalet. Vid avslutningen av samtalet fick alla barn komma med sitt utlåtande om bilden, där 

uttryckte de övervägande att den var fin eller delade med sig av något som de fastnat för …att 

den har en stjärnhimmel som speglar sig i vattnet utryckte en pojke. Ingrid Lindahl (2002) 

refererar till Vygotskij som nämner att hur man reagerar på konst varierar från person till 

person.  

 

Genom denna undersökning hävdar jag att jag fått inblick i bildtolkning av en konstbild i sin 

helhet hos yngre barn. Nobel och Sjöstedt (1982) tar upp att bilder bör innehålla ett 

förhållande till yttervärlden, en yttervärld som går att känna igen. Trots att min konstbild är 

över 100 år gammal, föreställer den verkligheten, något som jag kan tänka mig var en 

förutsättning för att barnen skulle lyckas ta till sig den. Det kanske hade blivit svårare för 

barnen att ta in en abstrakt konstbild (icke föreställande). Avslutningsvis beundrar jag barnen 

som deltagit i undersökningen. De visade på att de var bilduppmärksamma, trots att 
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konstbilden kan vara svår att tolka. De lyckades lägga märke till detaljer i den och tolka den 

efter sin förmåga där flera faktorer spelar roll.     

 

Metoddiskussion  

Jag knyter ännu en gång an till mitt syfte som var att undersöka hur 6-åringar i en 

förskoleklass uppfattar och resonerar i ett möte med en konstbild. Kunde inte tänka mig något 

annat redskap än strukturerad intervju. Jag är nöjd över intervjuerna som samlats in och 

därigenom fått mitt reslutat. Jag kände att det var viktigt att som intervjuvare ha samma 

huvudfrågor till alla barn. Eftersträvade på så sätt att intervjun skulle bli tillförlitlig och 

trovärdig.  

 

Valet av verksamhet blev en skola/förskoleklass där jag tidigare genomfört en av mina 

verksamhetsförlagda utbildningar. Detta kan ha påverkat mitt reslutat, jag ser det inte som 

något negativt. Att intervjua barn som man inte skapat en relation med, kan göra det svårt att 

få ta del av deras tankar. Barnet och jag behövde båda känna att ett förtroende fanns under 

samtalet.  

Jag ångrar inte heller att samtalet med barnet var enskilt, varför? Bl.a. att flera barn inte skulle 

påverka varandra och göra det möjligt för de tysta barnen att inte våga delge sina tankar. Jag 

upplevde inte att barnet kände sig utelämnat under samtalet.   

 

Två av barnen utryckte att de ville göra ytterligare ett samtal, om bilden/tavlan en annan dag. 

Hur tolkar man det som intervjuare, positivt eller negativt? Känslan som jag fick var att bilden 

måste gjort ett intryck på dem, men hur? Det förblir en gåta, jag kan bara blicka bakåt och se 

hur de uttryckte sig första gången i mötet med bilden. Alla barn som deltog i denna 

undersökning visade också övervägande att de tyckte det var roligt och spännande att få bli 

intervjuade. Kan tänka mig det beror på, att en pedagog sällan nästan aldrig har tid att ägna 

sig åt ett enskilt barn en längre stund. Barnet i den här situationen fick känna sig utvalt, fick 

hela min totala uppmärksamhet och ingen konkurrens från andra barn i gruppen. 

 

Kan resultatet av undersökningen blivit annorlunda om man utfört den i en annan verksamhet 

med annan pedagogisk inriktning? Hur hade barn som haft mångkulturell bakgrund och barn i 

behov av särskilt stöd agerat i bildtolkningen? Vygotskij (2003) beskriver ju mera ett barn har 

upplevt, sett, hört, vet och har tillägnat sig, desto större mängd verklighetselement behärskar 

det i sin erfarenhet. Jag kan tänka mig att barn med mångkulturell bakgrund säkert tolkat 

bilden utifrån sina egna kulturella erfarenheter.   

