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Sammanfattning 

Vårt syfte är att studera hur barn gör sig eller görs till ett manligt eller kvinnligt subjekt under 

bildskapande aktiviteter i relation till färgval och motiv på en förskoleavdeling. Vi valde icke 

deltagande observation där vi antecknat vad som sades och gjordes och vi har även fotograferat 

barnens bilder. Vi har analyserat vårt insamlade data utifrån ett feministiskt poststrukturellt perspektiv 
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skrivit fram. Vi vill därför uppmärksamma stereotypa förväntningar på flickor och pojkar och på så 

sätt bidra till ett mer jämställt förhållningssätt under bildskapande-aktiviteter och även till ett 
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Förord 

Denna studie är gjord av Malin Kleberg Lundell och Linnéa Kleberg som gått förskollärarutbildningen 

på Stockholms universitet. 

Vi vill tacka alla barn och pedagoger som varit med och bidragit till studien. Utan dem skulle vi inte 

kunnat göra detta. Vi vill även tacka vår handledare Christian Eidevald för allt stöd vi fått. 
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Inledning 

Denna studie är gjord av oss, syskonen Malin Kleberg Lundell och Linnéa Kleberg. Tidigt i vår 

utbildning började vi intressera oss för varför samhället ser ut som det gör, med olika förväntningar på 

män och kvinnor. Varför antas män vara bättre på till exempel teknik och kvinnor vara mer 

omhändertagande? Varför lever vi fortfarande upp till dessa stereotypa föreställningar? 

Vi har sett, både när vi har arbetat på förskolor och under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU), 

att bemötanden spelar en stor roll för hur människor görs och gör sig som subjekt. Redan i tidig ålder 

verkar barn och även pedagoger försöka göra kön utifrån stereotypa förväntningar på flickor och 

pojkar. Som inledning beskriver vi en rätt så ”typisk” situation utifrån de erfarenheter vi har fått som 

vikarierande barnskötare och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen: 

Bokläsning 

Karin och Cassandra sitter i den lugna vrån och läser en bok. Efter en stund slutar Karin att läsa eftersom att Cassandra 

sitter och studerar Karin noggrant. Karin frågar om Cassandra vill att de avslutar lässtunden men då frågar Cassandra 

istället: 

C- Är du kille eller tjej? 

K- Vad tror du? 

C- Du är tjej. 

K- Aa. 

C-Varför har du såna kläder då? 

K- Hur menar du nu? 

C- Ja, mörka och med tiger. 

K- För att jag tycker det är fint. 

C- Men är du tjej så ska du ha rosa och sånt! 

 

I liknade situationer har vi sett hur flickor, på liknande sätt som vår ”påhittade historia” ovan, inte 

tycker att andra flickor uppfyller kriterierna för hur en kvinna bör klä sig. Detta på grund av motiv och 

färgval som de gjort. Vi har på liknande sätt som i exemplet sett hur flickor försöker hjälpa varandra 

genom att upplysa om vilka färger som passar till flickor. På samma sätt som Davies (2003, s. 13) 

skriver i boken ”Hur flickor och pojkar gör kön”, återupprättas könsuppdelningen genom att påpeka 

misstag.  

Under vår tid som vikarierande barnskötare och under vår VFU, har vi många gånger blivit tillfrågade 

av barnen om vi kan rita något som de önskar. När vi uppmuntrat dem till att försöka själva är det 

många gånger vi fått till svar att de inte kan. Men en stund senare har många kommit tillbaka med 

stora leenden och visat vad de lyckats med. Ett sätt att se detta är som Nordin-Hultman (2004, ss. 13, 

25, 42, 168) menar att vi som människor, som subjekt, i samspel med andra människor och miljön gör 
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oss och görs till antingen kompetenta eller misslyckade. I detta exempel som kompetenta eller 

misslyckade konstnärer. En intressant tanke vi slås av i detta sammanhang är att de flesta konstnärer 

som lyfts fram som ”kända” (kompetenta) är män. I boken ”Det Stora Mästerverken- Världens mest 

berömda målningar kommenterade och förklarade” kan man exempelvis se att samtliga konstnärer 

som presenteras är män (Cumming 1997). Vad beror detta på? Vi tror inte att det beror på att män har 

bättre anlag för att vara konstnärer, utan som ett resultat av att alla människor formas då någon visar 

intresse för något de skapat, utifrån de förväntnigar och förutsättningar som råder i den tid vi lever i. 

De som bemöts som kompetenta och får berätta vad de tänker om sin bild tror vi, vilket också Braxell 

(2010, s. 73) uttrycker, känner sig tillfredsställda och kompetenta. Men många har även fått 

bemötande som inte varit positivt laddat, till exempel ”Vad är det där för något?” eller att någon 

antagit att man ritat något som man i själva verket inte har och därmed blir konstnären besviken på att 

denne inte lyckats. Detta skapar en känsla av misslyckande och konstnären vill kanske, i alla fall för 

stunden, bara slänga teckningen och gå därifrån.  

I denna uppsats utgår vi från att känslan av att vara en kompetent konstnär till stor del beror på vilket 

bemötande man fått av sin omgivning. Detta är även någonting vi fuderat över i de bildskapande 

situationer vi varit med om. Vi kommer nu återge en sekvens som det kan se ut i en förskola (även 

denna ”påhittad”, men utifrån flera olika situationer som sett ut ungefär på detta sätt): 

Bildskapande 

Lisa går fram till pedagogen Anette och frågar om hon kan hjälpa henne att rita en fjäril. Anette säger då till Lisa att 

hämta fjärilsboken de har ståendes i bokhyllan. ”Titta på bilderna i den och försök rita av en fjäril därifrån” säger hon 

till Lisa. Lisa suckar men går och hämtar fjärilsboken och sätter sig vid ritbordet och börjar bläddra i den. Efter en 

stund kommer Linus fram till Anette och frågar henne om hon kan hjälpa honom med att plocka fram färger. Anette 

börjar genast hjälpa Linus att komma igång med målandet. När alla färger är framdukade och Linus fått på sig 

förklädet frågar han Anette om hon kan hjälpa honom att rita en bil. Anette säger då att han kan försöka själv först. 

Men Linus protesterar då genom att säga att han inte kan. Anette sätter sig själv då bredvid Linus och ritar en bil till 

honom medan hon förklarar hur hon gör.  

 

Våra erfarenheter, och också forskning (Davies 1989; Davies 2003; Lenz Taguchi 2014; Eidevald 

2009; Eidevald 2011; Johansson 2008) visar att det finns olika förväntningar på oss som män och 

kvinnor där hur vi bemöts av vår omgivning gör hur vi skapar oss efter de förväntningarna. Vi skulle 

här kunna säga att Lisa görs till mer mogen och kompetent, av pedagogen, än Linus och därför ges 

större ansvar till att själv lära sig skapa en fjäril på egen hand. Det kan också förstås som att när Lisa 

växer upp och blir kvinna, förväntas hon ta större ansvar eftersom hon som flicka är mer mogen och 

även ska vara flexibel. Detta visar Lisa att hon förstår genom att inte protestera mot pedagogens sätt 

att säga att hon inte tänker ge henne hjälp. Linus däremot ges mer hjälp, uppmärksamhet och 

uppmuntran. Detta kanske beror på att han ses som minde mogen än Lisa, trots att de är i samma ålder, 

då en vanlig föreställning är att flickor är mer mogna, även om flickor och pojkar gör samma saker (se 

även Eidevald 2009, s. 139). Vi tolkar detta som att i exempelt bemöts alltså Lisa och Linus olika för 

att de har olika kön. Linus ges inte samma möjlighet till att lära sig på egen hand och Lisa får inte lika 

mycket uppmärksamhet som Linus. Detta skulle kunna sägas gå emot läroplansmålen om vi till 

exempel tar detta citat ur Skolverket (2010, s. 5):  

”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar 

till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska 

motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma 
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möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 

könsroller.” 

 

Under vår förskollärarutbildning har vi fått läsa forskning om genus, vilket bara spätt på vårt redan 

funna intresse. Vi bestämde oss tidigt i vår utbildning för att vårt examensarbete skulle handla om 

detta. Vi har både fått uppleva en stor frustration när vi fått kunskaper om rådande förväntningar och 

föreställningar på oss som kvinnor, men även män, och även ett uppöppnande av att nu veta vilka 

förväntningar som styr oss till viss del. Detta har gjort det lättare för oss att ifrågasätta förgivettagna 

regler och normer i vårt samhälle.  

Det står även i Skolverket (2010, s. 7) ” 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”.  När bland annat bild nämns som metod och innehåll i förskolans verksamhet för att främja 

barnens utveckling och lärande anser vi att det behövs studier om hur just kön konstrueras i dessa 

sammanhang. Därför önskar vi med denna studie att kunna bidra med mer kunskap om hur vi som 

pojkar och flickor, redan i förskoleåldern, blir bemötta av vår omgivning på olika sätt. Vi vill visa på 

hur detta gör oss som subjekt, i olika pågående situationer och processer (här i bildskapande-

aktiviteter), för att vi lättare ska kunna ifrågasätta det förgivettagna och näst intill osynliga 

förväntningar och föreställningar som finns i förskoleverksamheten. Detta tycker vi är viktigt eftersom 

alla ska ges samma förutsättningar och behandlas lika. Då ska inte könet spela någon roll. ”Inget barn 

ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan 

kränkande behandling.” (Skolverket 2010, s. 4). 

Teoretiskt perspektiv 

I vår studie utgår vi från feministiskt poststrukturell teori för att analysera den data vi samlar in. Varför 

vi valt denna teori är för att vi hade för avsikt att analysera observationerna utifrån ett synsätt där kön 

ses som socialt konstruerat (Eidevald 2009; Davies 1989) och vi anser att denna teori kan hjälpa oss se 

hur barnen och pedagogerna gör kön under de bildskapande aktiviteterna utifrån förväntningar på 

dem. En annan aspekt som hjälper oss att analysera datan med denna teori är att allt ses som språk 

(Lenz Tauguchi 2014, ss. 56-57) vilket gör det intressant att se barnens bilder som en del av den 

diskursiva praktiken som är med och gör kön. Nedan följer en djupare beskrivning av teorin. 

Feministisk poststrukturalism finner man under tredje vågens feminism. Här ser man nödvändigtvis 

inte det kvinnliga och manliga som varandras motsatser (Davies 2000 refererad till i Eidevald 2009, s. 

18) utan båda ses som individer och könen ses som socialt konstruerade. Här lyfter man hur kvinnor 

och män görs utifrån olika könskategoriseringar och förväntningar på dem (Butler 2006 refererad till i 

Eidevald 2009, s. 18). Davies (1989, s. xi) menar att denna teori, på så sätt, kan ses som radikal 

eftersom den går bortom uppdelningen av manligt och kvinnligt och menar på att detta ses som en 

konstituerande process där vi gör oss som man och kvinna. Men vi kan även välja att gå emot dessa 

förväntningar eftersom görandet av kön inte ses som fast bestämt.  
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Här ligger fokus på hur vi blir kvinnor och män. Även makt inom könskategorierna analyseras och 

problematiseras. Dock har kritik lyfts fram under denna vågens feminism. Bland annat för att 

olikheterna överdrivs (Eidevald 2011, s. 60). Feministisk poststrukturalism ifrågasätter och vill lösa 

upp de två kategorierna, det vill säga manligt och kvinnligt. Den vill alltså visa att vi kan vara på flera 

olika sätt (Lenz Taguchi 2014, ss. 18-19). 

I feministisk poststrukturalism är subjektet aldrig bestämt, utan befinner sig i en process där denne 

hela tiden omskapar sig själv på nytt (Lenz Taguchi 2014, s. 18). Man görs och gör sig ständigt till ett 

subjekt. Detta innebär att man försöker tänka och handla sig fram till den man vill vara eller ges 

möjlighet att vara i olika sammanhang. Därför kan man säga att man lär sig vara ett visst manligt eller 

kvinnligt subjekt när man är med sin familj och ett annat manligt eller kvinnligt subjekt när man är 

med sina vänner eller i skolan (Lenz Taguchi 2014, s. 14). Subjektet positionerar sig i relation till 

normerna, miljön och vad själva aktiviteterna utgör (Nordin-Hultman 2004, s. 169). Ett centralt 

begrepp i denna teori är Positionering, vilket innebär att subjektskapandet blir på olika sätt i olika 

situationer. Subjektet görs eller gör sig själv till ett visst subjekt i förhållande till de rådande 

diskurserna (Nordin-Hultman 2004, s. 169). Positioneringsbegreppet är det närmaste begreppet till att 

vi antar en viss roll i en situation, som finns i feministisk poststrukturalistisk teori. I denna teori 

används dock inte begreppet ”roll” eftersom det syftar på att personen egentligen har en fast identitet 

vilket feministisk poststrukturalism går emot (Davies och Harré 1990 refererad till i Eidevald 2009, s. 

58). Positioneringsbegreppet syftar istället på att vi blir/görs/gör oss till ett visst subjekt i relation till 

de normer och möjlighetsvillkor miljöer och aktiviteter utgör. Diskurserna talar om för oss hur vi bör 

vara i sammanhanget (Nordin-Hultman 2004, s. 169). Vi kan inte säga att en person är något fast, utan 

det är bara ett sätt av många att positionera sig på (Davies 1989, s. 113). Detta bidrar till vårt 

subjektskapande. Vi blir till i varje situation. Det vi gör och tänker får mening utifrån de diskurser som 

råder. Därför blir vi olika subjekt i relation till olika miljöer, sammanhang och människor vi möter 

(Eidevald 2009, s. 59).  Vi kan då säga som Davies att ”Ett barn får hjälp att positionera sig på rätt vis 

genom att umgås med andra. De lär sig också av diskursiva praktiker där uppdelningen i manligt och 

kvinnligt är uppbyggd” (Davies 2003, s. 13). 

