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BAKGRUND:     Det har forskats relativt lite om vilka färger och motiv pojkar och flickor   
                                  väljer i sitt bildskapande och hur de ser på dessa val. Vi anser därför att                                       
                                 det är viktigt att lyfta fram den forskning som finns om bildskapandet  
                                 relaterat till genus och olika utvecklingsstadier. Vi kan konstatera att  
                                 genus är ett omdebatterat ämne i stort och att man sedan över 100 år     
                                 tillbaka delade upp färger efter kvinnligt och manligt.  
 
 
SYFTE:              Syftet med studien är att undersöka hur barn uppfattar sitt eget och andras   
                                 bildskapande ur ett genusperspektiv, med fokus på färger och motiv. 
 
 
 
METOD:            Vi har använt oss av bildaktiviteter och intervjuer som metod. I vår 
                                 undersökningsgrupp har det ingått barn från en 3-6 års avdelning och  
                                 en F- 2 klass.     
                            
                            
RESULTAT:      Vi har i vårt resultat kommit fram till att pojkar och flickor i vår  
                                 undersökning anser att det förekommer särskilda pojk- och flickfärger  
                                 och motiv inom bildskapande. En del barn har mycket tydliga åsikter om  
                                 vad som är passande för respektive kön och varför det är på detta vis.   
                                 En del av de andra barnen ansåg att det fanns skillnader men de kunde  
                                 inte förklara vad detta berodde på.  
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Inledning 
 

Vi är två studenter som läser vår 7:e och sista termin på lärarprogrammet med inriktning mot 

förskolan. Under vår utbildning vid högskolan i Borås valde vi att läsa specialiseringen bild. 

Inom denna specialisering fick vi prova olika material och metoder för att senare kunna 

använda oss av dessa i arbete med bildskapande i barngrupp. I klassen diskuterades mycket 

om bilders budskap och hur de riktade sig till män/pojkar och kvinnor/flickor. I och med detta 

fick vi ett intresse av att få veta hur barn uppfattar och tänker omkring bilder och färger. Vilka 

motiv väljer en pojke respektive en flicka att rita om de själva får välja? Finns det några 

likheter/skillnader i hur de väljer utifrån ålder och kön? Vilka färger väljer pojkar och flickor 

att måla med? Uppfattar de vissa färger som speciella pojk- eller flickfärger?  

 

Under utbildningen har vi varit ute i en F-2 klass, en integrerad klass med elever i åldrarna 6-

8 år, där observerade vi att pojkarna valde bort färgen rosa. De berättade att de tyckte att 

färgen var ful och att det var en ”tjejfärg”. Vi var även på en 3-6 års förskoleavdelning, där 

kunde vi däremot inte observera några tecken på att barnen ansåg att det fanns några 

skillnader i uppdelningen av färger. Detta fångade vårt intresse och vi började fundera på om 

detta är ett vanligt fenomen bland barnen i de äldre åldrarna. Vad anser då de yngre barnen? 

Dessa tankar resulterade i att vi valde att undersöka detta fenomen mer ingående i vårt 

examensarbete. Det har gjorts mycket få studier om detta område, vilket gör att vi finner det 

extra intressant. Vi tycker även att det är angeläget för alla som arbetar med barn att ta del av 

vårt resultat för att därmed kanske bevisa/motbevisa eventuella förutfattade meningar.  
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Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur barn uppfattar sitt eget och andras bildskapande ur ett 

genusperspektiv, med fokus på färger och motiv. 

 

Frågeställningar: 

• Vilka motiv väljer flickor respektive pojkar när de målar? 

• Vilka färgval gör flickor respektive pojkar? 

• Vilka uppfattningar har barnen om sina egna och andras motiv och färger? 

• Vilka skillnader/likheter inom färg- och motivvalen finns mellan olika åldersgrupper? 

 

 

 

Bakgrund 
 

I följande avsnitt presenteras färgdebatten som är aktuell i samhället idag, vilken poängterar 

hur vi könsfördelar färger. I detta avsnitt tar vi även upp tidigare forskning och teoretiska 

perspektiv. Under denna rubrik finns en tillbakablick om hur färger och bildmotiv har 

uppfattats genom tiderna. Här presenteras även Lowenfelds teori om hur barns bildskapande 

utvecklas i olika stadier.  

 

Färgdebatt i samhället idag 

Det skrivs mycket i media om genusfrågan, då främst om uppdelningen som gjorts av färger. 

Ett större företag i Sverige blev i oktober 2006 anmälda av Näringslivets Etiska Råd mot 

Könsdiskriminerande Reklam, då de marknadsfört pyjamasar till barn i sin katalog. Bredvid 

bilderna på en flicka i rosa pyjamas och en pojke i blå pyjamas, står det: "Blå pyjamas i 

flanell till pojkar, rosa pyjamas i polyester till flickor.” Den andra bilden visar en pojke som 

bär en pyjamas med ett skelett motiv på. Vid denna bild står: ”Pyjamas med skelettmotiv som 

lyser i mörkret till pojkar”. Etiska rådet ansåg att denna reklam var könsdiskriminerande. För 

detta blev företaget fällt1. Även Wahl (2007) skriver om detta ämne. Hon menar att samhällets 

                                                           
1 Tillgänglig: < http://www.etiskaradet.org/fallningar/2006/jysk.htm (elektroniskt, 2007-02-20)  
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syn på vad flickor respektive pojkar ska ha för färger på sina kläder och leksaker är 

genusindelat. ”Pojkar ska uppenbarligen vara intresserade av leksaker i blått och svart, 

döskallar, monstruösa figurer samt riddarborgar. Medan flickor ska gilla vad för skit som helst 

bara det är rosa eller lila ”(s.61). I en intervju med GP berättar Tjeder (2006)2 att dagens 

föräldrar knappt kan tänka sig att ge sina söner röda nappar. Även rosa har blivit en slags 

tabufärg för båda könen, feministiska föräldrar kan endast tänka sig att köpa kläder med rosa 

detaljer på istället för ett helrosa klädesplagg. Inte ens på 1900-talet var färgnormerna friare 

de var bara omvända, det vill säga att blå var en färg för kvinnor och rosa en färg för män. Det 

är svårt att bryta denna norm som går så långt tillbaks i tiden.  

 

Den engelska professorn Anya Hurlbert (2007 i Andersson, 2007) menar att det är 

evolutionen som ligger bakom vilka färger kvinnor och män dras till. Hon har gjort en 

färgstudie för att ta reda på om det är på grund av kulturella eller biologiska orsaker som vi 

väljer olika färger. Män och kvinnor fick under tidspress välja bland olika färger och det 

visade sig att kvinnorna valde rött och männen valde blått. Hurlbert drar, av detta resultat, 

slutsatsen att valet av färger är genetiskt betingat. Hon förklarar att kvinnor sedan urminnes 

tider dragits till rött eftersom denna färg symboliserade färska frukter och starka män. Blått 

valdes av män för att det signalerade fint väder att jaga i. Hirdman (2007 i Andersson, 2007) 

avvisar Hurlberts teori om evolutionens påverkan. Hon säger: ”Det är ungefär som att påstå 

att det skulle finnas en speciell hästgen hos flickor bara för att de tycker om hästar. Det hela är 

befängt och urdumt” (s.9).     

 
Genusdebatten är något som även nått fram till Skolverket. Både Läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) och Läroplanen för 

förskolan (Lpfö 98) tar upp vikten av att pedagogerna behandlar pojkar och flickor lika och 

ger dem samma förutsättningar, även i bildskapandet. Redan i förskolan och i de tidiga 

skolåren formas barnens syn på vad som är manligt och kvinnligt.  

Tidigare forskning och teoretiskt perspektiv 

Färger 

Om man går tillbaks i tiden för att se hur färger uppfattades, så ser man så tidigt som för 100 

år sedan att man ansåg att det fanns typiska pojk- och flick färger. Då var rosa en kraftig och 

uttrycksfull färg för pojkar medan blått var en mild, behaglig och tillförlitlig färg som 

                                                           
2 Tillgänglig: < http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=119&a=307060 (elektronisk. 2007-03-04) 
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lämpade sig bäst för flickor (Tjeder, 2006)3. På 1930-talet började man i en tidning för 

föräldrar att föra en diskussion om vilka färger som passar sig att barn har på sina kläder. Då 

var det rött istället för rosa som var en pojkfärg, den röda färgen symboliserade entusiasm och 

styrka. Blått var då fortfarande en färg för flickor. 

 

Utförda studier av Alschuler och Hattwick (1947) visar att när barnen tecknar, ritar de vad de 

känner. De utläste att detta ändrade sig ju äldre barnen blev. När barnen var i 2-3 års ålder 

valde de varma färger som rött och gult. När de sedan blev äldre kompletterade barnen de 

varma färgerna med kallare färger som blått och grönt. Ju äldre barnen blev, desto 

noggrannare valde de färger, de yngre barnens färgval var mer spontana. 