 

Undersökningen har varit lärorik i sin helhet, nackdelen var att det inte fanns så mycket  

litteratur att tillgå som handlar om barn och konst, tidigare forskning upplever jag som 

knapphändig.  
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Pedagoger skulle säkert ställt upp och delat med sig av sina tankar, om barns tankar och hur 

de arbetar med bildtolkning i verksamheten som jag hade valt ut i undersökningen. Men jag 

ville enbart försöka fånga barnens tankar i mötet med konstbilden, det är ju barnen jag 

kommer att arbeta tillsammans med när det gäller att tolka bilder.  

 

Förslag till vidare forskning  

Under undersökningens gång väcktes tankar om vidare forskningsmöjligheter.  

Ett förslag man kan undersöka, om yngre barn klarar av att göra bildtolkning på sina 

klasskamraters teckningar som skapas i verksamheten och samtala om dem i grupp. 
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Bilagor  

 

Bilaga 1 
 

Vincent Van Gogh “Starry Night över Rhone” 1880 

 

 
Vincent Van Gogh 1853-1890, holländsk konstnär bosatt i Frankrike under åren 1881-1890.  

Genom noggranna studier av naturen och människor utvecklade han sitt måleri från ett 

socialrealistiskt manér till den s.k. expressionistiska stilen. 

 

Expressionism (från fr. ”expression”- uttryck) står för en inriktning i konsten där konstnären i 

motivet uttrycker sina upplevelser och känslor. Färgval, penselföring, penselteknik, 

komposition och motivval samordnas för att ge innehållet en så stark uttryckskraft som 

möjligt.  
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Bilaga 2  
 

Missiv  
  

   Umeå den 18 november 2010 
 

 

Hej vårdnadshavare! 

 

Jag är en lärarstudent som studerar vid Umeå universitet. Just nu håller jag på att skriva mitt 

examensarbete som handlar om estetiska läroprocesser med barn i förskoleklass.  

Jag har valt att undersöka hur barn tolkar en konstbild. 

  

Konst i samtal är inspirerande, konsten hjälper oss att tänka och leka. Den kan stimulera vårt 

sätt att berätta och lyssna. Konsten den retar och sätter fart på alla sinnen menar Elisabeth 

Skoglund som har skrivit en bok om Konst samtal, Samtals konst. 

Något som jag även själv tror på, men jag vill även undersöka om detta stämmer överrens 

med verkligheten. 

 

Jag hoppas med detta brev att jag får ert medgivande till att intervjua ert barn, där barnet får 

uttrycka sina tankar i form av ett samtal om bilden.  

All information som berör barnet kommer att skyddas, det vill säga att barnet kommer att 

vara anonymt och skolan kommer inte hellre gå att spåra. Barnet kommer att informeras om 

att deltagandet i undersökningen är frivillig, om ni som vårdnadshavare tillåter ert barn att 

delta. Ert barn får när som helst under intervjun avbryta om han/hon vill, jag kommer att 

acceptera detta utan att ifrågasätta. 

 

Om ni vill/ inte vill att ert barn ska delta så var vänlig att meddela detta till personalen på 

skolan, dessutom har ni ytterligare frågor är ni välkommen att kontakta mig om denna 

undersökning. 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar  

 

Kajsa Jonsson  

Mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Mobil: XXXXXXXXXX 

 
Klipp av och lämna till någon av pedagogerna senast måndagen den 22 november  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Samtal om en konstbild  

 

JA____ NEJ____ 

 

Barnets namn:_____________________________ 

 

 

Vårdnadshavares underskrift:__________________________________ 
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Bilaga 3  

 

Mina huvudfrågor i intervjun/ samtalet om konstbilden. 

 

Manifesta området 

 

1. Kan du berätta för mig, vad du ser på den här bilden? 

2. Vilka färger ser du på bilden? 

3. Är det inomhus eller utomhus?  

* Var är det någonstans? (miljö) 

4. Finns det människor på bilden? 

Latenta området 

1. Vad gör människorna på bilden? 

* Vart tror du att människorna är på väg någonstans? 

* Vad tror du människorna pratar om, om de pratar med varandra? 

2. Vilken väderlek är det? (känsel) 

3. Kan du höra några ljud, om du lyssnar till bilden? (hörsel) 

 

4. Vad tror du båtarna som ligger ner vid stranden används till? 

5. Vad tror du finns utanför bilden, det vi inte ser?  

Reaktion 

            Vad tycker du om den här bilden?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