Lenz Taguchi (2014, ss. 21-22) menar att förskolor fortfarande har ett dominerande modernistisk 

synsätt på barn och detta får konsekvenser för hur pedagoger bemöter och behandlar dem. Problemen 

läggs enligt författaren hos subjektet i modernistiska teorier, vilket bland annat gör att man utesluter 

utformningen av rummet och vilket material som finns tillgängligt, vilka försetällningar och 

förväntningar som finns på barnet och då även förhållningssätt gentemot dem som kan vara med och 

producera subjektets beteende och identitet. Lenz Taguchi (2014, s. 55) beskriver detta som att det 

subjektet är, blir eller väljer att vara beror på det sammanhang hen befinner sig i och vilka människor 

som hen är med. Den blick subjektet väljer att ha på andra människor och vilken blick de har på 

subjektet påverkar hur hen blir i sammanhanget. Davies (1989, ss. 12-13) anser att denna teori 

erbjuder att se det som att vara man eller kvinna inte är kopplat till våra könsorgan utan barn kan 

positionera sig på många olika sätt som man/pojke och kvinna/flicka, bara diskurser finns tillgängliga 

och erbjuder de möjligheterna. 

Ett annat centralt tema för feministisk poststrukturalism är att allt ses som språk. Allt vi kan veta om 

oss själva eller fenomen runt omkring oss kan vi bara veta med de språkliga verktyg vi fått att beskriva 

detta med. Vi kan inte förstå den kroppsliga människan utan det språk vi förstår världen med. Språket 

skiljer sig på olika platser och sammanhang i världen. Detta gäller även för till exempel begreppen 

genus och kön. Eftersom dessa begrepp skiljer sig åt på olika platser i världen går de inte att göra en 

generell definiering av gränsen mellan dem (Lenz Taguchi 2014, ss. 56-57).  
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Ytterligare ett centralt begrepp inom detta perspektiv är diskurs. Diskurser formas i denna teori av 

människors olika uttrycksformer och språk av fenomen vi försöker förstå i olika kulturer, tider och 

sammanhang. De förståelserna av fenomenen som dominerar våra olika uttrycksätt kallas för 

diskurser. Diskurserna ses som maktproducerande eftersom de erbjuder möjlighetsvillkor och till viss 

del reglerar det enskilda subjektet. Makten produceras alltså av människornas dominerande 

förseställningar, inifrån subjektet själv, genom att denne tänker och handlar i enlighet med de 

dominerande föreställningarna. Detta kallar både Foucault och Butler för subjektifikationsprocessen 

(Lenz Taguchi 2014, ss. 57-58). Foucault (1980, s. 153 refererad till i Dolk 2013, s. 26) menar att 

normer är kopplade till makt och det är genom att människor rättar sig efter dessa tankesätt och viljor 

både medvetet och omedvetet som dessa opererar. Men maktrelationer är föränderliga och uppstår i 

sociala situationer. Butler (1991/2007 refererad till i Dolk 2013, ss. 26-27) menar att om barnen ska 

göra sitt kön på ett ”naturligt sätt” måste de anpassa sig med kläder och beteenden, som hör till den 

dominerande nomen, för det könsorgan de har. Det gäller även för att göra sig som barn och vuxen. 

Hon menar på att om en vuxen vill ha status på sitt arbete bör denne inte klä sig i prinsessklänning 

eller spindelmannan dräkt, medan barn som gör det kan få hög status. Detta tror vi även gäller barnens 

bilder. Det kanske ger en flicka eller pojke hög status om hen rättar sig efter färger och motiv som 

anses passa för hens kön? Foucault (1997 refererad till i Johansson 2008, s. 24) menar att makt skapas 

av alla även om den inte används på samma sätt och villkor. Johansson (2008, s. 24) menar att där 

makt produceras skapas också motstånd till den. Nordin-Hultman (2004, ss. 42-43) menar att om 

språk, begrepp och praktiker ses som diskursiva, skapar dessa ett bestämt sätt att se på världen. Dessa 

bestämmer vad som går att tänka och göra. Ett sådant sätt att se på någon/något tas ofta som sanningar 

och som ett naturligt sätt att se på detta utan att ifrågasättas. Hon berättar att Foucault kallar detta för 

sanningsregimer eller den sanna diskursen. Hon anser även att barnen till slut kommer att producera 

makt över sig själva och andra barn genom hur de förstår pedagogens blick och praktik på/kring dem. 

Genom hur barnen bemöts kommer de förstå hur de ska vara. Nordin-Hultman (2004, s. 46) påstår att 

hur barn uppfattas på till exempel förskolan beror även på vilka miljöer, aktiviteter, dagsprogram och 

uppgifter som erbjuds dem. Nordin-Hultman (2004, s. 51) menar att Foucault även tillskrev rummen 

makt. Rummen tillskriver människor identiteter och skapar personers subjektivitet. Rum och platser är 

diskursiva och bär upp föreställningar. Rummen är med och skapar maktrelationer, som till exempel 

lärarens plats längst fram och elevernas platser sittandes mot denne. Rum och platser skapar även kön, 

exempelvis genom att det är mest flickor i dockvrån och mest pojkar i snickarrummet. Rummen 

signalerar vad man ska och inte ska göra i dem. ”Man positioneras och positionerar sig i rummet” och 

de säger vem man är och bör vara (Nordin-Hultman 2004, s. 51). Tid, rum och material ordnas efter 

vilka föreställningar och förväntningar pedagogerna har på barnen. Miljöerna talar om vad som är 

normalt och avvikande (Nordin-Hultman 2004, s. 52). Därför finns också föreställningar om vad som 

är mer normalt att göra för flickor och pojkar på förskolan. Som flicka på förskolan anses mer 

flickaktigt att exempelvis sitta och rita med kritor i jämförelse med att leka med klossar. Materialet 

kan ses som förutsättningar för hur barnen uppfattas och bedöms av andra och för hur de själva ser och 

förstår sig som förskolebarn (Nordin-Hultman 2004, s. 72).  
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Tidigare forskning 

Forskning om genus 

I det moderna samhället vi lever i idag vill vi gärna tro att vi är neutrala i vårt tänkande och handlande 

när det kommer till kön. Men faktum är att även i den pedagogiska verksamheten lever stereotypa 

föreställningar kvar och påverkar pedagogers bemötande av flickor och pojkar. Björnsson (2005 

refererad till i Eidevald 2009, s. 31) skriver att en vanlig syn på pojkar är att de exempelvis mognar 

senare än flickor. Detta antagande har setts som en ”sanning” på att kvinnor och män utvecklas olika 

biologiskt. Hwang och Nilsson (2011, s. 98) menar, utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, att 

pojkar mognar (i de flesta fall) senare än flickor och att de föds med en större sårbarhet för psykiska 

störningar än flickor. De menar att könsrollsförväntningar har högre krav på pojkar att klara av saker 

och ting genom att de ska ta för sig och vara självständiga trots att de är biologiskt omogna för det. 

Eidevald (2009, ss. 93-115) tar upp ett fall där Anna positioneras som ”bråkig” fast det visar sig att 

jämfört med pojkarna var hon inte speciellt bråkig, inte bråkigare än någon annan. Men för att hon är 

flicka förväntas hon att ta ansvar och ge med sig. Men Anna står upp för sig själv vilket slutar med att 

hon bärs ut ur kuddrummet av pedagogen som straff. Eidevald (2009, ss. 82-83, 172-173) gör en 

läsning av situationen i relation till diskursen Vi föds till flickor och pojkar, där flickor och pojkar ses 

som varandras motsatser och där det finns ”sanningar” om hur flickor och pojkar bör bemötas, att 

Anna då behövdes sägas till på skarpen. Detta på grund av att hon är flicka och då borde veta bättre. 

Eftersom män beskrivs som potentiellt våldsamma ”bör” därför Anna i den här situationen visa hänsyn 

eftersom hon annars kan ”råka illa ut” senare i livet. Men med andra ord, utifrån ett feministiskt 

poststrukturalistiskt perspektiv, tränas barn på att förhålla sig till stereotypa förväntningar på män och 

kvinnor, genom olika bemötanden, och därmed görs de till pojkar och flickor. Även Johansson (2008, 

ss. 170-171) menar att förväntningar på pojkar och flickor blir avgörande när barnen ska göra krav på 

rättigheter i förskolans vardagssituationer. Ett sätt, beskriver hon, för pojkar är att visa detta genom 

kroppsliga maktuttryck medan sådana sätt att kräva rättigheter inte visar sig på samma sätt för flickor. 

Hon ger exempel på hur några pojkar övertar ett rum där några flickor redan leker genom att agera 

hotfullt gentemot flickorna. Pojkarna gör detta genom gester som tyder på att flickorna kanske ska bli 

slagna, vilket till slut gör att flickorna lämnar rummet. Johansson (2008, s. 178) frågar sig hur man kan 

förstå barnens ageranden och menar att barnen ger uttryck för en kulturtradition där pojkar har en 

fysisk dominerande position medan flickor har det motsatta. Eidevald (2009, s. 178) menar att utifrån 

hans forskning, pratar och förhåller sig pedagoger till flickor och pojkar som varandras motsatser. 

Genom att beskriva pojkar och flickor med olika ord som att pojkar är aktiva gör den könsuppdelade 

diskursen att flickor samtidigt positioneras som passiva. På samma sätt kan man också förstå uttryck 

som att ”flickor kan vänta” innebär att pojkar inte kan det. Eidevald (2009, ss. 82-83) menar vidare att 

eftersom det finns diskurser som ses likt ”sanningar” om hur flickor och pojkar borde vara och 

bemötas, eftersom könet ses som stabilt och att vi föds med biologiska, utvecklingsmässiga, 

hormonella, funktionella och emotionella skillnader, handlar många förskollärare efter dessa 

föreställningar om könens olika behov och förutsättningar.  
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Davies (1989, s. 2) menar att de flesta vuxna ser det som självklart att vi är antingen kvinna eller man. 

Eftersom barnen lär sig dessa diskursiva praktiker vet de att de i sociala sammanhang måste identifiera 

sig som antingen flicka eller pojke även fast det knappt kanske finns några fysiska skillnader i sociala 

situationer. Därför blir exempelvis kläder, frisyr, sättet att tala på, det man talar om och val av 

aktiviteter sätt att positionera sig som man och kvinna. Att göra sig till man och kvinna skiljer sig åt i 

olika sociala situationer. Det kan skilja sig mellan att göra sig till ett manligt subjekt när man är med 

en viss vän eller när subjektet gör sig till man när denne träffar familjen med mera. Det finns även 

symboler som kopplats till manlig- och kvinnlighet. Till exempel ses docka och kjol som kvinnliga 

symboler medan superhjältekläder och pistoler associeras till manlighet (Davies 1989, s. 15). Men att 

förstå sig själv som man eller kvinna involverar också att lära sig vilka känslor som är relevanta för 

kvinnliga och manliga subjektpositioner. För kvinnor involverar detta även att förstå vad som är 

önskvärt och attraktivt hos sig själv och hur detta påverkar andra (Davies 1989, s. 18). 

Hellman (2010, s. 193) berättar att de äldre barnen, främst flickorna, ofta leker prinsessor på förskolan. 

Detta med inspiration från äldre folksagor. Ofta handlar leken om en vacker flicka i nöd och som 

sedan blir räddad av en prins och slutligen ska de gifta sig. Lekarnas huvudsakliga innehåll kom från 

inspiration från filmer, böcker och leksaker barnen berättat om. Förutom mycket Batmanlekar, som de 

tidigare lekt, pågick just nu lekar med tema från gamla sagor, med bland annat Askungen och Snövit. 

Traditionella sagor berättades ofta på avdelningen i vuxenledda sagostunder. Detta skulle enligt henne 

kunna bero på att de ses som mer ”rätt” att läsa just äldre sagor för barnen än sagor om till exempel 

Batman. Det intressanta med dessa sagor är att flickorna/kvinnorna görs till vackra, hjälplösa och att 

de tar hand om männen medan pojkarna/männen ses som starka och räddar dessa kvinnor/flickor i nöd 

eftersom att de inte klarar det själva. Att vara prinsessa ses som väldigt tilltalande för flickorna på 

förskolan. Det är med andra ord viktigt att vara snygg och attraktiv. Prinsessa och prins-temat sågs 

även i andra aktiviteter på förskolan. I en observation får Anna beröm för sina nya kläder. Hon får 

beröm av pedagogerna för sin fina klänning. Anna berättar hur fint det ser ut med klänningen när hon 

snurrar och visar detta sedan för pedagogerna och de andra barnen. När barnen senare ska gå ut visar 

det sig att det är väldigt problematiskt att få rum för den vida klänningen innanför overallen och 

pedagogerna föreslår då att hon ska ta av sig klänningen för att det ska bli bekvämare och så hon kan 

röra sig lättare. Men för Anna är det viktigare att ha den fina klänningen på sig, till vilket pris som 

helst (Hellman 2010, ss. 195-196). Med andra ord handlar det om att upprätthålla skönhet som oftast 

relateras till flickor (Hellman 2010, s. 197). Då kan vi fråga oss om könsstereotypa sagor förstärka den 

könsstereotypa diskursen och även påverka barnens bildskapande? 

Även Corsaro (2003, s. 75) fann att i amerikanska övre medelklass-förskolor föredrog pojkar mer 

fysisk, bufflig och tumlarunt- lek medan flickor föredrog mer relationsinriktade roll-lekar. Dessa 

passade framför allt in på vita amerikanska barn i övre medelklassen och inte i lika stor utsträckning 

för andra etniska och kulturella grupper.  