Motiv 

Duncum (1997) har studerat barns teckningar och han noterade att det fanns en stor skillnad i 

vilka motiv pojkar och flickor ritar. Hans studier visar att barnen i sina teckningar visar 

intresse för både det vardagliga livet och motiv ur fantasin. Pojkar ritade skepp, fordon och 

vapen och deras favoritmotiv var maskiner och transportmedel. Flickorna ritade hellre 

blommor, hästar och hus. Flickors favoritmotiv var natur och växter. I studien fanns även 

likheter mellan pojkar och flickors motiv, då de båda fann intresse av att rita människor. 

Pojkarna föredrog att rita manliga superhjältar, pop-stjärnor och fantasifigurer. Flickor ritade 

tonårsflickor som ofta bar modekläder. Duncum noterade även att medan pojkar valde att rita 

vilda djur så föredrog flickor att rita husdjur. Motiven har bytts ut genom åren. Exempelvis 

har vulkaner bytts ut mot bombexplosioner, tåg mot rymdskepp. Nu för tiden är det ett mer 

brett utbud av motiv än det var förr. Duncum kom genom sin studie fram till att barn 

omedvetet väljer motiv utifrån vad de anser vara lämpligt för sitt eget kön. Pojkar och flickor 

har olika syn på samma motiv. Medan en flicka kopplar en häst till omvårdnad och 

kraftfullhet, associerar pojkarna en häst till en mästare av styrka, action och uthållighet. 

Duncum menar att populärmedia idag är en stor intryckskälla som barnen inspireras av när de 

väljer motiv. Han drar slutsatsen att det finns en tydlig genusskillnad i både de generella 

motiven och hur dessa behandlas.  

 
Även Pettersson (1979) har genomfört en pilotstudie som visar att flickor ofta valde att rita 

motiv som föreställde levande varelser så som människor och djur. Pojkar å andra sidan valde 

hellre att rita motiv som relaterade till teknik, till exempel olika farkoster. Pettersson menar 

                                                           
3 Tillgänglig: < http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=119&a=307060 (elektronisk. 2007-03-04) 
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att det troligtvis är samhället som påverkar barnen att rita motiv som de associerar med sitt 

egna kön. 

 

Kreitler och Kreitler (1972, i Duncum 1997) har studerat barns motiv och delat in dessa i fyra 

teman. Det första temat kallade de för ”välkänt tema” och innehöll barnens delade uppfattning 

av den värld vi lever i, med motiv som husdjur, människor, hus och det dagliga 

händelseförloppet. Nästa tema kallade de ”arkeologiskt tema” som handlar om medvetna och 

omedvetna nivåer av tro och känsla. Motiven utgår från sagor, legender och myter. Inom det 

tredje temat, ”det normativa” finns uppfattningar om sociala regler och normer. Motiven är 

sport, krig, våld, straff och belöning. Det sista stadiet kallade Kreitler och Kreitler det 

”profetiska temat”, vilket innehöll förutspåendet av kommande händelser så som tro, 

önskningar av mål och framtid. Som motiv anges exempelvis små pojkar som kör kraftfulla 

fordon och små flickor som är sminkade och klädda i vuxna kläder.  

 

Det som barn berättar med sina bilder varierar, enligt Änggård (2005), på hur deras 

omgivning ser ut. Det beror även på vilket material som finns tillgängligt och på hur mycket 

tid barnen får till fritt skapande. Hon hänvisar till barnbildsforskning som visar att 

förskolebarns bilder är expressiva, konstnärliga och originella medan skolbarns är mer 

realistiska och schematiska (Gardner & Winner, 1982; Nordström, 1989, i Änggård 2005). 

Änggård skriver även att barn visar vilket kön de tillhör genom att skapa berättande bilder. 

När barn själva får välja ritar de mer könsstereotypa motiv än när personalen styr över vad 

som ska ritas. Hon menar att det populäraste motivet bland barn är människokroppen. Barnen 

väljer helst att rita människor av samma kön som de själva. Hjärtat, som var det näst 

vanligaste motivet, ritades nästan enbart av flickor. I sin uppsats på D- nivå skriver Thor 

(1988) om att barns val av motiv påverkas mer av de bilder som redan finns runt omkring 

dem, än de intryck de får av verkligheten. Hon menar att ”bild föds ur bild” (s. 3). 

 
Kläder är viktigt för barn när det gäller identifiering av människor. För att se om personen är 

en pojke/man eller flicka/kvinna tittar de på klädseln. Har personen kjol eller klänning kan de 

konstatera att denne är en flicka/kvinna. Detta visar sig tydligt i barns teckningar då de ritar 

människor, pojkarna har då byxor och flickorna kjol eller klänning. Klänning, kjol och byxor 

är lika viktiga symboler för barnen som språket. (Davies, 2003)   
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Lowenfelds teori om utvecklingsstadier inom bildskapandet 

Viktor Lowenfeld (1987), professor i konstutbildning vid universitetet i Pennsylvania, menar 

att barn får inspiration till sina teckningar genom nöjestidningar, dagstidningar, TV, 

barnböcker, serietidningar och genom personer som barnet möter dagligen. I dessa intryck 

som de får finns en uppsjö utav idéer, ämnen, olika konsttekniker och olika material som de 

kan inspireras av. De kan även avgöra vad de själva anser vara bra eller dålig konst genom att 

titta på olika källor. Barn producerar ibland flera likadana teckningar i rad, detta förklarar 

Lowenfeld med att barnet övar sig i sin konstteknik. Det är alltså inte på grund av att barnet 

har brist på fantasi som de massproducerar. Han menar även att barnets fantasi uppkommer 

genom direkta upplevelser.  

 

Lowenfeld har sammanställt ett antal systematiskt kreativa och mentala stadier av utveckling, 

som barnet går igenom. Han anser att barnets konstnärliga utveckling både är beroende av 

vilket stadie och i vilken ålder som barnet befinner sig i. Stadierna är en naturlig ordning som 

sker inom den mänskliga utvecklingen. Barnet måste gå igenom ett stadie innan de är färdiga 

att gå vidare till nästa stadie. Som pedagog bör man låta eleven få göra sina egna framsteg och 

inte försöka ändra på den naturliga gången av elevens utveckling genom stadierna.  

 

Klotterstadiet (2-4 år): Inom detta stadie utvecklas barnets förmåga att klotterrita i fyra steg.  

Barnet börjar med att göra rörelser med handen, dessa är då okontrollerade. Finns en penna i 

handen följer den handens rörelser. Efter detta börjar barnet att upprepa samma rörelser med 

handen och pennan, dessa rörelser är nu kontrollerade. Genom detta övande kan de snart även 

utföra mer komplicerade former med handen. När barnet har kommit till det sista steget i detta 

stadie, har det börjat berätta fantasihistorier kring sin klotterteckning. 

 

Förschematiska stadiet (4- 7 år): Här försöker barnet rita ett objekt. Man börjar lära sig att 

göra cirklar och det första avbildande motivet man gör är huvudfotingen (cirkel med armar 

och ben). Barn som befinner sig i detta stadie väljer inte färger av logiska skäl utan mer av 

känslomässiga.  

 
Schematiska stadiet (7-9 år): Barnet ritar streck och geometriska figurer som binds ihop till 

figurer. De ritar inte det som de ser, utan det som de vet. Barnet vet vad som är upp och ned 

på teckningen, det finns oftast en linje som markerar vad som är himmel och vad som är 
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mark. Färger används utefter hur det ser ut i verkligheten. För att uttrycka en stark känsla runt 

ett föremål tecknar barnet oftast detta föremål större, än de andra.  

 

Begynnande realism (9- 11 år): Detta stadie kallas även för gruppstadiet på grund av. att det är 

i denna ålder som barnet oftast har en grupp med vänner av samma kön som de umgås med. 

Vid denna ålder är barnet även mycket medveten om sig själv och är ofta självkritisk. Det är 

nu som barnet blir medvetet om att deras motiv i teckningarna inte ser ut exakt likadant som i 

verkligheten. Ritar barnet en människa är det antingen en flicka, pojke, kvinna eller man med 

övertydliga detaljer som visar tydligt på vilket kön människan tillhör. Barnet kan nu 

åstadkomma tredimensionella motiv, skuggeffekter och olika färgkombinationer. Barnet ritar 

nu allt mer sällan spontana teckningar, detta för att de är medvetna om sina begränsningar.  

 
Pseudonaturalistiska stadiet (11-13 år): Barnet har nu lärt sig att teckna med djup och 

proportioner. Slutprodukten är väldigt viktig för barnet. Barnets bilder är baserade på visuell 

stimulans eller på upplevelser. Vilket sätt man väljer att basera sina bilder på är enligt 

Lowenfeld genetiskt betingat. De barn som ritar efter stimulans, känner att åskådare som tittar 

på deras bild, ser den utifrån. Färger använder de utefter de förändringar som sker i 

omgivningen. De som baserar sina bilder på upplevelser ritar utefter hur de själva tolkar 

verkligheten. De är involverade i sina teckningar på ett sådant sätt att de har en personlig 

relation till dem. Dessa barn ser färger som ett verktyg för att uttrycka känslor med.  

 

Ungdoms stadiet (13 år och uppåt): De barn som fortsätter att teckna väljer här antingen att 

använda sig av en naturalistisk eller en mer konstnärlig stil (Lowenfeld, 1987). 
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Sammanfattande kommentarer 
 
Bakgrunden visar att det finns många olika forskningar om bildskapande och hur det relateras 

till genus. En del forskare (Tjeder, 2006; Hurlbert, 2007; Lowenfeld, 1987) menar att barns 

bildskapande påverkas av miljön medan andra (Alschuler och Hattwick,1947)  hävdar att det 

är arvsanlag som påverkar. Ser vi tillbaka i tiden så har kvinnor och män dragits till olika 

färger sedan urtider, (Tjeder, 2006; Hurlbert, 2007) vilka färger de dragits till har däremot 

förändrats under åren (Tjeder, 2006). En del forskare menar att barns motivval ändras med 

åren och kan delas in i olika stadier. Flera forskare (Lowenfeld, 1987;  Davies, 2003; 

Änggård, 2005; Pettersson, 1979 och  Duncum, 1997)  hävdar dessutom att flickor och pojkar 

väljer olika färger och motiv i sitt bildskapande.   

 

Metod 
 

I avsnittet som följer kommer vår metod, som är intervju att presenteras. Genomförandet 

kommer detaljerat redovisas för att denna studie ska kunna vara genomförbar även för andra 

som finner detta område intressant.  

 

 

Intervju 

En intervju är ett samspel där en person frågar, och en eller flera personer svarar, den kan 

även ses som en dialog. Enligt Kihlström (2006) är intervjumetoden ett bra sätt att ta del av 

hur barn uppfattar sin omvärld. Intervjun skiljer sig från ett samtal då intervjuaren har ett syfte 

med utfrågningen och därmed en möjlighet att styra dialogen på ett annat sätt än i samtalet. 

Intervjun skall vara frivillig och respondenten skall ha möjlighet att när som helst avbryta 

(Kihlström, 2006). Att ställa frågor är det enklaste sättet att få fram information om hur en 

annan person uppfattar olika företeelser som är relevant för intervjuaren, menar Lantz (2007). 

Barnet måste därför få tala fritt med så få huvudfrågor från intervjuaren som möjligt. Det 

bästa är om man kan likna intervjun vid ett samtal men att intervjuaren ändå fokuserar på att 

föra det åt rätt håll. Eftersom vi är kända för barnen blir det lättare för dem att prata och 

anförtro sig till oss, än om det hade vart okända personer som höll i intervjun.  
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Man bör helst befinna sig på en plats där man vet att man inte kommer att bli störd 

(Kihlström, 2006). Rummet/platsen bör vara så neutral som möjligt för att inte distrahera 

respondenten. Detta är extra viktigt att tänka på när man intervjuar barn. Bandning underlättar 

efterarbetet men man måste vara noga med att fråga respondenten om denne tillåter att man 

bandar intervjun. Många kan känna sig obekväma i en situation då de blir inspelade (Lantz, 

2007).  

 

Genomförande 

Bearbetning 

Intervjuerna renskrevs utifrån det bandade materialet. Av det som framkom från de renskrivna 

intervjuerna valde vi ut det som vi ansåg var det mest relevanta för vår studie. Efter 

renskrivning av intervjuerna grupperade vi svaren i tre grupper. Dessa blev flickor, pojkar och 

åldrar. Vi bearbetade intervjusvaren för att kunna se likheter och olikheter i barnens svar. Vi 

valde att lägga till citat från barnen i vårt resultat för att på detta vis göra resultatet mer 

trovärdigt. Detta menar även  Kihlström (2006).  

Urval 

Bildaktiviteterna och intervjuerna genomfördes på en 3-6 års avdelning på en förskola och i 

en F-2 klass. Vi valde denna förskola och skola på grund av att barnen sedan tidigare är kända 

för oss. I förskolan deltog och intervjuades 17 barn, av dessa var 3 stycken 3 år, 4 var 4 år och 

10 var 5 år. I skolan deltog 16 barn, varav 5 var 6 år, 5 var 7 år och 6 var 8 år. Av samtliga 

barn var 15 flickor och 18 pojkar. Att just dessa barn deltog berodde på att det var de som 

befann sig på förskolan/skolan de dagar undersökningen genomfördes. 

 

Tillvägagångssätt 

Vi började vår undersökning med att dela ut blanketter till föräldrarna4. På dessa fick de ge 

sitt samtycke till att deras barn deltog i vår undersökning. De barn vars föräldrar ej gav sitt 

samtycke eller lämnade in blanketten deltog inte i undersökningen. 

 

Deltagandet i bildaktiviteterna var valfritt för barnen. Barnen fick börja med att rita en bild 

där de uppmanades att rita sitt/sina favoritmotiv. I skolklassen användes grafitstift att rita med 

eftersom vi ville att de skulle rita ett eller flera motiv och inte fokusera på färgerna. Detta var 

                                                           
4 Se bilaga 1. 
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ett, för barnen, spännande material som de tidigare aldrig använt. I förskolan användes det 

däremot tuschpennor eftersom dessa barn menade att det inte gick att rita utan färg. I både 

förskolan och skolan användes vita A4 papper. I skolklassen genomfördes bildaktiviteten i 

helklass, där eleverna satt vid sina platser vid diverse bord.  På förskolan delades barnen in i 

smågrupper, där grupperna en i taget fick sitta tillsammans vid ett bord i förskolans målarrum 

och rita. När barnen kände sig färdiga med sin bild lämnade de den till oss. Vid den andra 

bildaktiviteten fick barnen använda sig utav gouachefärger5. Skolklassen delades vid detta 

tillfälle in i tre grupper som i tur och ordning fick sitta vid ett stort bord i klassrummet. Detta 

var den mest förmånliga platsen på grund av att där fanns tillgång till vatten. I förskolan fick 

barnen även vid denna aktivitet gå in i målarrummet, en mindre grupp i taget. De fick sitta vid 

ett gemensamt bord. Både i skolan liksom i förskolan ombads barnen att välja ut några färger 

som de ville använda att måla med. Dessa färger skulle vara deras favoriter. Barnen fick 

använda sig fritt av färgerna på ett vitt A3 papper. Här var själva användandet av färgerna det 

väsentliga, inte motivet. När barnen kände sig klara med sin bild lämnade de den till oss. Vi 

fingerade därefter alla namn på både första och andra teckningen. Teckningarna lades på ett, 

för obehöriga personer, säkert ställe.  

 
När barnen var klara med båda sina teckningar intervjuade vi dem enskilt om motivet och 

färgerna. Vi lade först fram bild 1 och ställde frågor om denna och sedan fick de titta på sin 

andra bild samtidigt som vi frågade dem om denna. Under intervjun utgick vi från tidigare 

formaterade huvudfrågor men vi tillät oss även att ställa följdfrågor om vi ansåg att detta var 

relevant för vårt resultat. Vi gav barnen tid till att fundera och komma fram till sina svar på 

frågorna. Under intervjun fick barnen i skolan sitta i ett mindre rum tillsammans med en 

intervjuare. Rummet var litet och neutralt inrett. Det fanns fönster som vätte ut mot en skog 

och mot klassrummet. Lantz (2007) menar att det är viktigt att rummet, där intervjun äger 

rum, är neutralt och fritt från störande moment som kan distrahera respondent och intervjuare.  

I förskolan fick barnen sitta i sitt målarrum. Detta rum används annars till att snickra och 

utföra bildaktiviteter i. Detta rum vette mot baksidan av förskolans gård. Samtalen bandades 

och när intervjuerna var klara blev barnen tillfrågade om det ville lyssna. Allt eftersom skrev 

vi ner intervjuerna på dator, ord för ord. Alla intervjuer spelades sedan över, av sekretesskäl.  

 
 

                                                           
5 Flytande färg på flaska som används i koncentrerad form. 
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Etik 

På förskolan och skolan, där studien ägde rum, hade vi tidigare lämnat ut blanketter som 

barnens föräldrar hade fått ge sitt godkännande till att barnen fick medverka i 

undersökningarna. Även om föräldrarna gett sitt godkännande så tillfrågades barnen själva  

innan  intervjun om de ville delta, ville de inte detta var det accepterat. Alla namn som 

förekommer har vi fingerat. All insamlad data behandlades utifrån sekretesslagen6. Vi utgick 

även från de fyra huvudkraven som Vetenskapsrådet tar upp (Ordell, 2006).  

 

Informationskravet innebär att man som forskare ska medvetandegöra deltagarna om 

forskningens syfte innan studien påbörjas. Med Samtyckeskravet menar man att deltagandet är 

frivilligt. Konfidentialitetskravet går ut på att alla deltagare är anonyma när resultatet ges ut. 

Personuppgifterna ska förvaras på ett säkert ställe. Det sista kravet är Nyttjandekravet, vilket 

innebär att personuppgifter bara får användas för forskningen. 