Knutsdotter Olofsson (2003, ss. 93-95) berättar om bråklekens betydelse för barn i boken ”I lekens 

värld”. Hon uppmuntrar alla till att leka bråklekar med barn (speciellt med pojkarna) för att de annars 

kan ”lätta på trycket” genom att slåss på riktigt istället för på lek. Hon menar att flickor slutar bråkleka 

när det är cirka tre år medan pojkarnas bråklek tar fart då och utförs av dem upp i vuxen ålder med 

personer de gillar. Bråklek ger barnen spänning och glädje när barnen följer lekreglerna som är 

samförstånd, ömsesidighet och turtagning. Künstlicher (1989 refererad till i Knutsdotter Olofsson 

2003, ss. 96-97) menar på att aggressivitet, kamplust och framåtanda hör till det manliga 

könsrollsmönstret och därför är bråklek oumbärligt för pojkar. Han menar att bråkleken ofta hämmas 

av kvinnor, vilka inte förstår sig på den, och detta kan få hemska följder. Pojkarna lär sig inte vad som 
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gör ont och kan hämta regler från science fiction på tv där hjälten överlever i princip allt. Eidevald 

(2009, s. 128) visar på att förskollärare stör sig på när pojkar leker ensamma lugna lekar. Han tar upp 

ett fall där Viktor leker med lego och blir tillfrågad om han inte ska leka med de andra pojkarna i 

lekhallen istället. Han visar även situationer där pojkar uppfattas av förskollärarna som att de inte ”gör 

något” vilket leder till att de blir tillfrågade om vad de ska göra och aktiveras snabbt (Eidevald 2009, 

ss. 117-130). Vi frågar oss om denna könsstereotypa föreställning om att pojkar behöver leka 

våldsamma lekar kan vara ett sätt för pojkar att positionera sig i förhållande till en manlig diskurs även 

i relation till färg- och motivval i deras bilder? 

Davies (1989) lyfter fram hur kön och genus konstrueras i sociala sammanhang vilket även Butler 

(2007, s. 55) gör. Davies menar att vi har glömt bort att fråga oss varför pojkar och flickor fångar upp 

könsstereotypa beteenden som de associeras med. Exempelvis att flickor ses som bland annat mer 

sköra, blyga och utseendefixerade medan pojkar associeras med aggressivitet, okänslighet, elakhet och 

ohjälpsamhet. Barnen tar till sig detta genom att lära sig de diskursiva praktikerna där människor 

kategoriseras som antingen man eller kvinna (Davies 1989, s. x). De personerna som lär sig de 

diskursiva praktikerna kan positionera sig på flera olika sätt och skapa subjektiviteter i enlighet med 

hur andra försöker positionera dem eller motsätta sig detta (Davies 1989, s. xi). Att vuxna lär sina barn 

språk brukar ses som en oproblematisk process. Men när vi ger dem språket ger vi dem också verktyg 

som begränsar deras sätt att handla på (Davies 1989, s. 1). Black och Coward (1981 refererad till i 

Davies 1989, s. 1) menar att språket berättar för oss om vad som är möjligt eller inte möjligt och i och 

med det konstituerar den vår subjektivitet och kan sägas ha en materiell existens. Vi tolkar detta som 

att språket sätter upp gränser och möjligheter för hur vi kan förstå och positionera oss som man eller 

kvinna. 

 

Forskning om barns bildskapande 

 

Det finns många olika uttrycksmedel, bild och form är några av dem. Det är viktigt för barn att få ta 

del av dem så de lär känna deras brukbarhet och uttrycksmöjligheter (Bendroth Karlsson 1998, ss. 9-

10). Bendroth Karlsson (1998, s. 72) menar att färg är ett viktigt redskap under barns bildskapande. I 

en bildskapande verksamhet kan man med hjälp av färgen gestalta exempelvis föremål, ljus, 

upplevelser och tankar. Enligt henne socialiseras barnen in i en bildskapande värld där de är tillverkare 

av sina egna bilder men också är åskådare av andras (Bendroth Karlsson 1998, s. 35). Braxell (2010, s. 

23) menar att bilden kan ses som en förlängning av barnen själva och den berättar också vad de vet om 

det som avbildats.  

Änggård (2005, s. 8) analyserar barns agerande i bildaktiviteter. Hon observerade både den 

bildskapande processen men även den sociala processen som skedde barnen emellan under själva 

aktiviteten. I sin avhandling skriver hon om att det finns anmärkningsbara skillnader i bildskapandet 

pojkar och flickor emellan. Hon har kommit fram till att ända sedan 1970-talets undersökningar av 

barns bildskapande processer kunde man se stora skillnader på pojkar och flickors teckningar. Pojkar 

ritade mycket transportfordon medan flickorna ritade hus, trädgårdar och blommor. Något som både 

flickor och pojkar ritade gemensamt var människofigurer. Men det fanns även skillnader på dessa, 

flickorna ritade idealiserande tonårsflickor medan pojkarna ritade superhjältar. Båda ritade också djur 

men även här kunde man se skillnader då pojkarna oftast ritade vilda djur, gärna farliga och flickorna 

ritade ofta keldjur (Änggård 2005, s. 22). Änggård (2006, s. 52) fann i sitt material att barnen 
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inspirerades av barnböcker, tv-program, dator-spel, filmer och folksagor när de ritade. Änggård (2006, 

s. 54) såg även att pojkar oftare än flickor ritar mediefigurer. Pojkarnas bilder kunde då föreställa 

exempelvis pokémons, robotar, Bamse och Lille Skutt. Flickornas bilder föreställde då exempelvis 

barbies, Nasse och Nalle Phu och en powerpuff-pingla. 

Aronsson (1997, ss. 139-140) menar på att flickorna oftast gestaltar skönhet och relationer medan 

pojkarna ritar bilder om kamp och bedrifter som till exempel att en hjälte ägnar sig åt att släcka eld 

eller med mer våldsamt innehåll. Dessa män kan till exempel vara krigare, cowboys med mera. Något 

som helt saknades i pojkarnas bilder var flickornas vanligaste motiv, nämligen prinsessor och fina 

damer. Detta såg även Änggård (2005, s. 23) i hennes observationer. Både flickor och pojkar ritade 

människofigurer men människorna gestaltade nästan alltid deras egna kön. Änggårds (2005, s. 82) 

slutsats i hennes avhandling är att skillnaden mellan flickor och pojkars bildskapande nästan ser precis 

densamma ut som i tidigare forskning. Hon menar på att barnen ”gör” kön genom att välja könstypiska 

motiv.  

Braxell (2010, s. 28) betonar att barnen skapar dialoger med och kring sina bilder. Även Änggård 

(2006) kommer in på hur barn använder sina bilder som språk. Hon använder begreppet bilddialoger 

som visar hur barnens bilder samspelar med varandra på olika sätt. Det är lättast att upptäcka barns 

bilddialoger om de sitter bredvid varandra, eller åtminstone vid samma bord. Det innebär att barn 

producerar liknande bilder eller använder sig av samma material och tekniker. I vissa fall kopierar 

barnen till och med ett annat barns teckning (Änggård 2006, ss. 43-44). Vanligast var att barn som 

kopierade varandras bilder oftast var av samma kön (Änggård 2006, s. 45). Änggård (2006, s. 35) 

skriver att den vanligaste enskilda detaljen var hjärtan.  Med andra ord, menar hon, har barnen på den 

avdelningen troligen en bilddialog med hjärtan i fokus. Dock var det nästan bara tjejer som ritade det. 

Braxell (2010, s. 70) menar att ibland visar bilden barns innersta, ur hjärtat och ibland är bilden skapad 

för att visa lojalitet mot den vuxne. Barnen vet vad de kan måla för att vuxna ska visa uppskattning 

och då kan bilden få ett stereotypt uttryck. När barnen berättar om sina bilder kan vi få en inblick i 

vilken relation barnet har till bilden. Ibland vill barnen ha bekräftelse för sin bild och ibland vill de 

bara dela sin lycka över resultatet. Aronsson (1997, s. 175) berättar att våra barns bildmiljöer präglas 

av realistiska bilder. Olika kulturer har utvecklat olika smak för vad som anses som ”bra” bilder. Upp 

till att barnen blir tonåringar ökar tycket för realistiska bilder (Aronsson 1997, s. 80). Barn ritar därför 

inte bara spontant utan också vad de tror att omgivningen gillar (Aronsson 1997, s. 83). 

Braxell (2010, ss. 28, 70) kommer sedan in på bemötandet av barns bilder och menar att dessa ibland 

ska lämnas okommenterade eftersom de kan vara högst privata. Ingen borde värdera eller bedöma dem 

eftersom den är ett resultat av deras inre upplevelse. Braxell (2010, ss. 70-71) menar att pedaoger 

ibland kan känna en osäkerhet kring hur de ska bemöta barns bilder eftersom de vill säga något som 

uppmuntrar och göra barnen glada så att de känner tillit till sin egen förmåga. Braxell berättar att hon 

ibland bråkar med sitt gamla tänk som vill säga ”Vad fin” och fråga vad bilden föreställer eller vem 

barnet ska ge den till. Men hon frågar sig då istället vad budskapet egentligen blir till barnet? 

Budskapet blir att bilden är något man ger bort, den bör föreställa något och den kan bedömas som fin 

eller ful. Även Bendroth Karlsson (1998, s. 31) skriver fram att ”Barnets bilder borde alltså bemötas, 

inte värderas”. Braxell (2010, s. 76) anser att om barns bilder bedöms skapas också ”duktiga” och 

”mindre duktiga” målare och barn som känner att de ”kan” eller ”inte kan”. Det kan påverka barnens 

lust att skapa och förstöra det tillåtande skapandeklimatet på förskolan. Braxell (2010, s. 74) menar att 

barn som inte blir nöjda kan riva sönder det de skapat eller att de börjar rita av andras bilder för att få 

beröm och bekräftelse som de barnen som ritar ”fint”.  
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Forskning om färger som könskodade 

I boken Rosa-Den farliga färgen problematiserar Ambjörnsson färg, främst rosa - i förhållande till 

genus, klass med mera. Det är tydligt att den rosa färgen är en stark genusmarkör som antingen älskas 

eller till och med hatas. Färg och dess betydelser har fascinerat människan genom alla tider 

(Ambjörnsson 2011, s. 7). Ambjörnsson (2011, ss. 9-10) menar att färger symboliserar olika saker och 

betydelsen förändras över tid. Färgen gör med andra ord något med oss och hur vi tolkar den beror 

helt enkelt på samhället och den tid vi lever i just då. Rosa ses som en markör för kvinnor och 

kvinnlighet. Detta är naturligt för oss och vi har vant oss vid det. Men så har det inte alltid varit. Förr 

var snarare blått en kvinnligt kodad färg eftersom den ansågs skör, och spröd och därmed mer 

passande för kvinnor. Rosa däremot, sågs som en starkare och mer bestämd färg och passade därför 

män. Rosa var en variant av rött som symboliserade styrka, blod och krigiskhet (Ambjörnsson 2011, 

ss. 9-10). Vi kan med andra ord konstatera att färgers betydelser är föränderliga och som det ser ut 

idag behöver det inte se ut om 200 år (Ambjörnsson 2011, s. 10). Vad vill vi då komma fram till i och 

med detta? Kanske att färger är kulturellt styrda och att de kulturella föreställningarna vi har om färger 

styr vad som anses som kvinnligt respektive manligt och föreställningar och strukturer är bundna till 

genus (Ambjörnsson 2011, s. 11). Rosa är med andra ord en starkt kvinnligt kodad färg som det ser ut 

idag. Det betyder därför också att du om du inte vill betraktas som kvinnlig, och därmed mindre 

manlig om du är man, så bör färgen rosa undvikas (Ambjörnsson 2011, ss. 34-35). Navarro, Martínes, 

Yubero och Larrañagas (2014, s. 159) genusstudie, om könets påverkan när det kommer till val av 

stereotypa illustrationer och färger, visade inte så tydligt att killar undvek den rosa färgen. De kom 

fram till att 89,9% av pojkarna använde färgen rosa när de skulle färglägga motiv, dock använde 

81,3% av pojkarna rosa som hudton. Endast 37,8% av dessa ritade med rosa på figurens kläder 

(Navarro et al. 2014, ss. 156-157). Det Navarro et al. (2014, s. 159) kom fram till skulle kunna ha 

något med det som Ambjörnsson (2011, s. 45) tar upp ett exempel på, nämligen att om en pojke vill 

klä sig i rosa, närmar han sig med andra ord det kvinnligt kodade och kan därmed ses som mindre 

manlig utifrån det patriarkala samhället. Den rosaklädda pojken kan då betraktas som avvikande 

sexuellt, med andra ord ses som homosexuell. Detta på grund av att vi lever i en heteronormativ värld 

därman ska attraheras av det motsatta könet. Kvinnan och den homosexuella mannen ses som motpol 

till den hegemoniska maskuliniteten. Med andra ord betraktas en man som attraheras av män med 

kvinnlighet. Vi tänker att detta kanske gäller även i barns bildskapande. Om en pojke vill betraktas 

som ett manligt subjekt antar vi att han kanske måste undvika färgen rosa i sina bilder. 

Navarro et al. (2014, ss. 142, 158-159) kom fram till att pojkar inte använder färger som associeras 

med kvinnlighet i lika stor utsräckning som flickorna gör när de ritar. Men både pojkarna och 

flickorna valde att rita med de färger som associerades med motivets könsidentitet de skulle färglägga. 