 
 

Tillförlitlighet och giltighet 

Dessa är viktiga koncept för att andra personer ska kunna förstå forskningen. Någon annan 

ska kunna genomföra en liknande forskning. Vi har därför tydligt och lättförståeligt beskrivit 

de olika delarna i intervjuerna och analysarbetet. För att göra resultatet mer trovärdigt har vi 

valt att ta med kortare citat från intervjuerna (Kihlström, 2006). Man bör vara noga med att 

även ta hänsyn till de tystlåtna och låta dem få tid till att tänka igenom svaret. För att undvika 

problem när man genomför sin undersökning kan man göra en testomgång, en så kallad 

provintervju. Vi gjorde inte någon sådan utan ansåg att vi kunde klara av att genomföra en 

intervju med barnen på en gång. För att resultatet av intervjun ska bli bra och att man kommer 

ihåg vad som sägs, vilket även ökar reliabiliteten, är det en fördel att spela in intervjuerna på 

band. Detta gjorde vi med hjälp utav diktafoner.  

Bearbetning och analys  

Efter genomförda bildaktiviteter och intervjuer skrev vi rent varje intervju ordagrant. Efter 

detta sammanställde vi alla barnens svar på frågorna i ett större dokument. Detta för att vi 

skulle få en bättre överblick över all data och kunna se en helhetsbild. Utifrån detta dokument 

kunde vi se olika teman. Dessa blev: Motiv och Färger, med underrubriker Flickor, Pojkar, 

Förskola och Skola. Utefter dessa teman bearbetade vi våra data. Vi skrev ned barnens tankar 

                                                           
6Tillgänglig:<  http://www.notisum.se >/sök/Lag (2005:127), 9§. (elektronisk. 070205) 
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och inflikade även med citat från intervjuerna. Dessa bekräftade det vi skrivit. Efter detta 

analyserade vi de olika temagrupperna. Vi såg vad som var gemensamt och vad som skilde 

sig mellan de olika svaren. Detta utan att blanda in egna åsikter.  

Resultat 
 
Syftet med studien är att undersöka hur barn uppfattar sitt eget och andras bildskapande ur ett 

genusperspektiv, med fokus på färger och motiv. Vi har låtit barn i åldrarna 3-8 år måla två 

bilder var. Efter detta har vi intervjuat barnen om deras bilder7. De nedskrivna intervjuerna 

blev 22,5 sidor som vi sedan sammanfattat. Det sammanfattade resultatet kommer här att 

redovisas i tre olika grupper, se bearbetning och analys. Inom gruppen åldrar har vi valt att 

dela upp barnen inom förskola (3-5) och skola (6-8 år) Vi har även inom denna grupp valt att i 

analysen peka på särskilt utmärkande svar inom olika åldrar.  

 

Motiv: flickor/pojkar 

Flickor 

När flickorna i vår undersökning själva fick välja motiv som de ville rita, valde de allt från 

Nintendo till prinsessor. De ritade även olika symboler så som sol, hjärtan och stjärnor. Flera 

av flickorna valde att rita blommor, katter, fjärilar, hus och fåglar.  

 

                        ”Jag har ritat en flicka, en katt, skrivit Isabell, blommor och gräs”. 

                          Isabell, 5 år. 

 

De flesta flickornas favoritmotiv var: julgran, flickor, glassar och hjärtan.  

 

 ”Blommor och glassar och jultomtar och hjärtan och bomber å…” 

   Ella, 5 år 

 

Flickorna valde många olika motiv när vi frågade vad de inte tyckte om att rita. De svarade 

bland annat att de inte tyckte om att rita pojkar, bilar, djur, fula bollar och prinsessor. Några 

svarade även att det inte fanns något de inte tyckte om att rita.  

 

                                                           
7 Se bilaga 2 för intervjufrågor. 
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 ”Gillar inte att måla fula bollar med fula färger.” 

   Sara, 5 år 

 

När vi frågade flickorna om de tycker att pojkar och flickor ritar likadana saker svarade en 

liten majoritet (8/15) ja på denna fråga. De resterande flickorna trodde att pojkar och flickor 

inte ritar likadant. De berättade att de tror att flickor ritar tjejsaker, djur, människor och 

gubbar. De tror att pojkar ritar ”pojksaker”. De menar då att pojksaker innehåller motiv som 

t.ex. pojke. 

 

 ”Vissa tjejer gillar ju hästar och dem flesta gillar att måla tjejer.” 

    Elin, 8 år 

 

När vi frågade flickorna om varför de tror att det är skillnad på vad pojkar och flickor väljer 

att rita svarade de att det är för att pojkar och flickor inte vill rita samma saker. De svarade 

även att skillnaden beror på att vissa är flickor och vissa är pojkar och att de inte gillar samma 

saker. Ett fjärde svar var att de inte visste varför de ritar olika motiv.  

 

   ”För att vissa är tjejer och vissa killar!” 

   Nina, 5 år 

 

Pojkar 

När pojkarna själva fick välja motiv, ritade de djur, dataspel, godis och saker som relaterar till 

julen.  

 

                        ”En klocka, ett Gameboy och så har jag målat en TV, och så har jag målat              

                          svärd som fäktas”  

                          Albin, 6 år 

 

Pojkarna berättade att de tyckte bäst om att rita gubbar, Pokèmon, tomtar och maskiner. Saker 

som pojkarna berättade att de inte tyckte om att rita var dödskallar, fiender, flickor och djur. 

 

 ”Jag tycker inte om att rita grodor, för dem är inte söta.” 

  Markus, 8 år 
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Av pojkarna svarade lika många att de tyckte att flickor och pojkar ritar likadana saker, som 

den delen som inte tyckte så. De pojkar som svarade att de inte tror att pojkar och flickor ritar 

samma saker berättade att de tror att flickor ritar prinsessor, hjärtan, blommor och hästar. De 

trodde även att pojkar ”ritar det som de vill”.  

 

                        ”Pojkar målar allt men inte flickor” 

   Joakim, 5 år 

 

Pojkarna som trodde att det var skillnad på vad flickor och pojkar tycker bäst om att rita, 

trodde att skillnaden beror på att flickor och pojkar ritar vad de vill och det de gillar. De ritar 

även olika för att de är flickor och pojkar.   

 

 

Analys av motiv: flickor/pojkar 

Det var vanligt att flickorna ritade djur, natur och olika symboler som sol, stjärnor och 

hjärtan. Den övervägande delen av flickorna berättade att de tyckte bäst om att rita flickor, 

vilket även visade sig vara det motiv som de flesta valde att rita i vår bildaktivitet. De flesta 

uttryckte att de inte tyckte om att rita ”pojkar”.  

 

Pojkarna i vår undersökning valde motiv som liknade de andra pojkarnas i större utsträckning 

än vad flickorna gjorde när de ritade. Motiven föreställde övervägande jultomtar. De målade 

även djur och dataspel. Pojkarna berättade att de tyckte bäst om att rita gubbar. Pojkarna hade 

svårt att komma på något som de inte tyckte om att rita. De som kunde komma på någonting 

svarade bland annat döskallar, fiender, flickor och djur. 

 

Av de tillfrågade flickorna så ansåg de flesta att pojkar och flickor ritar samma motiv. Till 

skillnad från flickorna ansåg hälften av pojkarna att pojkar och flickor ritar samma motiv De 

flesta av flickorna ansåg att flickor ritar tjejsaker som de anser är sol, flicka, prinsessa och 

kjol. Pojkarna ger här ett liknande svar när de berättar att de tror att flickor mest ritar 

prinsessor. Flickorna anser att pojkar ritar pojksaker och med det menar dem t.ex. motivet 

pojke och bilar.  Enligt pojkarna själva så ritar de vad de vill.  

 

De flesta flickor kunde inte svara på varför det var skillnad på vad flickor och pojkar tycker 

om att rita. Pojkarnas svar på denna fråga var övervägande ”för att de är flickor/pojkar”.  
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Motiv: förskola/skola 

Förskola 

När vi tillsammans med varje barn tittade och samtalade om teckningen han/hon ritat, såg vi 

att barnen i förskolan ritade sådant som låg dem nära i vardagen så som deras familj, julmotiv 

och TV.  

De berättade att de tyckte bäst om att rita maskar, krokodiler, pappor, gubbar, jultomtar och 

hjärtan. De äldsta barnen i förskolan ritade även siffror och bokstäver.  Förskolebarnen tyckte 

inte om att rita små saker eller att rita mycket på en teckning. Barnen tyckte inte heller om att 

rita flickor, människor, bilar eller svåra saker. 

 

                        ”En sol å en pappa å, det är bara dom.” 

                          Mimmi, 3 år 

 

                        ”Jag tycker inte om att måla flickor”  

                 Joakim, 5 år 

 

På frågan om barnen tror att det är någon skillnad på vad pojkar och flickor tycker om att rita, 

svarade de yngsta barnen (3-4 år) i förskolan, att det inte var någon skillnad på vad pojkar och 

flickor tycker om att rita. De barn som ansåg att det var skillnad berättade att de trodde att 

flickor tycker om att rita gubbar och röda diamanter. De trodde att pojkarna tycker bäst om att 

rita svarta diamanter och snögubbar. Av de äldsta barnen på förskolan ansåg de flesta (6/10) 

att flickor och pojkar inte tycker om att rita samma saker. Enligt dem ritar flickor helst 

”tjejsaker”, prinsessor, fjärilar och människor. De ansåg att pojkar ritar bilar, Spiderman, 

tomtar och allt utom flickor.  