De drar då en slutsats av att barnen, både pojkar och flickor, har en uppfattning om vad som anses som 

manliga och kvinnliga färger (Navarro et al. 2014, s. 142). Ambjörnsson (2011, ss. 47-49) berättar att 

föräldrarna, i hennes intervjuer, vill undvika färgen rosa på sina döttrar för att undvika det stereotypa 

föreställningarna när det kommer till kön och färg. De ville inte att flickorna skulle associeras med 

gullighet och skörhet. Men de undvek även färgen på sönerna, vilket blir lite motsägelsefullt. Detta 

just på grund av rädslan av att pojkarna kanske ska uppfattas eller till och med bli överdrivet feminina 

eller homosexuella. På så sätt är det ingen som utmanar maktordningen när det kommer till genus och 

jämställdhet. Ingen vill ta ett steg tillbaka på hierarkins trappa. Navarro et al. (2014, ss. 142-143) 

menar att barnen socialiseras in i dessa könsstereotypa föreställningar om vad som är flick- och 

pojkfärger och väljer själva färger efter vad som anses passa för deras könsidentitet. I Navarros et al. 

(2014 s. 152) studie kom de fram till att pojkarna valde till 93,6% att rita ett könsstereotypt motiv med 
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Batman. Flickorna valde till 88,11% att rita illustrationen med Bratz-motiv. De kom inte fram till 

någon skillnad mellan pojkar och flickor när det kom till att rita med maskulina färger. Däremot ritade 

tjejerna mer med feminina färger än killarna. Färger de ansågs som maskulina var blått och grönt, 

feminina färger var rosa och lila och sedan hade det gult och orange som neutrala färger (Navarro et al. 

2014 s. 150). Ambjörnsson (2011, ss. 18-19) anser att vi hela tiden blir matade med det stereotypa 

utbudet vare sig det gäller kläder eller leksaker till barn. Färger är något könsmarkerat och det 

stereotypa utbudet främjar stereotypa könsroller. I leksaksaffärer och i klädbutiker ser man tydligt att 

färgerna används som könsmarkörer där flickornas avdelningar är fullproppade av rosa ”gulliga” 

prylar och kläder. Vi tror att det stereotypa samhället, vad gäller könsuppdelning när det kommer till 

färger och motiv, även kommer synas i barnens bildskapande där flickor kommer använda sig av just 

mycket rosa och lila, eftersom de idag anses som kvinnligt kodade färger. 

Syfte och frågeställningar 

Tidigare forskning, som vi använt oss av, visar att flickor och pojkar positionerar sig och positioneras i 

förhållande till könsstereotypa förväntningar på dem (Davies 1989; Davies 2003; Eidevald 2009; 

Johansson 2008). Forskare har visat att barns lekar, i många fall, skiljer sig åt beroende på om de är 

pojke eller flicka (Corsaro 2003, Hellman 2010) och att det finns föreställningar om vad som är viktigt 

för pojkar och flickors lekbehov (Knutsdotter Olofsson 2003). Forskning om barns bildskapande har 

även visat att barn ofta väljer att rita eller färglägga könsstereotypa motiv (Änggård 2005; Änggård 

2006; Aronsson 1989; Navarro et al. 2014) och att pojkar väljer att undvika färgen rosa (Ambjörnsson 

2011; Navarro et al. 2014). Vidare diskuteras även hur barns bilder används som barns språk och hur 

dessa borde bemötas (Braxell 2010; Bendroth Karlsson 1998).  

Änggård (2006, s. 10) menar att det finns en brist på studier om barns agerande och de processer som 

sker under deras bildskapande. Därför tolkar vi det som att det även saknas forskning kring hur flickor 

och pojkar gör kön utifrån de diskurser som finns runt dem att positionera sig i relation till i 

bildskapande aktivitetar. Vi vill därför studera hur subjekten bemöter varandra under bildskapande 

aktiviteter utifrån färgval och motiv. Vi utgår från feministisk poststrukturalism som antar att det finns 

stereotypa förväntningar på flickor och pojkar som därmed kommer styra deras bildskapande när det 

kommer till deras motiv- och färgval. 

Syfte 

Syftet med vår studie är därför att utforska hur flickor, pojkar och pedagoger gör kön under 

bildskapande aktiviteter på en förskoleavdelning, genom att studera om det finns några färger och 

motiv som återkommer mer i flickors respektive pojkars bilder.  

Frågeställningar 

Finns det motiv och färger som anses som mer ”rätt” att använda sig av beroende på om man är en 

flicka eller pojke i relation till rådande diskurser på förskoleavdelningen? 

Hur bemöts flickors och pojkars bilder utifrån stereotypa förväntningar på hur flickor och pojkar ”bör” 

rita? Vilka/vilkas bilder uppmuntras? Vilka/vilkas bilder ignoreras eller kritiseras?  
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Metod  

Val av metod 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod i vår studie. Alvehus (2013, s. 21) menar att arbeta 

med kvalitativ forskning oftast innebär att man ser hur olika aktörer påverkar det nätverk de ingår i. 

Med kvalitativ forskning vill man visa en komplexitet och nyansering av det man studerar och därför 

passar det bra att använda sig av när man studerar och analyserar sociala sammanhang. Vilket vi 

gjorde eftersom vi observerade bemötande under bildskapande-situationer. Eriksson Barajas et al. 

(2013, s. 132) menar att observation är bra när man vill studera pågående processer och där man som 

forskare kan få intryck av sin omgivning med både hörseln och synen i det pågående sammanhanget. 

Forskaren kan vara delaktig på olika nivåer under observationssituationerna. Hen kan vara deltagande 

eller icke deltagande men detta kan också skifta över tiden forskaren gör studien. Vi valde att använda 

oss av icke deltagande observation, för att påverka situationen så lite som möjligt (Franzén 2014, s. 

62). Eftersom vi studerade hur pedagogerna och barnen bemöter varandra under skapandesituationerna 

skulle det inte passat om vi hade varit deltagande i situationen, eftersom vi skulle påverkat situationen 

mer då. Men vi är medvetna om att vi ändå har påverkat situationerna med vår blotta närvaro. Alvehus 

(2013, s. 93) menar att observation ofta innebär att man vill studera vardagliga och naturliga 

situationer. Detta kan bli svårt eftersom att observatören alltid påverkar studien på något sätt, vilket i 

sin tur gör situationerna mindre naturliga. Vi valde att enbart vara närvarande i rummet under 

situationerna för att observera och därför deltog vi inte i aktiviteterna genom att rita eller kommentera 

barnens bilder. Detta var också ett skäl till att vi valt icke deltagande observation eftersom 

Czarniawska (2014, s. 66) definierar detta som att forskarna inte tänker delta på samma sätt som de 

som observeras. 

En annan poäng med kvalitativ forskning är det som Alvehus (2013, ss. 22-23) menar, att kvalitativ 

forskning är en tolkande forskning som vill bidra med en generell förståelse av vår omvärld och därför 

är den knuten till den teori och det problem forskaren valt att studera. Detta betyder att vi har bidragit 

med en förståelse av situationerna utifrån feministisk poststrukturalistiskt teori i kombination med 

diskursanalys. Hade vi gjort en annan läsning av empirin vi samlat in utifrån exempelvis sociokulturell 

teori hade vi sett och kommit fram till helt andra saker. 

Urval och avgränsningar 

Eftersom vi ville observera barn och pedagoger under bilskapande situationer var det viktigt att hitta 

en förskola där barnen hade tillgång till sådant material. För att det skulle bli lättare för oss av 

bekvämlighetsskäl letade vi efter en förskola som inte låg allt för lång bort från någon av oss. Vi 

började med att söka förskolor på nätet i ett specifikt område. Det fanns väldigt många. Därför lade vi 

även till ordet ”Bra” förskolor i område X. Här fick vi tillgång till hemsidan Familjeliv.se där föräldrar 

frågade varandra om bra förskolor. I de olika trådarna på hemsidan fick föräldrarna liknande svar. En 

av dessa förskolor som anses som populära och där det står många barn i kö var X som vi valde. Vi 

gick även in på X:s hemsida och tittade på deras enkätundersökning. Många föräldrar gav förskolan 

bra betyg och verkade nöjda. En till information på hemsidan som gjorde oss nyfikna var att det stod 

att de hade en traditionell pedagogisk inriktning, eftersom många förskolor idag brukar skriva fram att 
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de har en Reggio Emilia inspirerad pedagogisk inriktning. Det fanns även bilder på deras hemsida som 

visade att deras miljö såg rolig och inbjudande ut tyckte vi. Vi blev nyfikna och kontaktade förskolan. 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

De 15 barn (nio flickor och sex pojkar) som tillslut kom att delta i vår studie var i åldrarna tre till sex 

år gamla. Vi valde en avdelning med de äldre barnen på förskolan för att vi tänkte att de äldre barnen 

nog tydligare skulle visa oss hur de positionerades och positionerade sig som pojke eller flicka under 

de bildskapande situationerna. Detta eftersom de även har det verbala språket och att deras motiv i 

bilderna brukar ha en tydligare form. En annan tanke med att välja de äldre barnen var utifrån den 

etiska aspekten. Vi tänkte att de flesta då kan uttrycka sig verbalt om de ville vara med i vår studie 

eller inte, vilket skulle göra det lite tydligare för oss. På avdelningen arbetar tre förskollärare och en 

barnskötare. Alla pedagoger är kvinnor i olika åldrar. 

I vår analys kommer vi att kalla alla som arbetar med barnen för pedagoger och barnen kommer vi ge 

andra namn för att avidentifiera dem. Vi har även använt ”blurr-verktyg” i programmet Gimp för att 

sudda ut barnens namn på teckningarna. 

En avgränsning till det vi studerat är att bild för oss innebär det barnen målar eller ritar på ark. En 

annan avgränsning vi gjort är att vi enbart studerat bildskapande situationer i ateljén. När barn och 

pedagoger har lämnat rummet har vi valt att inte observerat dem. Därför är de flesta barn som kommit 

att delta i vår studie de som under den fria leken självmant kommit in i ateljén för att rita. Men vi har 

även en situation som delvis varit ledd av en pedagog.  

De sekvenserna vi sedan valt ut till vår analys och resultatdel är de situationer som haft störst intryck 

på oss och som bäst svarat på våra frågeställningar. Det har varit typiska situationer, på avdelningen, 

som visat könsstereotypa förhållanden och även en situation på när ett barn brutit mot de rådande 

diskurserna. Ett annat kriterium var att få med så många av barnen som möjligt för att få ett så brett 

urval som möjligt i vår studie. Detta på grund av att vi ville visa på att de flesta barnen på avdelningen 

positionerades och positionerade sig i relation till de två diskurserna som vi har skrivit fram.  

Insamlingsteknik 

Det vi använde oss av för att samla in datan, när vi observerade barnen, var att skriva fältanteckningar 

av hur ateljén var utformad, vilket material det fanns där och vad som fanns tillgängligt i barnens höjd. 

När vi observerade barnen skrev vi båda vad som sades och gjordes under bildaktiviteterna. Vi 

försökte även anteckna hur/på vilket sätt det som sades sades. Fokus låg även på vilka färger barnen 

valde och vilka motiv de skapade. Vi använde oss även av kamera för att fotografera barnens bilder 

eftersom vi ville kunna analysera dessa i förhållande till vad barnen sade och gjorde. Vi båda två skrev 

allt vi kunde få ner på pappret medan vi observerade (vi hade samma fokus) och turades om med att 

fotografera barnens bilder. När vi var färdiga gick vi hem och diskuterade det vi hade sett och hört och 

skrev ihop våra fältanteckningar av situationen/erna till en. Vi är medvetna om att vi hade fått med 

mer av situationerna om vi hade använt oss av videoobservation eftersom vi då skulle kunnat gå 

tillbaka i materialet och återuppleva situationen på ett annat sätt och flera gånger. Vi är endock nöjda 

över vårt insamlade material eftersom våra fältanteckningar ändå har blivit fylliga tack vare att vi varit 

två stycken som antecknat. Att använda oss av fältanteckningar och att endast fotografera barnens 

alster var även ett etiskt val av oss eftersom det i dagens informationssamhälle är lätt att data läcker ut 
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av misstag. När vi endast har antecknat har det varit enkelt att direkt avidentifiera subjekten genom att 

endast anteckna om personen i fråga varit flicka, pojke eller pedagog.  

Genomförande 

Ungefär två veckor innan vi genomförde studien var vi och hälsade på avdelningen där vi skulle 

befinna oss under observationerna. Vi fick då möjlighet att hälsa på de flesta av barnen och se 

lokalernas utformning. Detta gjorde att våra ansikten inte var helt obekanta för de flesta av dem när det 

var dags för oss att göra våra observationer. Under detta besök tittade vi även på hur miljön i ateljén 

såg ut och hur materialet var placerat. När barnen kom in i ateljén var de nyfikna på vad vi gjorde där. 

Vi berättade för dem att vi går på en skola och vi frågade om vi kunde få skriva om dem och vad de 

gjorde och skapade inne i ateljén. Vi frågade även barnen om det var okej att vi fotograferade deras 

bilder och om vi fick skriva om bilderna. Fotografierna på barnens bilder togs ibland under själva 

processen och ibland fotograferades den färdiga produkten. Under detta besök passade vi även på att 

dela ut samtyckesbrev till vårdnadshavare (Bilaga 1) och pedagoger (Bilaga 2). När vi fått in alla 

samtyckesbrev var det dags för oss att genomföra vår studie. 

Under våra besök på förskolan har vi som tidigare nämnt använt oss av icke deltagande observation 

och dokumenterat genom att skriva anteckningar kring miljön, det barn och pedagoger sade och gjorde 

och även fotograferat barnens bilder. Detta för att titta närmare på de färgval och motiv de gjort. Vi 

placerade oss i ateljén där barnen under den fria leken fick gå in och ut som de ville (om det inte redan 

var fullt i rummet, max sex stycken). Vi samrådde med pedagogerna på avdelningen vilka tyckte att vi 

inte skulle ha en specifik samling för att presentera oss. De menade på att vi skulle presentera oss för 

de barn som kom in i ateljén under observationstillfällena, för att undvika att barn endast kom in för 

att prata med oss. För att markera att vi bara skulle observera och anteckna situationerna valde vi att 

sätta oss på en varsin stol vid ritbordet på ett avstånd som visade att vi var öppna för kontakt men ändå 

visade att vi inte skulle använda bordet för att delta i barnens aktiviteter. Det var viktigt för oss att 

barnen skulle känna att vi inte var ”läskiga filurer” i ett hörn men ändå visa att vi var där för att 

observera. Någon gång under situationen eller när barnen var färdiga med bilderna frågade vi om vi 

fick fotografera bilderna. 