 
                        ”Tjejer brukar rita lite saker, tjejsaker. En flicka och en kjol, prinsessa och en   

                         sol.”  

                         Isabell 5, år 

 

Förskolebarnen tror att skillnaden dels beror på att flickor och pojkar inte vill rita samma 

saker men även ”för vissa är flickor och vissa är pojkar” och ”för att de ritar som de vill”. 

Svaret ”vet inte” var även förekommande.   
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Skola 

De äldre barnen som går i skolan hade dataspel, symboler och godis som motiv på sina 

teckningar. De förklarade att de tyckte bäst om att rita gubbar, Nintendo, djur och natur. De 

tyckte inte om att rita clowner, pojkar, djur och ”sådant de inte kunde”. Vissa barn berättade 

att de inte kunde komma på något som de inte tyckte om att rita. Med liten majoritet ansåg de 

flesta skolbarn (8/16) att pojkar och flickor ritar samma motiv. De barn som svarade nej, 

trodde att flickor ritar ”flicksaker”, hästar, prinsessor, självporträtt, blommor, flickor och 

hjärtan. De ansåg att pojkar ritar ”pojksaker”, bilar, Pokémon, dödskallar, ishockey och 

”coola grejer” och vad de vill.  

 

                ”Jag tycker om att rita gubbar och lite sånt.” 

                 Albin, 6 år 

 

                         ”Vissa pojkar gillar att måla ishockey och Pokémon kort och ja, såna grejer”.  

                           Elin, 8 år 

 

De skolbarn som svarat att de tyckte att det var skillnad på vilka motiv pojkar och flickor 

ritade, berättade nämnde olika anledningar till vad detta berodde på. Dessa anledningar var att 

”killar är mer tuffa än flickor”, för att flickor och pojkar ritar som de vill och att de inte gillar 

samma saker. Några svarade även att de inte visste varför det var skillnad. 

 

                ”För flickor är lite mera… ja… ööö… eller vad kan man säga, lite mer…  

                 killar är lite mer tuffa. Och tjejer är inte så mycket tuffa.” 

                          Simon, 7 år 

 

Analys av motiv: förskola/skola 

I undersökningarna visade det sig att de yngre barnen i förskolan valde att rita egna motiv. Ju 

högre upp i åldrarna barnen kom ju mer lika varandra blev deras motiv. De äldre barnen i 

förskolan ritade generellt gubbar, jultomtar glassar och hjärtan. De ritade även siffror och 

bokstäver. De flesta av dessa barn svarade att de inte tyckte om att rita ”flickor”.  
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Barnen i skolan ritade dataspel, symboler och godis. Favoritmotiven skiljde sig desto mer 

bland dessa barn än det gjorde bland barnen i förskolegruppen.  

 

Alla barn utom de äldsta i förskolan och de yngsta i skolan svarade övervägande ja på frågan 

om det var skillnad på vad pojkar och flickor tycker om att rita. På frågan ”vad flickor tycker 

om att rita” har alla utom de äldsta i förskolan gett varierande svar. De ansåg övervägande att 

flickor ritar ”tjejsaker” och prinsessor och att pojkar övervägande ritar bilar och tomtar. Bland 

de resterande barnen var svaren om vad de trodde att flickor ritar varierande motiv som: 

gubbar och självporträtt till hjärtan och hästar.  

 
De barn som ansåg att det var skillnad på vad pojkar och flickor tycker om att rita kunde 

uppge många varierande svar. Det vanligaste svaret från både förskolan och skolan var att de 

inte visste vad det berodde på. Men även svar som ”För vissa är tjejer och vissa är pojkar” och 

”de vill inte rita samma” framkom. Ett barn i skolan menade att ”killar är mer tuffa, tjejer är 

inte så tuffa” 

 

Färger: flickor/pojkar 

Flickor 

När flickorna i vår urvalsgrupp fick välja sina favoritfärger blev resultatet: röd, rosa, lila grön, 

brun, blå, orange och grå. De tyckte inte om färgerna grå, svart, rosa och brun. Vissa svarade 

även att de tyckte om alla färger.  

 

                        ”Blått, lila, röd. Det är de som blänker så fint här i bilden.” 

     Tova, 4 år  

 

På frågan om pojkar och flickor tycker om samma färger svarade ungefär hälften (7 av 15) att 

de tyckte så. En flicka svarade att hon inte visste. Flickor svarade att de tror att flickor tycker 

om färgerna rosa, röd, lila och grön. De tror också att pojkar tycker om blå och röd. 

 

 ”Kanske använder samma när de målar? Ibland kanske?” 

   Lisa, 5 år 
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De flickor som svarat att det är skillnad i pojkars och flickors val av favoritfärger berättade att 

de tror att detta beror på att flickor väljer färger som de tycker är fina och de vill inte tycka 

om samma färger. De svarade även att pojkar tycker om mörkare färger och pojkfärger, vissa 

pojkar gillar inte rosa och några svarade att de inte visste varför det var skillnad i pojkars och 

flickors val av färger. 

 
                        ”Vet inte det. Jag vet en pojke som gillar rosa.” 

    Ella, 5 år 

 

Pojkar 

Pojkarna svarade att de tyckte bäst om dessa färger: blå, svart grön, röd, gul, brun, rosa, 

orange, lila och vit. När vi frågade pojkarna vilka färger de inte tyckte om berättade de att de 

inte tyckte om rosa, lila, gul, grå, brun, grön, röd och svart.  

 

 ”Grön, blå å svart, för jag gillar dem.” 

   Nicklas, 3 år   

 

När vi frågade pojkarna om de tror att flickor och pojkar tycker om samma färger svarade de 

flesta (11/18) att de inte trodde att de tyckte om samma färger. Pojkarna trodde att pojkar 

tycker om färgerna röd, grön, svart, gul, orange, vit och brun. De trodde även att flickorna 

tycker bäst om lila, rosa och röd. 

 

                        ”Ja, flickor tycker om lite rosa och sånt.” 

                         Albin, 6 år 

 

   ”Killfärger! Blå, grön, orange…vet inte, alla…” 

   Joakim, 5 år 

 
 

Några av pojkarna svarade att de inte visste skälet till skillnaden. Några andra svarade att rosa 

och lila är ”tjejigt” och blått och svart är ”killigt”.  

 

                ”Tjejer är… tycker mer om rosa och lila och lite såna färger.” 

                  Simon, 7 år 
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Analys av färger: flickor/pojkar  

När vi frågade flickorna vilka färger de tyckte bäst om fick vi en bred skillnad i svaren. Det 

stod dock klart att röd var den klara favoritfärgen, tätt följd av rosa och lila. Efter dessa skiljde 

sig svaren och det var allt från svart och vit till gul och grön som var favoriter. Flickorna var 

övervägande överens om att de inte tyckte om färgen grå. Hos pojkarna var svaren mer lika 

och de främsta favoritfärgerna här var blå, svart, grön och röd. De färger som de flesta av 

pojkarna inte tyckte om var rosa, lila och gul. 

 
I vår undersökning visade det sig att lika många flickor trodde att pojkar och flickor tycker 

om samma färger, som den delen som inte trodde det. En av flickorna var osäker och svarade 

att hon inte visste. Resultatet såg annorlunda ut hos pojkarna då de flesta trodde att pojkar och 

flickor inte tyckte om samma färger. Flickorna trodde att pojkarna tyckte om många olika 

färger. De flesta svarade blå och röd. Pojkarna berättade att deras favoritfärger var blå, grön, 

röd och svart. Detta stämde bra överens med vad flickorna trodde. Pojkarna trodde att 

flickorna tyckte bäst om färgerna rosa, lila och röd. Flickorna svarade övervägande att de 

tycker bäst om rosa, lila, röd och grön. Detta visar att pojkarna antagande stämmer bra med 

vad flickorna själva anser. 

 
De flesta av flickorna och pojkarna som trodde att det var skillnad på vilka färger pojkar och 

flickor valde, förklarade att dem inte visste varför det var så. Andra flickor menade att pojkar 

föredrar mörkare färger och flickor ljusare. Någon sa att pojkar och flickor inte vill tycka om 

samma eller att vissa pojkar helt enkelt inte gillar rosa. En anledning som pojkarna uppgav 

var att rosa och lila är ”tjejigt” medan blått och svart är ”killigt”.  

 

 

Färger: förskola/skola 

Förskola 

Majoriteten av förskolebarnen berättade att deras favoritfärger övervägande var svart, blå och 

lila. De tyckte minst om färgerna grå och svart.    

 

  ”Rosa! För att det är fult!” 