 

Reflektion och beskrivning av författarnas insatser i studien 

Under vårt examensarbete har vi delat upp vissa av delarna i början så de fått en grund av någon av 

oss. Sedan har vi hjälpts åt att fylla ut de olika delarna. Vi har, förutom när vi läst tidigare forskning, 

suttit tillsammans och skrivit. Detta har i sin tur bidragit till att vi kunnat reflektera över det vi har läst 

och skrivit. Vi har under analysdelen suttit tillsammans och utgått från tidigare forskning när vi 

analyserat och reflekterat över hur vi skulle kunna se på observationerna utifrån vårt teorival och den 

metod vi valt för analys. 

När vi varit och observerat har vi båda skrivit det vi sett och hört och fört ihop det vi skrivit sedan. Vi 

har även tillsammans suttit och analyserats barnens bilder. Vi har då diskuterat deras färgval och val 

av motiv i relation till kön och genus.  

I början delade vi upp det så att Malin tog på sig ansvaret för att förklara den teori vi valt. Linnéa var 

med och hjälpte till med att definiera vissa begrepp. Linnéa tog på sig ansvaret att läsa och skriva 

forskning om genus. Under tidigare forskining om genus läste och skrev Malin om Davies (1989). 
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Under rubriken tidigare forskning om barns bildskapande och färgers betydelse för genus har vi delat 

upp litteraturen lika. Vidare har Linnéa haft största ansvar över forskningsetiska överväganden medan 

Malin haft ansvar över metoddelen och databearbetning och analysmetod. Men som tidigare nämnts 

har vi hjälpts åt, båda två, att diskutera och fylla ut alla delar. På resterande delar har vi gjort allt 

tillsammans. 

Databearbetning och analysmetod 

Eftersom vi har använt oss av fältanteckningar har vi haft skrivböcker för enbart 

observationstillfällena. Så fort vi kommit hem har dessa böcker förvarats på en säker plats så att igen 

obehörig har haft tillgång till dem. Vi har inte transkriberat delar som inte varit relevant för vår studie. 

Exempelvis om barn har börjat prata om känsliga uppgifter eller vad de ska äta till middag när de 

kommit hem. 

Vi har valt att använda oss av teoretiska begrepp i kombination men diskursanalys som metod för att 

analysera de data vi samlat in. Vi använder oss även av Änggårds (2006, ss. 43-44) begrepp 

bilddialoger när vi analyserat data, för att visa hur barn använder sina bilder som språk och hur dessa 

samspelar med varandra. Vi tror att eftersom diskursanalys är ute efter att se/lyfta fram förgivettagna 

föreställningar om exempelvis flickor och pojkar, som visas i sättet att tala och handla på, kan vi hitta 

hur barnen positioneras och positionerar sig utifrån dessa och därmed kunna svara på våra 

frågeställningar. Börjesson (2002, s. 23) menar att den som använder sig av diskursanalys tittar på hur 

verkligheten skapas och varför den konstrueras på det sättet som den gör. Fokus ligger även på när 

verkligheten betraktas som giltig och hur den konstrueras i detalj. Börjesson (2002, s. 24) ger exempel 

på hemmafrun som kategori. Man tittar då på att hemmafrun inte är utan konstrueras utifrån kategorin, 

kulturella sammanhang och att kategorin knyts samman med bland annat moral, värden och 

sammanhang. 

Eftersom feministisk poststrukturalism ser allt som språk (Lenz Taguchi 2014, ss. 56-57) kan vi 

utifrån diskursanalys titta på alla sätt människorna i vår studie kommunicerar på. Vad berättar de med 

sina val av motiv och färger och hur bemöter de varandra med och kring sitt bildskapande? ”Att 

studera diskurser och sociala konstruktioner innebär, uttryckt ytterligare på ett annat sätt, att fundera 

över det som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle kunnat sägas” (Börjesson 2002, s. 21). Därför 

har vi när vi analyserat vårt material tittat efter vad barn och pedagoger gör och säger under 

bilskapande aktiviteter. I och med att exempelvis flickor i stor utsträckning väljer vissa motiv framför 

andra och att de pratar om sina motiv på ett visst sätt, gör det att vi kan börja anta att detta skulle 

kunna vara en diskurs som många flickor positioneras och positionerar sig i relation till under 

bildskapandet. Ett exempel på detta är genom att de i kombination med att välja kvinnor som motiv, 

även använder begrepp som fin och vacker. Vi har alltså använt oss av frågan hur barnen ritar och hur 

barn och pedagoger pratar om det de ritat. Ward (1995, ss. 63-68 refererad till i Börjesson 2002, s. 21) 

menar även att sättet vi talar på, upplägget och tonläget är beroende av sammanhanget och styrt av 

diskursen. Exempelvis finns det sätt vi borde tala på i akademiska sammanhang medan det förväntas 

att vi talar på ett annat sätt under ett föräldramöte. Vi menar att detta även gäller för bildskapandet i 

förskolan. Det finns förväntningar från barn och pedagoger som påverkar vad flickor respektive pojkar 

borde rita och hur subjekten borde kommunicera kring varandras bilder.  

Börjesson (2002, s. 21) förklarar att diskurser bestämmer gränser för vad som är socialt och kulturellt 

accepterat att uttrycka som bland annat sant och förnuftigt men även vad som inte är möjligt att säga i 

ett visst sammanhang. En annan del i den diskursanalytiska forskningen fokuserar på vem som får tala. 
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Utifrån den rådande diskursen skapas vem som ses som den mest kompetenta till seriöst talande. Vi 

kan se detta när vi utdefinierar någon som t.ex. partisk, felinformerad eller inkompetent eller när vi på 

andra sätt ifrågasätter den talande personens trovärdighet. Därför har vi varit uppmärksamma på när 

barn i relation till sina färgval och motiv har positionerats av andra som avvikande eller när andra 

uttryckt att de ritat fel. Vi har då kunnat ställa de situationerna där barn bemöts av andra som 

avvikande eller inte tillräckligt kompetenta mot situationer där barn varit nöjda och positionerat 

varandra som kompetenta i relation till sitt kön och bildskapande. 

Postmodernistiska teorier ifrågasätter att det finns en sann verklighet. Det finns många olika 

verkligheter eftersom det finns många tolkningsmöjligheter (Lyotard 1984 refererad till i Börjesson 

2002, s. 17). Därför menar även vi att vi inte kan göra anspråk på att vi lyfter fram några sanningar i 

vår analys. Vår analys är därför bara en/flera tolkningar utifrån vårt teoretiska perspektiv i 

kombination med diskursanalys som metod. 

 

Forskningsetiska överväganden  

I vår studie har vi valt att förhålla oss till Vetenskapsrådets (2011) bestämmelser kring forskning som 

kallas God forskningssed. 

Innan vi gick ut för att göra våra observationer var vi tvungna att få samtycke av förskolechefen, 

pedagogerna och föräldrar. Det vill säga informerat samtycke (Vetenskapsrådet 2011, s. 49). Det första 

vi gjorde var att ringa förskolechefen på den aktuella förskolan och informera om vår studie, vad den 

handlar om och hur vi kommer att utföra den, det vill säga genom icke deltagande observation där vi 

enbart kommer att använda oss av fältanteckningar samt fotografera barnens bilder (om barnen själva 

godkänner det). Vi berättade också vilka datum vi skulle vilja göra våra observationer på. En annan 

viktig information vi gav var att vi har tystnadsplikt och förhåller oss till personuppgiftslagen. Alltså 

att samtliga personer som deltar i studien och platsen vi befinner oss på kommer att avidentifieras 

(konfidentialitetskravet) så att inga personuppgifter röjs eller kan spåras (Löfdahl 2014, s. 38). Därför 

skriver vi inte heller namn på de personer som medverkar i studien, namn på förskolan eller platsen 

runt omkring. Vi informerade om vad vi skulle observera och att den insamlade datan, efter att vi är 

klara med vårt examensarbete, kommer förstöras. Dock påverkas personerna som deltagit i studien på 

ett annat sätt nämligen att vårt examensarbete är en offentlig handling. På så sätt lever studien kvar 

även fast vi raderat datan vi samlat in och avidentifierat personerna.  

När vi hade fått godkännande av förskolechefen hänvisade hen oss att ringa till den avdelning på 

förskolan som vi ville vara på, dvs. storbarnsavdelningen, och fick deras nummer. När vi även fått 

godkännande av samtliga pedagoger på avdelningen bokade vi in en dag för att besöka förskolan och 

den aktuella avdelningen. När vi kom dit hade vi med oss samtyckesformuläret med skriftlig 

information till pedagogerna och föräldrarna. Vi hade olika samtyckesbrev till pedagogerna och 

vårdnadshavare. När vi var på förskoleavdelningen började vi med att informera pedagogerna 

muntligt. I samtyckesformulären framkommer det också tydligt att det är frivilligt att delta i studien 

och även om de samtyckt kan de när som helst kan avbryta sitt deltagande (Löfdahl 2014, ss. 33, 36-

38; Vetenskapsrådet 2011, ss. 42-43, 69).  

Enligt Vetenskapsrådet (2011, s. 42) är det viktigt att alla deltagare har godkänt sin medverkan innan 

man börjar forskningen, eller studien/examensarbetet i vårt fall. När vi fått underskrifter av samtliga 

medverkande pedagoger i studien och barnens vårdnadshavare var det dags för oss att fundera över hur 
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vi skulle presentera vår studie för barnen på ett lättförståeligt sätt. Att fråga barnen om lov var en 

knepig situation eftersom barnen inte alltid svarade på det sättet vi tänkt oss, med andra ord muntligt. 

Därför var det en självklarhet att även titta på kroppsspråket och miner även fast vi fått ett ”ja” från 

barnen. Sa barnen ”nej” eller om vi märkte att någon såg obekväm ut avbröt vi våra observationer eller 

observerade inte just det barnet, beroende på hur situationen såg ut. Ett sätt för oss att tydligt visa 

barnen att de fick avbryta sin medverkan när som helst var dels att vi informerade om det men även att 

vi hade dörren in till ateljén öppen, så att de kunde gå in och ut som de ville. Gick något barn ut ur 

rummet följde vi inte efter hen, även om det hade med hens bild att göra (Löfdahl 2014, ss. 38-40). Vi 

har även haft specifika skrivböcker för observationstillfällena som sedan förvarats så ingen obehörig 

har haft tillgång till dem. 

En annan viktig aspekt vi reflekterade över var hur vi står i en maktposition gentemot barnen och 

pedagogerna. I Vetenskapsrådet (2011, s. 100) står det att ”Varje lärare måste vara medveten om att 

lärarrollen innebär en maktposition i förhållande till studenterna. Den får inte missbrukas”. Vi tänkte 

då att vi, likt läraren, står i maktposition gentemot barnen och kanske även pedagogerna och att vi hela 

tiden måste ha det i åtanke och reflektera över i de kommande situationerna. Det är vi som haft 

tolkningsföreträde av situationerna även om pedagoger och barn fått ta del av observationsmaterialet. 

Hur mycket vi än hade velat så kunde vi inte vara som luft, som ingen märker av, utan vi har mer eller 

mindre varit där och påverkat situationerna med vår närvaro (Alvehus 2013, s. 93). Därför tänkte vi 

mycket på den etiska aspekten om hur vi bemöter barn och pedagoger med vår närvaro och även hur vi 

tagit hand om och bearbetat observationsmaterialet så att ingen ska känna sig kränkt eller komma till 

skada. Vi har därför varit noggranna med att visa barn och pedagoger att vi är öppna för att svara på 

frågor så att de inte känner sig otrygga med vår närvaro och vi har även valt bort att anteckna när barn 

och pedagoger pratat om privata saker som hemförhållanden och andra känsliga uppgifter. Dessutom 

har vi i anteckningarna endast skrivit om subjekten varit pojke, flicka eller pedagog. Vi har även valt 

att inte visa bilder i vår studie som skulle kunna tolkas som att de hade ett ”känsligt innehåll” 

exempelvis när barn inte varit nöjda med sin bild, som nedan i sekvensen med Moa.  

 

Studiens kvalitet 

Observationerna i denna studie är gjorda på en och samma förskola, vilket gör att det inte går att dra 

statistiska och generella slutsatser, eftersom vi analyserar de diskurserna som röra sig just där. Vi kan 

därför inte säga något om att barn positioneras och positionerar sig i relation till liknande diskurser på 

andra förskolor. Samtidigt kan beskrivningar av dessa diskurser, och hur flickor och pojkar 

positioneras och positionerar sig i relation till dem, ge värdefull kunskap även i andra förskolor i 

arbete med bildskapande och kanske även i andra sammanhang. Vi kommer utifrån analysen av dessa 

specifika situationer, i relation till teori, metodval och tidigare forskning, därför även diskutera 

generellt vad som kan vara viktigt att tänka på i arbetet med flickor och pojkar i förskolan. 

Ett problem vi mötte med att skriva fältanteckningar för att samla in data var att det var svårt att hinna 

fånga exempelvis miner, kroppsspråk och verbaltspråk samtidigt. Fokuserar man på något missar man 

lätt något annat. Eftersom vi varit två stycken som dokumenterat situationerna har vi lyckats 

komplettera varandra och fått ihop tillräckligt med material. Men det kan inte jämföras med 

exempelvis videoinspelning eftersom vi inte kunnat gå tillbaka och tittat på situationen igen för 

ytterligare tolkningar. Ett annat dilemma vi märkt av när vi diskuterat våra observationer är att vi 

ibland tolkat det som skett på olika sätt. Vi har inte alltid varit överens. Det vi då har varit oense om 
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har inte varit vad subjekten sagt utan på vilket sätt det som sades sades på. Det kunde exemelpelvis 

vara att den ena av oss upplevde något som sades positivt medan den andre av oss upplevde det som 

sades undrande. Detta löste vi genom att inte analysera just de sekvenserna vi varit osäkra på. 

Egentligen kanske våra olika tolkningar hade varit intresanta att skriva fram eftersom vårt teoretsika 

perspektiv menar att det finns olika tolkningar av en och samma situation. Men vi beslutade att vi inte 

hade utreymme eller tid för att analysera detta. En annan sak att tillägga är att vi under våra 

observationer har varit färgade av det teoretiska perspektivet vi valt och av den tidigare forskning som 

studerats. Detta gjorde att vi kunde fokusera på det som var relevant till vårt syfte, men det betyder 

inte att någon annan inte skulle kunnat förstå situationen på ett annat sätt.  

En annan sak vi var tvungna att förhålla oss till var att barn ibland ville prata med oss under 

observationerna. Här hade vi också en fördel med att vara två eftersom den ena kunde fokusera på att 

observera medan den andra visade ett intresse för barn som ville prata. Det var viktigt för oss att svara 

på barnens frågor och detta gjorde att vi blev högst medvetna om att vår närvaro ständigt påverkade 

barnen och pedagogerna. Under en situation där ett av barnen pratade med oss under stor del av 

observationen, tolkade vi detta som att hen inte var bekväm med oss och valde därför att sluta 

observera och istället konversera med barnet.  

En annan sak vi blev informerade om av pedagogerna på avdelningen, som kanske var en fördel för 

oss, var att dessa barn var vana vid att dokumenteras. Vi märkte ofta att barnen berättade högt vad de 

skapande för något. Ibland var det riktat till vännerna vid bordet men ibland sa de saker rätt ut eller när 

de tittade ner i sina teckningar. Men vi reflekterade även etiskt om detta. Att barnen sa saker högt 

skulle kunna tolkas på två sätt. Å ena sidan som att de vet att vi vuxna vill att de ska berätta vad de 

gör, men å andra sidan att de inte verkade vara obekväma med oss vilket ledde till att vi fick en 

tydligare inblick i vad de skapade just då.  

Något vi också reflekterat över när vi frågade barnen om lov för att observera dem, var att alla barnen 

svarade att det var okej. Detta var bra för oss eftersom vi inte hade problem kring vilka som fick vara 

med i studien eller inte. Även samtliga föräldrar samtyckte till deras barns medverkan. Men vi har 

därför reflekterat om det som Löfdahl (2014, s. 39) kallar för inlärt samtycke, vilket innebär att barnen 

gör det som de tror att vi vill att de ska göra, på grund av deras beroendeställning till vuxna. I vårt fall 

kanske barn svarade ”ja” för att göra oss nöjda. Men vi har varit noga med att analysera miner, 

tonläget och titta på barnens kroppsspråk för att se om de verkligen känt sig bekväma med sin 

medverkan. Vissa barn har vi därför valt att inte observera eftersom vi har fått intryck av att de inte 

känt sig bekväma med oss. Någon gång valde vi att avbryta observationen och under en annan 

observation valde vi att inte observera just det barnet. 

Resultat och analys 

I denna del kommer vi presentera situationer i ateljén och analysera dessa utifrån feministisk 

poststrukturalism i kombination med diskursanalys som metod. Vi kommer att analysera situationer 

där barn positioneras/positionerar sig i relation till två olika diskurser som vi kommit fram till. Den 

ena har vi valt att kalla för skönhetsdiskursen och den andra kallar vi för krigs- och 

vetenskapsdiskursen.  
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Hur vi kom fram till dessa två diskurser är dels genom att både Änggård (2005) och Aronsson (1997) 

skriver att de fann att pojkar och flickor brukar rita olika motiv, där flickor oftare gestaltar skönhet 

medan pojkar ritar motiv som det är någon form av action i. Vi har då kopplat ihop detta med annan 

tidigare forskning (som vi nämnt ovan) som menar att pojkar ses som potentiellt mer våldsamma än 

flickor och att flickor brukar associeras med utseendefixering. När vi såg liknande könsuppdelande 

diskurser i våra observationer bestämde vi oss för att döpa dessa två diskurser, som var dominerande i 

ateljén, till just skönhetsdiskursen och krigs- och vetenskapsdiskursen. Skönhetsdiskursen fick sitt 

namn därför att det verbala språket och motiven kretsade kring att det skulle bli fint och därför 

kopplade vi ihop detta med samhällets skönhetsfixering, framför allt när det kommer till det 

”kvinnliga”.  Den andra kallas för krigs- och vetenskapsdiskursen för att motiven kunde tolkas som 

naturvetenskapliga men även att de gestaltade våldsamt innehåll, vilket kan associeras med att män ses 

som aktiva, potentiellt våldsamma och aggresiva i relation till könsuppdelande diskurser. Vi tänker 

även att dessa diskurser ger uttryck för samhällets könsstereotypa färguppdelning mellan flickor och 

pojkar, som i kläd- och leksaksbutiker, där flickornas avdelning brukar innehålla mycket rosa och 

annat gulligt medan pojkarnas avdelning brukar innehålla mörka färger. Vi upptäckte dessa diskurser 

tydligast de gånger barnen ”bröt” mot dem, vilket vi också kommer visa i en situation nedan. 

 

Skönhetsdiskursens inflytande 

De barn som positionerade sig eller positionerades i relation till skönhetsdiskursen ritade bland annat 

stjärnor, regnbågar, prinsessor, sjöjungfrus och andra fina damer, som exempelvis flickor med långa 

klänningar och långt hår. Både Änggård (2006, s. 34) och Aronsson (1997, ss. 139-140) berättar att 

även de såg att fina damer var ett vanligt motiv i flickornas bilder. Änggårds (2006 s. 36) menar, likt 

vad vi såg, att barnen nästan alltid ritade människor som representerade deras eget kön. Flickorna i vår 

studie ritade även keldjur som också Änggård (2005, s. 22) såg i sin forskning. Änggård (2006, s. 35) 

beskriver att i hennes undersökning var hjärtan som enskild detalj bland det vanligaste i flickornas 

bilder. Både som ensamt motiv eller som utsmyckning i bilderna. Eftersom barnen som positionerade 

sig i relation till skönhetsdiskursen i vår studie ritade hjärtan men framförallt mycket blommor skulle 

vi kunna tolka detta som att hjärtan och blommor, på den här förskoleavdelningen, hör till vanliga 

motiv när barnen positionerar sig och positioneras i relation till skönhetsdiskursen. Nedan presenteras 

en situation när tre flickor konstruerar kön under sitt bildkapande: 
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Bild 1: Pernillas (4,5 år) bild på en sjöjungfru. 

 

Att positionera sig i relation till skönhetsdiskursen 

Moa kommer in i ateljén med en stor mapp där hon har sina alster. En pedagog kommer strax 

därefter in i rummet och säger till henne att hon ska sortera de bilderna hon vill ha till sin ”bok”. 

Pedagogen går sedan ut ur rummet för att hjälpa Jonas och Moa börjar sortera sina bilder. Hon 

slänger en stor bild i pappersinsamlingen. Den föreställer två flickor i långa klänningar. Efter ett tag 

upptäcker Nadia och Agnes den stora teckningen som sticker upp ur pappersinsamlingen. De frågar 

rakt ut ur luften varför den ligger slängd och de beundrar sedan teckningen och använder sig av ord 

som ”fin” och ”vacker”. Moa står en bit bort och observerar flickornas konversation. Efter en lång 

stund säger Moa att det är hon som gjort den och att hon är flickan till vänster på teckningen. Nadia 

och Agnes börjar argumentera om vem som skulle vara den andra ”vackra” flickan på teckningen. 

Efter att de argumenterat en liten stund upptäcker Agnes att flickan på teckningen har en arm som är 

”tjock”. Efter det vill varken Nadia eller Agnes ”vara” flickan på bilden och Agnes slänger bilden 

rakt på golvet. Moa tar upp teckningen från golvet för att lägga tillbaka den i pappersinsamlingen 

igen och säger samtidigt att det var därför hon slängde den. 

 

Precis som Änggård (2006, s. 65) använder sig barnen, i observationen ovan, av ordet ”fint” och i vårt 

fall även ”vacker” vid flera tillfällen under sitt bildskapande och något som framstår som viktigt för 

barnen är att det ska bli just ”vackert” och iögonfallande. Barnen använder sig av många olika slags 

material för att få det vackert som till exempel guldpapper och glitter, men i våra fall var det motiven i 

bilderna som stod i fokus. Vårt antagande, i dessa fall, blir att det finns diskurser som flickorna i denna 

observation positionerar sig i relation till. En sådan diskurs har vi valt att kalla skönhetsdiskursen. I 

denna situation diskuterade flickorna ”finhet” i förhållande till deras bilder. Moas bild uppfyllde alltså 

inte kraven för hur en bild ska se ut utifrån skönhetsdiskursen. Denna diskurs blir styrande för hur 

barnen pratar om bilden och hur de själva positionerar sig som flickor i relation till den. Moa, som 

gjort bilden, positionerar sig i relation till skönhetsdiskursens krav och hade därför kastat bilden. De 

andra flickorna positionerar också bilden som ”inte fin nog” när de påpekar den tjocka armen och 

därmed skulle Moa blivit positionerad som en inkompetent konstnär i relation till denna diskurs om 

hon inte hade kastat bilden. Davies (1989, s. 18) menar att om barn ska kunna inta manliga och 

kvinnliga subjektpositioner måste barnen lära sig vilka känslor som tillhör vilket kön. För flickor 

innebär detta även att veta vad som anses som attraktivt hos dem själva. I vår observation kan en tjock 

arm därför tolkas som oattraktiv enligt flickorna eftersom ingen vill vara den flickan på bilden. Även 

under en annan observation utbrister en flicka ”Nej! Pappa blir tjock! Jag måste ha mer gult!” sedan 

målar hon koncentrerat för att rätta till sitt misstag. 

Ett teoretiskt begrepp som blir intressant att analysera situationen ovan med är makt. Det blir tydligt 

att Nadia och Agnes, som hittat bilden, blir de som har makt att bedöma om Moa ska positioneras som 

kompetent eller inte då hon själv väntar med att säga något. När Nadia och Agnes får syn på den 

tjocka armen blir Moa genast positionerad som inkompetent och detta visas tydligt med ord och 

genom att bilden slängs på golvet. Nadia och Agnes producerar makt genom att positionera sig i 

enlighet med skönhetsdiskursen och därför upprätthåller de den (Lenz Taguchi 2014, ss. 57-58). Vi 

kan tolka det som att när Moa blir positionerad på detta sätt försöker hon jämna ut maktbalansen 

genom att svara flickorna ”att det var därför hon slängde den”. Även hon producerar då makt i och 
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med att hon upprätthåller diskursen och positionerar sig som en kompetent konstnär och flicka som vet 

vad hon ”ska” rita i relation till skönhetsdiskursen.  

Vi har även sett hur framförallt flickorna på avdelningen har bilddialoger där maktrelationer 

produceras genom att härma varandras motiv. Dels under en situation där Emma och Clara ritar fina 

damer tillsammans. Under Emmas och Claras situation är det tydligt att Emma ritar först och att hon 

bestämmer hur Clara ska rita för att positioneras som en kompetent flicka i relation till 

skönhetsdiskursen. Detta förstärks genom att Clara vid varje nytt färgval eller motiv i bilden frågar 

Emma om hur hon ska fortsätta, när Emma själv inte säger något. 

 

Bilddialog mellan Emma och Clara 

Emma, Clara och Algot sitter vid ritbordet i ateljén. Emma och Clara sitter bredvid varandra och 

Algot sitter mittemot Clara. Emma och Clara har en tydlig bilddialog tillsammans där Clara ritar 

efter/härmar/kopierar det Emma ritar. Algot berättar högt för alla att han ska rita planeter och sätter 

sedan igång med det. Emma förklarar för Clara hur hon ska rita genom att berätta vilka motiv och 

färger Clara ska rita/använda. Emma studerar Claras bild noga medan Clara ritar. När Clara inte ritar 

som Emma sagt att hon ska göra, påpekar Emma det för Clara. Men när Clara ritar det Emma sagt så 

får hon beröm av Emma. Efter att flickorna ritat en stund, tittar Clara upp från sin teckning och 

betraktar Emmas bild medan hon utbrister vilken fin blomma Emma har gjort. Algot som observerat 

flickorna och deras bilder en stund säger då till flickorna ”Man kan göra ljusblå blommor ibland”. 

Flickorna som ritat flera rosa blommor stannar upp men svarar inte Algot. De fortsätter rita rosa 

blommor men efter en liten stund börjar de rita ljusblå blommor. 

 

Bild 2: Emma (5 år) och Claras (4,5 år) bilddialog där de ritar fina damer med långa klänningar och 

blommor. 

 

I denna situation använder sig Emma och Clara av beröm för att visa på att det positionerar sig i 

relation till skönhetsdiskursens krav. Beröm är något som Braxell (2010, s. 76) menar är med och 

skapar kompetenta eller inkompetenta konstnärer eftersom barnen då försöker uppnå detta genom att 

ibland rita av andra barns bilder som de anser ritar fint, eller som vi kan tolka det, i relation till den 
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dominerande diskursen om hur, i det här fallet, flickor bör rita. I våra situationer var motiv som fick 

mest beröm av andra flickor fina damer, hjärtan och blommor. Flickorna skapar på detta sätt kön med 

hjälp av sina bilder i relation till denna diskurs, i och med att de väljer könsstereotypa motiv. De 

positionerar sig med andra ord som flickor (Änggård 2005, s. 82). Braxell (2010, s. 23) menar på att 

barns bilder kan förstås som en förlängning av barnen själva.  