    Joakim, 5 år 
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De flesta barnen (10/17) trodde att pojkar och flickor inte tycker om samma färger. De trodde 

att flickorna tyckte mest om färgerna rosa och lila. Enligt barnen tyckte pojkar bäst om 

färgerna grön och orange.  

 

                         ”Hm ibland. Jag hade ju rosa och det har ju tjejer med. Det finns inga kill-         

                           eller tjej färger, för det är samma ändå. ”Tjejer kan rita gröna, tjejer kan rita  

                           alla färger.” 

                           Felix, 5 år   

   

                         ”Rosa och lila. Det finns bara två tjejfärger!” 

                           Joakim, 5 år 

 

De barn i förskolan som ansåg att det var skillnad på vilka färger flickor och pojkar tyckte 

om, uppgav olika skäl till detta. Dessa skäl var: det berodde på att ”flickor och pojkar målar 

olika”, ”flickor väljer färgerna för att de är fina” och ”de vill inte tycka om samma färger”. 

Flera barn kunde inte svara på vad skillnaden berodde på. 

 

Skola 

Skolbarnen tyckte bäst om färgerna svart, röd, lila. De tyckte minst om färgerna grå och rosa.   

Av barnen trodde hälften (8/16) att pojkar och flickor tycker om samma färger, den andra 

delen trodde inte att det var så. Barnen i skolan ansåg att flickor tycker bäst om färgerna röd, 

lila, rosa och gul. Pojkar tycker bäst om färgerna svart, brun, blå, röd och gul  

 

 ”Näää. Killar kan också tycka om rosa och rött och alltihop.” 

                          Malin, 6 år 

 

                        ”Flickor gillar rosa, röd och gul och lite fina färger.” 

                         Elin, 8 år 

 

De barn som berättat att de trodde att det var skillnad i vilka färger flickor och pojkar tycker 

om menande att detta berodde på olika saker.  De anledningar som uppgavs var: ”killar tycker 

om mörkare färger och pojkfärger” och ”rosa och lila är flickfärger och blått och svart är 

pojkfärger”. En del av barnen svarade att de inte visste, vad orsaken till att pojkar och flickor 

tycker om olika färger, var. 
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 ”Njä… men killar tycker om mörkare färger. Och pojkfärger.” 

                         Linea, 6år 

 

Analys av färger: förskola/skola  

Hos förskolebarnen stod det klart att svart, blå och lila var favoritfärgerna. Men svart tillhörde 

tillsammans med grå även de färger som de tyckte minst om. Skolbarnen tyckte mest om 

färgerna svart, röd, lila. De tyckte minst om färgerna grå och rosa. Här var alltså 

förskolebarnen eniga med skolbarnen om att grå var den färg de tyckte minst om. Svart och 

rosa var två färger som barnen hade mycket delade uppfattningar om. En del barn ansåg att 

dessa var färger som de tyckte om medan andra nämnde dessa färger bland dem som de inte 

tyckte om.  

 

De flesta förskolebarnen trodde att pojkar och flickor inte tyckte om samma färger. Till 

skillnad från barnen i förskolan, svarade enbart hälften av barnen i skolan att det var skillnad 

mellan vilka färger pojkar och flickor tyckte om. Förskolebarnen ansåg att flickor tyckte bäst 

om färgerna rosa och lila. Pojkar å andra sidan tyckte bäst om färgerna grön och orange, 

ansåg de. Skolbarnen ansåg att flickor tycker bäst om färgerna röd, lila, rosa och gul vilket 

stämmer förhållandevis bra överrens med vad förskolebarnen ansåg. Pojkar tycker bäst om 

färgerna svart, brun, blå, röd och gul. Några av förskolebarnen svarade att de ”inte visste” vad 

skillnaderna i vilka färger pojkar och flickor tycker bäst, beror på. Några av dem svarade dock 

att flickor väljer fina färger och att pojkar och flickor inte vill tycka om samma färger. 

Skolbarnen trodde att skälet till denna skillnad var att flickor och pojkar tycker om olika 

färger, att det finns ”flick - och pojk färger”. Precis som förskolebarnen så svarade en del att 

de inte visste varför det var en skillnad.  
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Resultat i diagramform 
Vi har valt att även presentera en del av vårt resultat i diagram form. Vi anser att denna del 

behöver förtydligas och att man genom att läsa diagram lättare kan urskilja skillnader och 

likheter. De resultat som vi har valt att redovisa i diagram från ”Motivresultatet” är: Flickors 

favoritmotiv, Vad pojkar tror att flickor tycker om att rita, Pojkars favoritmotiv och Vad 

flickor tror att pojkar tycker om att rita. Från ”Färgresultatet” har vi valt att redovisa: Flickors 

favoritfärger, Pojkar tror att flickor tycker om färgerna:, Pojkars favoritfärger och Flickor tror 

att pojkar tycker om färgerna.  

 

I studien deltog 15 flickor och 18 pojkar. När vi intervjuade dem om motiv och färgval och 

även om det motsatta könets val uppgav de ibland flera svar. Vi har valt att ta med samtliga 

svar, vilket gör att det sammanlagda antalet i diagrammet inte stämmer överens med antalet 

barn som deltog. Där barnen skulle svara på vilket/vilka motiv/färger det motsatta könet 

tyckte om,  är det bara de som ansåg att det var skillnad mellan pojkar och flickors val som 

deltar i  resultatet. 
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Denna tabell visar att flickor helst ritar julsaker. Med julsaker menas allt det som barnen 

associerar med julen. (Exempelvis: jultomtar, julklappar, julgran.) Vi har valt att dela in djur i 

tama (exempelvis hund, katt, fiskar och andra djur som man kan ha som husdjur) och vilda 

(exempel: tiger, lejon och andra djur som man inte brukar se som husdjur). 
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Vad pojkar tror att flickor tycker om att rita

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

Prin
se

ss
or

Hjä
rta

n

Flic
ko

r
Sol

Blom
mor

Hästa
r

Motiv

A
n

ta
l 

p
o

jk
a
r

 
 
Diagrammet visar att pojkar tror att flickor tycker bäst om att rita prinsessor. 
 
 
 
 

 

Pojkars favoritmotiv

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Vet
 ej

Gub
ba

r

M
as

kin
Tav

la

Poc
èm

on

Flag
gstå

ng

Kro
ko

dil

M
as

k 

Tom
te

Motiv

A
n

ta
l 

p
o

jk
a
r

 
 
Diagrammet visar att de flesta pojkar är osäkra på vad deras favoritmotiv är. 
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Flickor tror att pojkar tycker om att rita:
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Diagrammet visar att flickor tror att pojkar helst ritar ”Pojksaker”. Med pojksaker menar de 

exempelvis pojke och bil. 

 
 
 
 
 

Flickors favoritfärger
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Diagrammet visar att  flickornas favoritfärg är röd, tätt följd av rosa. 
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Pojkar tror att flickor tycker bäst om färgerna: 
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Diagrammet visar att pojkarna trodde att flickor tycker bäst om färgerna lila och rosa. 
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Diagrammet visar att pojkarnas favoritfärg är blå, tätt följd av svart och grön. 
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Flickor tror att pojkar tycker om färgerna:
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Diagrammet visar att flickor tror att pojkar tycker bäst om färgerna blå, röd och vit. 
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                                          Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur barn uppfattar sitt eget och andras bildskapande ur ett 

genusperspektiv, med fokus på färger och motiv. Resultatet visade att uppfattningarna var 

olika bland barnen. En del av dem menade att det fanns stora skillnader, medan andra barn 

berättade att de inte tyckte så. Det visade sig att majoriteten av barnen uppfattade att det fanns 

skillnader i flickors och pojkars färg- och motiv val. Flera av barnen i skolan ritade motiv 

även med flaskfärger, därför har vi valt att ta in även dessa i diskussionen. 

 

Studien visade att barnen mestadels ritade samma saker som sina kamrater, detta gällde främst 

pojkarna. Thor (1988) menar att barn påverkas av de bilder som finns runt omkring dem. 

Barnen i vår undersökning satt i grupper när de ritade, kan detta ha påverkat dem att rita 

samma saker som andra barn? Vi kunde även se på åldersindelningarna att ju äldre barnen var 

desto mer påminde deras motiv om varandra. Det förekom mer fantasirelaterade motiv bland 

förskolebarnens teckningar teckningar (prinsessa, gubbe, hjärta, maskin, trasigt hjärta) än vad 

det gjorde i skolbarnens. De ritade mestadels det som fanns i deras närhet, som spel och godis. 

Studiens resultat visar på det som Änggård (2005) skriver. Hon menar att om barn själva får 

välja motiv så väljer de att rita mer köns stereotypa motiv än om pedagogerna bestämmer 

vilket tema teckningarna ska utgå ifrån. Änggård skriver även om barnbildsforskning som 

visar att förskolebarns bilder är expressiva, konstnärliga och originella medan skolbarns är 

mer realistiska och schematiska. 

 
Flera barn i studien ritade sin familj och tv-spel. Lowenfeld (1987) menar i sin teori att familj, 

media, kamrater och samhället runt omkring oss påverkar barnen i deras val av bildmotiv. 

Lowenfeld tar också upp olika stadier i sin teori som visar på hur barns konstutveckling ser ut. 

I det första stadiet, klotterstadiet, ritar barnen inga särskilda motiv utan pennan följer handens 

rörelse. Detta visar sig i vår studie då 3-åringarna i vår undersökning ritade ett motiv med 

upprepade rörelser.  

 

Det andra stadiet kallar han det ”Förschematiska stadiet” som sträcker sig mellan 4- 7 år. 

Lowenfeld menar att i detta stadie ritar barnen mer avbildande motiv och det börjar bli 

synbart, för andra, vad bilden föreställer. Barnen väljer färger efter känsla och inte efter om 
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det blir logiskt. Förskolebarnen i vår undersökning ritar blå och gröna gubbar, prinsessor med 

blått hår och lila katter. Detta stämmer alltså överrens med vad Lowenfeldt menar, enligt vår 

tolkning.  

 

Det tredje stadiet är det ”Schematiska stadiet” och sträcker sig mellan 7-9 år. I det här stadiet 

börjar barnen använda färger utifrån hur det ser ut i verkligheten. Vår undersökning har visat 

att skolbarnen inte bara använder färger som de tycker om utan även ritar med de färger som 

stämmer överens hur verkligheten ser ut. Skolbarnen ritade motiv ifrån deras verklighet, så 

som godis, Nintendo och husdjur.  

 

Utifrån vad studiens resultat visar stämmer inte åldersgränserna fullständigt överens med när 

stadierna börjar och slutar i Lowenfelds teori. Vissa 6-åringar kan rita en lika proportionerlig 

människa som en 8-åring, likaväl som att vissa 8-åringar inte har kommit längre i 

stadieutvecklingen än vad en 5-åring ska ha gjort. Pojkarna i vår undersökning som ansåg att 

det var skillnad i vilka motiv pojkar och flickor valde att rita, berättade att flickor ritar 

prinsessor och sådant som är typiskt för flickor. Detta stämde väl överens med vad flickorna 

själva svarade att flickor brukar rita. Flickorna menade att pojkar mest ritar pojksaker som 

bilar och pojkar, detta stämde inte med pojkarnas syn. De ansåg själva att pojkar ritar vad de 

vill. Det visade sig att genom hela vår undersökning, var 5-åringarna de som var mest säkra 

på sina svar och de som ritade flest motiv. 6-åringarna ritade minst antal motiv och hade 

svårast för att svara på frågorna. 

 

Flickorna trodde att pojkarna tyckte bäst om färgerna blå och röd. Det visade sig stämma bra 

in på vad pojkarna själva ansåg sig tycka om för färger. Pojkarna berättade att de trodde att 

flickor tyckte bäst om färgerna rosa, lila och röd. Flickorna instämde i att detta var färger som 

de tyckte om. Man kan konstatera att pojkar och flickor är väl insatta i vilka färger det 

motsatta könet tycker om. Hur kan det komma sig att barnen är så väl insatta i vad det andra 

könet tycker om för färger? Flera forskare och teoretiker (Tjeder, 2006, Hurlbert, 2007 och 

Lowenfeld, 1987), menar att flickor och pojkar socialiseras in till att tycka om vissa färger 

eftersom dessa är ”rätt” för deras kön. Andra forskare (Alschuler och Hattwick, 1947) menar 

däremot att vilka färger barnen väljer ändras med åldern.     

 

Hurlbert (2007) har i en färgstudie kommit fram till att kvinnor genom alla tider dragits till 

färgen röd medan män alltid har föredragit den blå färgen. Vår studies resultat styrker detta då 
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det visade sig att flickorna generellt tyckte bäst om färgen röd, rosa och lila. Pojkarna 

föredrog färgen blå. De nämnde även röd som en av sina favoritfärger. Här överensstämmer 

inte vårt resultat med vad Hurlbert kommit fram till då röd var en färg som båda könen 

fördrog.  

 

Änggård (2005) menar att det populäraste motivet bland barn är människokroppen. Barnen 

väljer helst att rita människor av samma kön som de själva. Hjärtat, som var det näst 

vanligaste motivet, ritades nästan enbart av flickor. Det vanligaste motivet hos både flickor 

och pojkar som visade sig i vår studie, var människokroppen. Flickorna ritade 

människokroppen som en flicka medan pojkarna ritade den som en tomte. Det visade sig även 

i vår studie, att det enbart var flickor som ritade hjärtan. 

 

Det visade sig att fler pojkar än flickor trodde att det var skillnad mellan vilka färger som 

respektive kön tyckte om. Innebär detta att pojkar är mer indelade i könsrollerna än vad 

flickor är? 

 

Studier av Alschuler och Hattwick (1947) visar att barnen i 2-3 års ålders föredrog varma 

färger som rött och gult. Ju äldre barnen blev desto mer började de tycka om kalla färger som 

blått och grönt. Ju äldre barnen blev, desto nogrannare valde de färger, de yngre barnens 

färgval var mer spontana. I vår studie visade det sig, tvärt emot Alschuler och Hattwick, att 3-

åringarna tyckte bäst om grön, rosa, brun, blå och svart. De tyckte däremot inte om gult. 

Barnen i de högre åldrarna tyckte om en blandning av både kalla och varma färger. 

 

Studien visade att barnen ansåg att det fanns särskilda flick- och pojksaker/färger. Tjeder 

(2006) säger i en intervju med GP, att han anser att pojk- och flickfärger är något föränderligt. 

Han menar att förr var rosa en färg för pojkar och blå en färg för flickor. I vår 

undersökningsgrupp fanns både styrda könsrollstankar och likaså åsikter om att det inte fanns 

några skillnader alls mellan pojkar och flickor. 
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Didaktiska konsekvenser 

Inom förskola och skola finns tydliga restriktioner för hur pedagoger ska bedriva sitt arbete. 

Dessa presenteras i både Lpo 94 och Lpfö 98. 

 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika 

värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund .” (Läroplanen för förskolan, 1998, s. 8). 

 

”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt 

på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som 

ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt”. 

(Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och förskoleklassen och fritidshemmet, 1994, 

s. 4). 

 
Eftersom det är pedagogens uppdrag att arbeta utifrån läroplanen är det viktigt att 

kontinuerligt reflektera över det som läroplanerna säger. Läroplanen menar att alla barn skall 

ha lika rättigheter och värde oavsett kön. Lpo 94 poängterar även att skolan är en del av det 

som formar barns uppfattningar om kvinnligt och manligt. De som arbetar med barn har 

därför en viktig uppgift i att ständigt tänka på sitt bemötande av barn.      

 

Flera undersökningar har visat att vuxna idag tar för givet att det är skillnader i vad pojkar och 

flickor tycker om. I vår undersökning har det visat sig att när barnen själva får uttala sig om 

ifall det finns skillnader i pojkars och flickors val av färger och motiv, så är åsikterna mycket 

skilda. Vi vill mena att om man som pedagog enbart tar för givet vad pojkar och flickor tycker 

om/inte tycker om, så kan detta bidra till förutfattade meningar. Konsekvenserna kan då bli att 

dessa förutfattade meningar sprids vidare till barnen och därmed har vi gjort oss själva en 

björntjänst när vi som pedagoger har i uppdrag att motverka all särbehandling av barn utifrån 

deras kön. Vi tror att det är viktigt att alla pedagoger tar reda på vad deras barngrupp anser om 

huruvida det finns skillnader mellan pojkar och flickor, annat än de kroppsliga. Som det visat 

sig i vår undersökning så finns det barn som inte tror att det är några skillnader i vad flickor 

och pojkar tycker om och därmed finns inte heller något genusproblem att ta tag i. Man kan 

då fråga sig om det är vi vuxna som skapar problemet åt dem om vi börjar prata om 

skillnader.  
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I arbetet med barn ska vi se till den enskilda individen i både förskola och skola. Om vi kan ta 

oss tid att lära oss att analysera barns bilder, kan vi se om det finns budskap i dessa som 

annars inte skulle ha kommit fram. Vi kan också lära oss mer om barnen genom att se vad de 

ritar och framför allt genom att intervjua dem om deras teckningar. Som pedagog bör vi tänka 

på det som Lowenfeld (1987) tar upp om att man inte ska störa barnen i deras 

konstutveckling. Man bör inte påtvinga barnen att teckna saker som det inte känner sig redo 

för.  

 
Inom Lowenfelds (1987) förschematiska stadie väljer barnen färger utefter känslan som de 

upplever och inte efter hur verkligheten ser ut. Detta anser vi är något som man bör tänka på i 

arbetet med barn och bild. Vi bör inte kommentera eller påpeka om färgerna inte stämmer 

överrens med verkligheten, det är barnets verklighet som är den viktiga! 