En annan intressant tanke som slog oss var att det endast var, i våra observationer, flickor som gav 

beröm åt varandras bilder. Braxell (2010, ss. 70-71) berättar att det är vanligt att även pedagogerna 

bemöter barns bilder med ord som ”Fint”. Även Hellman (2010, ss. 196-97) berättar att en flicka möts 

med beröm för sin ”fina” klänning i hallen och att flickan själv använder ord som fint när hon visar 

upp den. Även om klänningen är opraktisk vill flickan ha den på sig när de ska gå ut. Det handlar om 

att upprätthålla det vackra och det relateras oftast till flickor, vilket vi även tänker att flickorna gör i 

relation till skönhetsdiskursen i deras bildskapande. Hellman (2010, s. 193) menar att det var vanligt 

att flickor även leker prinsess-lekar. Detta får oss att fundera över om skönhetsdiskursen även sträcker 

sig utöver eller inspireras av andra situationer som under barnens lek och även över deras klädval för 

att positionera sig som flickor i relation till dominerande föreställningar.  

Flickorna positioneras och positionerar sig i relation till skönhetsdiskursen och förhåller sig till de 

dominerande föreställningarna om vad som blir vackert att rita i relation till den. De producerar då 

makt i och med att de rättar sig efter dessa tankesätt och viljor, likt Foucault (1980, s. 153 refererad till 

i Dolk 2013, s. 26) menar. Butler (2001/2007 refererad till i Dolk 2013, ss. 26-27) menar att om barn 

ska göra sitt kön på ett ”naturligt sätt” när de ska positionera sig i relation till den dominerande 

normen måste de beakta vilka exempelvis kläder och beteenden som passar till det könsorgan de har. 

Hon ger ett exempel på att om en flicka på förskolan bär prinsessklänning kan denne få hög status. 

Detta skulle vi kunna koppla till Emma och Clara. Genom att de väljer att rita motiv som anses som 

”rätt” att rita i relation till sitt kön producerar de makt utifrån den dominerande diskursen kring vad 

flickor borde rita. Clara vill rita som Emma gör och positionerar i och med detta Emma som 

kompetent konstnär och flicka i relation till skönhetsdiskursen, vilket skulle kunna tolkas som att 

Emma får en hög status i det här sociala sammanhanget. 

 

Krigs- och vetenskapsdiskursens inflytande 

Vi har valt att kalla denna diskurs för krigs- och vetenskapsdiskursen eftersom motiven var 

naturvetenskapliga, farliga eller innehöll någon slags strid. Denna diskurs verkade de flesta av 

pojkarna positionera sig och bli positionerade i relation till. Det vi såg som motiv hos pojkarna som 

positionerade sig i enlighet med denna diskurs var pokémons, pirater och planeter. Aronsson (1997, ss. 

139-140) berättar att vanliga motiv, i hennes forskning, hos pojkar var exempelvis hjältar, krigare eller 

något med våldsamt innehåll. Detta menar även Änggård (2005, s. 22) att hon såg i sin forskning. Hon 

ger exempel på motiv som hjältar och vilda (gärna farliga) djur. Även hon (2006, s. 54) såg, likt oss, 

att pojkarna bland annat ritade pokémons. Ett annat motiv som återkom i vår studie hos pojkarna som 

positionerade sig i relation till krigs- och vetenskapsdiskursen var människor som representerade deras 

eget kön. Även Änggård (2006 s. 36) såg detta i sin forskning. Pojkarnas människomotiv i vår studie 

var streckgubbeaktiga, ganska odetaljerade eller huvudfotingar utan hår. Nedan presenterar vi en 

situation där Wille och Axel har en bilddialog om pokémons: 
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Bild 3: Algots (4 år) människa omsluten av planeter. 

 

 

Wille och Axels bilddialog om Pokémons 

När Wille och tre flickor sitter vid ritbordet kommer en pedagog med en pojke (Axel) till ritbordet 

och placerar honom mittemot Wille. Hon ger honom ett papper och går sedan iväg. Wille och Axel 

börjar då föra en bilddialog tillsammans. Wille ritar en pokémon och säger det högt till Axel. Axel 

ritar då snabbt och svarar Wille att han också gjort en pokémon. Axel sträcker fram bilden mot Wille 

och gör skjutljud. Wille ler och svarar Axel genom att göra skjutljud tillbaka mot honom.  

 

Bild 4: Willes (4 år) pokémon. 

 

Även om pojkarna hade bilddialoger med varandra gav de inte varandra beröm på samma sätt som 

flickorna utan svarade varandra på andra sätt, genom att exempelvis, som i stuationen ovan, skjuta på 

varandra med bilderna som föreställde pokémons. Krigs- och vetenskapsdiskursen erbjuder barnen 

därför andra subjektpositioner än skönhetsdiskursen. Änggård (2006, ss. 52, 54) upptäckte att barn, 

framförallt pojkar, ibland inspirerades av bland annat tv- program när de ritade. Hon nämner att även i 

hennes forskningsmaterial ritade pojkar pokémons. Lite kort vill vi berätta att tv-programmet 
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”Pokémon” handlar om att människor tränar sina pokémons till att slåss och besegra andra pokémons 

och elaka människor. Men programmet handlar även mycket om vänskap. Men detta passar in på vad 

Aronsson (1997, ss. 139-140) såg i sin forskning, nämligen att pojkar ofta ritar bilder som handlar om 

kamp och bedrifter. I vår situation visar Axel och Wille även fysiskt att deras pokémons slåss med 

varandra. Även i situationen nedan då Svante ritar pirater positionerar han sig i relation till krigs- och 

vetenskapsdiskursen som verkar erbjuda barnen mer fysiska subjektpositioner än skönhetsdiskursen. 

 

Svantes pirater 

En pedagog kommer in i ateljén med fyra barn. Tre flickor och en pojke. Cassandra och Svante får i 

uppgift av pedagogen att rita med grafitpennor tillsammans på ett stort vitt ark som är uppsatt på ett 

staffli. Sanna och Denise får i uppgift att måla en bild tillsammans med tre färger på ett svart ark vid 

ritbordet. Svante börjar rita pirater i hus och i båtar. Cassandra börjar rita en blomma i vas, sedan 

fortsätter hon rita en regnbåge, stjärnor, en katt och en hund. Svante börjar sedan rita på själva 

staffliet och Cassandra härmar honom. De skrattar. Svante ritar på golvet och Cassandra gör likadant. 

Svante frågar Cassandra om hon kan rita på hans kläder. Hon skrattar men ritar inte på hans kläder. 

Svante gör en gest som att han tänker rita på Cassandras kläder. Då säger Cassandra ”Nej! Nu slutar 

vi!” medan hon skrattar. Svante ritar lite senare en stor pirat, på arket, med ett stort svärd. Svante 

utbrister ”Titta vilket stort svärd han har!”. Alla fickorna tittar på piraten. Svante vänder sig då till 

Denise och säger att piraten hugger av hennes hals och gör slash-ljud medan han drar handen framför 

sin hals. Denise svarar inte på det utan påpekar istället att Svante och Cassandra är svarta om 

händerna. Barnen diskuterar detta. Pedagogen kommer in i rummet och barnen börjar berätta för 

henne vad de ritat. 

 

 

Bild 5: Svantes (5 år) pirater i båtar och hus. 
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Davies (1989) och Butler (2007, s. 55) anser att kön konstrueras i sociala sammanhang. Davies (1989, 

s. x) menar att barnen tar till sig det de associeras med, genom diskursiva praktiker där människor 

kategoriseras som antingen man eller kvinna, som exempelvis att pojkar ses som mer aggressiva och 

okänsliga i jämförelse med flickor som anses mer utseendefixerade och blyga. Vi skulle kunna tolka 

detta som att pojkarna genom diskursiva praktiker, där de associeras med aggresivitet, har tagit till sig 

detta och därför väljer att rita motiv som handlar om kamp för att positionera sig i relation till krigs- 

och vetenskapsdiskursen som enligt könsuppdelade diskurser erbjuder subjektpositioner som ”passar” 

för pojkarnas kön. 

Utifrån Eidevalds (2009, s. 178) forskning pratar och förhåller sig pedagoger till flickor och pojkar 

som olika varandra och positionerar dem, i relation till könsuppdelade diskurser, där pojkar ses som 

aktiva och därmed flickor som passaiva. Även i Knutsdotter Olofssons forskning (2003, ss. 93-95) 

beskrivs pojkar som mer potentiellt aggressiva än flickor och hon uppmanar därför alla att bråkleka 

med pojkarna så det kan ge uttryck för sina behov i leken istället för på riktigt. Vi tänker att genom att 

pojkarnas omgiving positionerar pojkarna i relation till diskurser och bemöter dem som att de därmed 

är aktiva och potentiellt aggressiva kommer pojkarna, likt vad Nordin- Hultman (2004, s. 43) menar, 

ta till sig omgivningens bemötande av dem och genom detta förstå hur de bör vara som pojkar. De 

kommer sedan själva använda sig av omgvningens ”blick” för att producera makt mot sig själva och 

andra barn i relation till dominerande diskurser. Vi skulle kunna tolka Willes, Axels och Svantes 

motivval som ett sätt för dem att positionera sig och varandra som pojkar i relation till dominerande 

föreställningar där pojkar ses som aktiva och potentiellt aggressiva. 

 

Att inte positionera sig i relation till den dominerande diskursen för 

”sitt” kön 

Självklart fanns det barn som valde att positionera sig i relation till den diskurs som inte var den 

förväntade utifrån deras kön. I och med detta sagt vill vi nu berätta om en ny situation: 

 

Elliots blommor och rosetter 

En pedagog och en pojke (Elliot) kommer in i ateljén. De plockar fram Elliots bildmapp och börjar 

tillsammans titta i den. Efter en stund tar pedagogen upp en bild på en häst som är målad på ett grönt 

papper. Hon säger då att ”Det här är ju Grim! Den ska till Bröderna Lejonhjärta”. Pedagogen tar upp en 

bild som Elliot har ritat en liten gran på och säger ”Det här var en rolig bild tycker jag”. De bläddrar vidare 

i hans mapp. Pedagogen tar upp en bild på en blomma ur Elliots mapp. Hon frågar då lite tveksamt ”Är det 

här också din?” Elliot svarar något och pedagogen lägger ner bilden i mappen igen. Pedagogen tar sedan 

upp en till bild och frågar ”Vad är det?”. Elliot svarar att det är rosetter. Pedagogen svarar då ”Fantastiskt! 

Då kan du fortsätta. Man kan göra massor av rosetter och färglägga”. Elliot tar då sin bild på hästen och 

sätter sig vid bordet och skriver hästens namn. Pedagogen säger då till Elliot att de kan gå och hämta en 

ram till den (bilden med hästen). När de fått fram en ram till bilden hjälper hon honom att öppna upp den 

för att lägga in bilden. En flicka (Monica), som sitter och sorterar bilder ur sin mapp, utbrister om sin bild 

att den är sönder. Pedagogen svarar henne att hon kan hjälpa henne. Monica säger då ” Jag lägger den här” 

(lägger bilden på golvet nära pedagogen) och fortsätter titta i sin mapp. Pedagogen ger sedan Elliot 

häftmassa. Hon säger ”Fördela kluddet på alla fyra hörnen”. När han börjar gå mot dörren säger pedagogen 

” Du kan vara här inne så kan du få hjälp om du behöver”. 
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I denna situation positionerar sig Elliot i relation till skönhetsdiskursen vilket verkar få pedagogen att 

inte riktigt veta hur hon ska bemöta honom. Eftersom blommor och rosetter hör till motiv som 

vanligen flickor brukar rita ifrågasätter pedagogen om blommorna verkligen är hans. När hon får höra 

att han även gjort rosetter frågar hon först vad det är och sedan blir hennes svar lite konstlat, som om 

hon inte riktigt vet vad hon ska säga. Här känner vi att det blir relevant att analysera detta mot 

forskning om bemötande av barn och deras bilder från pedagoger sida. Både Eidevald (2009, s. 31) 

med referat till Börjesson (2005) och Hwang och Nilsson (2011, s. 98) menar att en vanlig 

föreställning utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv är att pojkar generellt mognar senare än 

flickor. Hwang och Nilsson (2011, s. 98) menar även på att pojkar har högre förväntningar på sig trots 

sin biologiska omognad om att de ska ta för sig och vara självständiga. Vi kan därför tolka det som att 

Elliot i den här situationen positioneras av pedagogen som biologiskt omogen, eftersom att han inte 

ges ansvar till att själv ordna i sin mapp och leta fram en ram till sin bild. Monica, vars bild håller på 

att gå sönder, ska få hjälp av pedagogen, men inte med detsamma (eftersom pedagogen är fokuserad 

på pojkens ram). Monica förstår detta och visar det genom att svara pedagogen ”Jag lägger den här”. 

Eidevald (2009, s. 178) menar att just därför att pedagoger i hans forskning förhåller sig till flickor och 

pojkar som varandras motsatser skapas ett språk för vardera kön (i den könsuppdelade diskursen) som 

gör att om till exempel pojkar ses som biologiskt omogna och aktiva betyder det att de inte kan vänta, 

medan flickor då automatiskt ses som mognare och som passiva kan göra det. Vi skulle då kunna 

förstå vår situation som att pedagogen följer denna könsuppdelade diskurs och positionerar barnen 

olika på grund av deras kön och ger därför Elliot mer tid och uppmärksamhet medan Monica ges mer 

ansvar. Därmed görs Elliot och Monica till pojke och flicka genom att pedagogen bemöter dem som 

olika utifrån könsstereotypa föreställningar. 

Davies (1989, s. 2) påstår att vuxna oftast ser det som självklart att vi är antingen man eller kvinna. 