    

Metod diskussion 

Vi har använt oss av intervjuer och bildaktiviteter i vår studie eftersom vi ville få veta barnens 

egna uppfattningar kring färger och motiv. Dessa uppfattningar, anser vi, kommer till sin rätt 

bäst i en intervju. Bildaktiviteterna utfördes för att barnen och vi, som intervjuare skulle ha 

något konkret att samtala kring. Vi startade med att genomföra de två bildaktiviteterna med 

barnen. Vid den första bildaktiviteten visade alla barn intresse och allt gick som vi hade tänkt 

oss. Vi upptäckte att det som var aktuellt i förskolan, för den specifika dagen som aktiviteten 

ägde rum, avspeglades i många av barnens teckningar. Denna dag hade man i förskolan övat 

på luciasånger. Detta resulterade i att en del ritade tomtar och andra saker som man vanligtvis 

associerar med julen. Vi anser att det skulle vara intressant att göra denna övning en dag då 

barnen inte övar luciasånger för att se om resultatet blir detsamma.  

 

Under andra bildaktiviteten använde vi flaskfärger som vi i början själva hällde upp till 

barnen. Detta tog mycket mer tid än planerat så vi fick ändra till att i skolan ställa fram 

plastmuggar med färger i som barnen själva fick välja från. I förskolan valde barnen endast 

sina favoritfärger som vi hällde upp åt dem. I efterhand har vi kommit fram till att det som 

barnen samtalade om under bildaktiviteterna kunde ha varit av värde för vår undersökning. 

Det hade varit intressant att videofilma barnen under bildaktiviteterna för att se om samtalet är 

annorlunda när de är i barngruppen mot när de är ensamma med oss under intervjun.  
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Efter bildaktiviteterna intervjuade vi barnen en och en. I förskolan skedde detta i ett 

målarrum, där personalen kom in och hämtade material emellanåt. Detta var inte något vi 

hade räknat med då vi bett personalen om ett privat rum. Detta gjorde att intervjuerna fick 

avbrytas ibland och både vi och barnen tappade fokus. Detta är något man bör tänka på till 

nästa gång att då förtydliga för all personal, så att man kan vara säker på att alla har förstått att 

man behöver få vara ifred under intervjuerna. Övergripande gick alla intervjuer mycket bra, 

barnen visade intresse och de flesta hade tålamod och svarade med glädje. I skolan blev det 

ont om tid eftersom hela den inplanerade tiden inte fanns p.g.a. missförstånd. Till nästa gång 

kommer vi att dubbelkolla att tiderna stämmer så som vi kommit överens om. 

 

Efterarbetet, som bestod av att skriva ned alla intervjuer ordagrant tog lång tid. Vi bearbetade, 

analyserade och kategoriserade sedan materialet för att komma fram till ett resultat. Det mest 

komplicerade var att bearbeta materialet och sammanställa ett resultat av det. Detta var det 

som var mest omfattande och vi hade svårt att koncentrera det kring enbart några kategorier. 

Vi hade under intervjun frågat barnen vilka färger de använt under bildaktivitet 2. Under vår 

sammanställning kom vi dock fram till att denna fråga inte var relevant för vårt resultat, då 

den enbart visade vilka färger barnen valt att måla med, men inte vilka färger de tycker bäst 

om. Vi valde därför att inte redovisa svaren på denna fråga. Det kan vara bra att tänka efter 

noggrannare, innan intervjun, om de frågor man ställer till barnen verkligen är relevanta för 

studien.  

 

Fortsatt forskning 

Efter genomförd studie skulle det vara intressant att fortsätta med att gå in mer på djupet på 

varje enskild teckning och analysera den. Under analyseringen letar forskaren efter olika 

former av budskap i teckningen. Om så är fallet, förändras dessa budskap med åren och finns 

det skillnader mellan flickors och pojkars? Att lära sig tyda barnen budskap är relevant för 

pedagoger som arbetar med barns bilder. I studien har det bara snuddats vid frågan om varför 

barn väljer att rita vissa motiv. En vidare forskning inom detta område kan bidra till ökad 

kommunikation med barn där man kan kommunicera genom bilder.  

 

Att utöver enskilda intervjuer även genomföra gruppdiskussioner, kan bidra till att forskaren 

får ta del av fler tankar från barnen. Dessa grupper kan delas in i enbart könshomogena eller 

könsheterogena grupper. Blir resultatet annorlunda i de olika grupperna? Genom att sedan 
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jämföra om de olika svaren skiljer sig åt och om barn påverkas av varandra när de sitter i en 

gruppdiskussion kan ett bredare resultat utläsas.  

  

Slutord 
 

Under arbetet med detta examensarbete har vi fått hjälp och synpunkter från många olika håll. 

Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare, Marianne Strömberg, som har hjälpt och 

väglett oss igenom denna uppsats. Vi vill även tacka familj och vänner för att ni korrigerat 

och gett synpunkter på uppsatsen. Framför allt vill vi framföra ett varmt tack till alla 

underbara barn som ställt upp i våra bildaktiviteter och intervjuer. Utan er hade inte denna 

uppsats varit möjlig! Uppsatsskrivandet har gett oss ny fördjupad kunskap och en förändrad 

syn på pedagogiskt arbete med barn och bild. Tack till alla som har bidragit med inspiration 

och varit ett stöd under arbetets gång! 
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Bilaga 1 
 

Till föräldrar med barn på XXXXX 
 
Mitt namn är XXXXX. Jag läser just nu den sjunde och sista terminen på 
förskollärarutbildningen i Borås/Varberg. 
 
Under hösten kommer jag och min skrivpartner XXXXX att skriva vårt examensarbete om 
hur barn tänker runt färger ur ett genusperspektiv. Vi är mycket intresserade av att få veta era 
barns åsikter och tankar om detta.  
 
Våra frågeställningar som vi vill ha svar på i vårt arbete är följande: 
Vilka motiv väljer flickor respektive pojkar när de målar? 
Vilka färg - och formval gör flickor respektive pojkar? 
Vilka tankar har barnen om sina bilder? 
Vilka skillnader/likheter inom färgvalen finns mellan olika åldersgrupper? 
 
Barnen kommer att få rita det motiv som de tycker bäst om och använda sina favoritfärger. 
Utifrån dessa bilder får de sedan berätta om hur de har tänkt.  
 
Eftersom vårt examensarbete, när detta är färdigt, kommer att vara en offentlig handling är det 
av största vikt för oss att ni ger oss ett skriftligt godkännande på att just ert barn får vara med 
och delta i denna studie. 
 
Vi kan garantera att vi kommer att utgå från sekretesslagen, som säger följande: 
Konfidentialitetskravet: Alla deltagare är anonyma när resultatet ges ut. Personuppgifterna 
förvaras på ett säkert ställe. Barns, lärares och skolors namn kommer att fingeras, dvs. 
ändrade. 
Nyttjandekravet: Personuppgifterna får bara användas för forskningen. 
Samtyckeskravet: Deltagandet är frivilligt. 
Informationskravet: Man ska som forskare medvetandegöra deltagarna om forskningens syfte. 
 
Det är till stor hjälp för vårt arbete att vi får ta del av era barns tankar. Har ni frågor är ni 
välkomna att ringa oss. Ni kan även ta kontakt med vår handledare i Borås, Marianne 
Strömberg.  
 
Jennie Johansson och Anna Dannberg telefon XXXXXXX 
Marianne Strömberg, telefon XXXXXX 
 
Tack på förhand! 
Jennie och Anna 
 

 
Lämnas till pedagogerna på XXXXX senast fredagen den 20070919. 
 

 



Föräldrarmedgivande 
 
 
Målsman för 
 
 
……………………………………………………………………….. 
(Barnets namn) 
 
                                 godkänner                              godkänner ej 
 
att mitt barn blir intervjuat och observerat av Anna Dannberg/Jennie Johansson i syfte att 
undersöka hur barn tänker om färger och bilder ur ett genusperspektiv. Jag/vi intygar härmed 
också att jag/vi blivit informerad om hur uppgifterna kommer att behandlas utifrån 
sekretesslagen och att detta kommer att bli en offentlig handling. 
 
 
 
……………………………. 
(Datum) 
 
 
…………………………………………………………                    …..……………………… 
(Målsmans underskrift)                                                                               (Telefon 



Bilaga 2 
 
 

Frågor till bild 1 
 
 

1, Berätta vad du har ritat. 
 
2, Hur kommer det sig att du valde att måla detta? 
 
3, Vad tycker du mest om att måla? 
 
4, Finns det något du inte tycker om att måla? 
 
5,  Tycker du att det är någon skillnad på vad pojkar/flickor tycker om att rita?  
 
6, (Om svaret på fråga 2 blir ja) Vad brukar pojkar/flickor måla?  
 
7, Samma fråga, fast motsatta könet? 
 
8, Varför tror du att det är skillnad på vad pojkar och flickor tycker om att måla? 
 
 

 
Frågor till bild 2 
 

1, Berätta vilka färger du har använt.  
 
2, Vilka är dina favoritfärger? 
 
3, Finns det några färger du inte gillar?  
 
4, Tror du att pojkar och flickor tycker om samma färger? 
 
5, (Om nej på fråga 3.) Vilka färger tycker pojkar/flickor om? 
 
6, Samma fråga men motsatta könet. 
 
7, Varför tror du att det är så? 