Barnen lär sig att rätta sig efter denna diskurs genom att identifiera sig med det ena eller andra könet. 

Hon menar också att det finns olika sätt för barnen att visa att de positionerar sig i relation till det ena 

eller andra könet genom tillexempel kläder, frisyr, hur de talar och vad de talar om samt aktiviteter. 

Hon säger också att hur barn kan positioneras eller positionera sig i relation till ett visst kön varierar 

mellan olika sammanhang. Utifrån detta kan vi förstå det som att Elliot utifrån föreställningar om hur 

pojkar bör rita, inte positionerar sig i relation till sitt kön eftersom han positionerar sig i relation till 

skönhetsdiskursen. Han har inte utifrån pedagogens könsstereotypa föreställningar om pojkar och 

flickor positionerat sig i relation till sitt kön som pojkar ”brukar göra” enligt krigs- och 

vetenskapsdiskursen. Vi kan även koppla detta till att det finns symboler enligt Davies (1989, s. 15) 

som ses som antingen manliga exempelvis superhjältekläder och pistol eller kvinnliga som exempelvis 

docka och kjol. Därför kan vi anta att blommor och rosetter ses som kvinnliga symboler och inte 

manliga i relation till de dominerande diskurserna. Elliot positionerar sig inte i relation till de diskurser 

(i just denna situation) där pojkar ses som aktiva (Eidevald 2009, s. 178), inte enligt symboler som 

kopplas till män (Davies 1989, s. 15) och inte till det som Knutsdotter Olofsson (2003, s. 93-95) menar 

att pojkar kan ses som mer aggressiva än flickor. Knutsdotter Olofsson (2003, ss. 96-97) refererar 

sedan till Künstlicher (1989) som menar att kamplust, aggressivitet och framåtanda associeras med 

män och därför måste pojkarna bråkleka så det vet vad som gör ont på riktigt eftersom de annars kan 

hämta inspiration från science fiction på tv. Vi tänker att dessa generaliseringar av pojkar tar sig 

uttryck även i barnens bilder eftersom pojkarna ritar, för det mesta aktiva/spännnde motiv, för att 

positionera sig i relation till diskursen om hur pojkar bör rita. Vi skulle kunna dra samma slutsats som 

Eidevald (2009, ss. 128, 117-130) gör kring barns lek, att pedagoger stör sig på att pojkarna leker 

ensamma lugna lekar och att de pojkar som inte anses göra något aktiveras snabbt av pedagogerna. 

Likt detta verkar pedagogen i vår situation störa sig på/eller bli osäker på hur hon ska bemöta pojken 
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när han ritat motiv som anses som ”flickiga” i relation till en dikurs som ser pojker och flickor som 

olika. I och med att pedagogen bemöter honom som hon gör, positioneras han som annorlunda, vilket 

han säkert känner av eftersom hans bild på ”krigshästen Grim” är ett motiv som pedagogen känner 

igen och ska få sättas upp på väggen. Även Hellman (2010, s. 193) menar att pojkar och flickor 

framställs olika i sagorna som pedagoger läser för barnen på förskolan vilket även tar sig uttryck i 

barnens lekar där pojkarna ses som aktiva och flickor som vackra och hjälplösa. Även Corsaro (2003, 

s.75) påstår att i hans forskning föredrog flickor relationsinriktade roll-leker medan pojkar föredrog 

fysiska, buffliga och andra tumlarunt-lekar. Johansson (2008, ss. 170-171) menar att även när flickor 

och pojkar ska göra krav på rättigheter i förskolan tar de sig uttryck på olika vis. Hon menar att ett sätt 

för pojkar var att visa detta genom kroppsliga maktuttryck med bland annat hot om våld. Johansson 

(2008, s. 178) frågar sig då hur vi kan förstå varför barnen reagerar så som de gör och menar på att de 

tar sig uttryck från vår kultur där män har en fysisk dominerande position och kvinnor har den 

motsatta. Vi tänker att denna diskurs om att pojkar associeras med att vara aktiva och att de leker 

krigiska lekar och att flickor ofta ska vara vackra och leker relationsinriktade lekar tar sig uttryck även 

under bildskapandet i våra observationer som vi har nämnt ovan, både motivmässigt och språkligt. 

Därför skulle vi kunna tolka det som att avsaknaden av motiv som spännande, vetenskapligt eller 

krigiskt blir ”annorlunda” i pedagogens ögon. 

Vidare menar Braxell (2010, ss. 70-71) att många pedagoger känner en viss osäkerhet om hur de ska 

bemöta barns bilder eftersom de vill säga något som uppmuntrar. Hon menar att frågor om vad bilden 

föreställer och om pedagoger uttrycker att bilden är fin, ger budskap till barnen om att en bild ska 

föreställa något och att den kan bedömas som fin eller ful. Därför tänker vi att det pedagogen gör är en 

bedömning av Elliots bilder. Att hon inte känner igen motiven innebär att bilden ska föreställa något. 

Att bilden ska föreställa något specifikt, skulle vi kunna tolka blir en diskurs som pedagogerna tar för 

givet när de bemöter barnens bilder. När pedagoger kommit in och bemött barn och deras bilder har de 

nästan alltid sagt ord som fint, fantastiskt, rolig eller redan i förväg bestämt vad motivet föreställer 

som exempelvis när en pedagoge frågade ”Är det här mamma eller?” till en flicka. När flickan svarar 

att det är hon själv, svarar pedagogen att flickan och mamman är så lika. Antagligen vill pedagogerna 

uppmuntra barnen men skapar istället vad som är fint eller inte i förhållande till diskurser. Därför 

menar Braxell (2010, s. 70) att barn kan skapa bilder som de vet att de vuxna gillar för att få deras 

uppskattning och då kan bilden få ett stereotypt uttryck. Även Aronsson (1997, ss. 80, 83) berättar att 

olika kulturer har utvecklat smak för vad som anses som bra bilder just där. Därför ritar barn inte bara 

helt spontant utan rättar sig efter vad omgivningen gillar. Vi tolkar detta som att barnen och 

pedagogerna tillsammans på avdelningen är med och upprättar diskurser om vad som anses som ”rätt” 

att rita i förhållande till barnens kön utifrån de dominerande diskurserna. Pojken positionerar sig inte i 

relation till krigs- och vetenskapsdiskursen vilket får pedagogen att bli osäker och på så vis 

positioneras han som annorlunda de andra pojkarna.  

 

Barnens färgval 

Till sist vill vi nämna lite kort om barnens färgval för att positionera sig i relation till skönhets- och 

krigs- och vetenskapsdiskursen. Precis som Änggård (2006 s. 38) skriver så använder sig barnen även 

i vår undersökning av färg som könsmarkör. Flickornas bilder innehöll ofta rosa och lila och de andra 

färgerna var ofta ljusa. Pojkarna i större utsträckning använde sig av svart, grått och brunt i sina 

teckningar. Vi upptäckte även som Navarro et al. (2014, s. 152) att flickor ritade med ett bredare utbud 

av färger än pojkarna eftersom pojkarna verkade undvika vissa färger, framförallt rosa. Ambjörnsson 
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(2011, ss. 34-35) anser att just färgen rosa är en tydlig könsmarkör för kvinnlighet, som det ser ut idag. 

Hon menar vidare att om en man inte vill betraktas med kvinnlighet bör han därför undvika färgen 

rosa. Ambjörnsson (2011, s. 11) berättar att färger är kulturellt styrda och det är även föreställningarna 

om vilka färger som är manliga respektive kvinnliga. Vi tolkar detta som att pojkarna under 

bildskapandet inte använder färgen rosa eftersom den inte ingår i krigs- och vetenskapsdiskursens 

färgutbud. Om pojkarna skulle använda rosa närmar de sig att positionera sig i relation till 

skönhetsdiskursen där den rosa färgen är vanlig. Vi menar vidare, likt Ambjörnsson (2011, ss. 18-19), 

att barnen blir matade av de kulturella föreställningar om genus där uppdelning av färger är vanligt 

både i klädbutiker och leksaksaffärer där flickavdelningarna innehåller just mycket rosa. Detta utbud 

återupprättar diskurser kring stereotypa könsroller. Ambjörnsson (2011, s. 45) menar på att en pojke 

kan uppfattas som avvikande sexuellt om han använder sig av rosa kläder och detta bryter mot den 

heterosexuella normen i vårt samhälle. Ambjörnsson (2011, ss. 47-49) berättar att föräldrar, som hon 

intervjuat, undviker att klä sina döttrar i färgen rosa. Kanske för att de inte vill att de ska betraktas som 

just gulliga och sköra. Färgen undviks därför också på sönerna eftersom de inte vill att deras pojkar 

ska uppfattas som feminina eller bli feminina eller homosexuella. Vi tolkar detta som att pojkarna som 

positionerar sig i relation till krigs-och vetenskapsdiskursen har positionerat sig i relation till dessa 

könsstereotypa föreställningar som finns i vårt samhälle. De har som Navarro et al. (2014, ss. 142-

143) anser, socialiserats in i dessa kösstereotypa föreställningar kring vilka färger som passar till just 

deras kön. 

Vi menar likt Davies (1989, s. x) att kön konstrueras i sociala sammanhang och att barnen tar till sig 

det de associeras med i diskursiva praktiker där de kategoriseras som antingen man eller kvinna. 

Personer som lärt sig de diskursiva praktikerna kan antingen positionera sig i relation till dessa eller 

motsätta sig dem (Davies 1989, s. xi), vilket vi har visat exempel på att barnen i våra observationer 

gör. De diskurserna som finns i ateljén under barnens bildskapande begränsar deras möjliga 

subjektpositioner för hur de kan förstå sig själva som man eller kvinna (Black & Coward 1981 

refererad till i Davies 1989, s. 1). 

Diskussion  

Syftet med vår studie har varit att utforska hur flickor och pojkar positioneras och positionerar sig 

under bildskapande aktiviteter på en förskoleavdelning. Vi ville se om det fanns några färger och 

motiv som återkom mer i flickors respektive pojkars bilder och om flickor och pojkar positionerades 

på olika sätt av pedagogerna. Vi ställde oss även frågorna om det fanns motiv och färger som anses 

som mer ”rätt” att använda sig av beroende på om man är en flicka eller pojke i relation till möjliga 

diskurser på förskolan och hur flickors och pojkars bilder bemöts utifrån stereotypa förväntningar på 

hur flickor och pojkar ”bör” rita.  Vi ställde oss vidare frågorna: Vilka/vilkas bilder uppmuntras? 

Vilka/vilkas bilder ignoreras eller kritiseras?  

Dessa frågor har vi besvarat genom att lyfta fram att pojkar oftast väljer att positionera sig i relation 

till krigs- och vetenskapsdiskursen där de undviker färgen rosa och där motiven kretsar kring saker 

som är spännande, våldsamma eller har med naturvetenskap att göra som exempelvis pokémonfigurer, 

planeter och pirater. De människor de ritat har haft manligt utseende genom att de inte har haft hår och 

kantiga former (mest streckgubbar). 
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De flesta flickorna har valt att positionera sig i relation till skönhetsdiskursen där det verbala språket 

kretsat kring att bilderna ska bli fina och motiven har för det mesta varit fina damer med långt hår och 

klänningar, husdjur, stjärnor, regnbågar, blommor och hjärtan. Flickorna har haft större färgvariation i 

sina bilder än de flesta av pojkarna och använt sig av färgen rosa.  

Vi har även visat när barn positionerats och positionerat sig själva som kompetenta konstnärer i 

relation till sitt kön och ställt detta mot vad som hänt när exempelvis Elliot positionerat sig i relation 

till skönhetsdiskursen. Detta gjorde att pedagogen inte såg vad bilden av rosetter föreställde och 

ifrågasatte om bilden av blommor verkligen var hans. Detta tolkar vi som att det berodde på att 

bildernas motiv vanligtvis brukar skapas av flickor som positionerar sig i relation till 

skönhetsdiskursen. Elliot går utanför den dominerande diskursen för vad han som pojke borde rita och 

därför positioneras han som onormal i och med att pedagogen inte förstår vad Elliot ritat och hon 

ifrågasätter en av hans bilder. När flickorna har positionerats och positionerat sig i relation till 

skönhetsdiskursen har det visat sig att det inte är acceptabelt att gå utanför skönhetsdiskursen krav för 

vad som anses som vackert. I situationen med Moa var det en ”tjock arm” som inte accepterades av de 

andra flickorna, och även av Moa själv som slängt den bilden. 

Vi har kommit fram till att föreställningar om vad pojkar och flickor borde rita och vara intresserade 

av för att positionera sig i relation till sitt kön får betydelse när barn och pedagoger bemöter barnens 

bilder. Vi kan se att flickor, när de har positionerats i relation till skönhetsdiskursen, har uppmuntrat 

varandra genom att ge varandra beröm och pratat om vad som är fint. Men när de gått utanför ramarna 

har bilden kritiserats av andra flickor. Pojkarna har inte verbalt uppmuntrat varandra med beröm men 

visat intresse för varandras bilder genom att rita liknande bilder och som i exemplet med pokémons 

gjort skjutljud mot varandra. Pedagogerna har uppmuntrat barnens bilder med ord som ”fint” och 

”fantastiskt”. De har också ställt frågor om vad bilderna föreställer eller vems bild det är, vilket gjort 

att barnen positionerats uifrån förväntningar på vad flickor och pojkar bör rita i förhållande till 

diskurser.  

I och med att vi använde oss av diskursanalys som metod kom vi fram till åtminstone två tydliga 

diskurser som cirkulerade i ateljén på förskolan. Det var framför allt när barn och pedagoger 

positionerade andra barn som antingen kompetenta eller som normbrytande som vi fick syn på vad 

diskurserna har för krav på subjekten. Eftersom subjekten i feministisk poststrukturalism aldrig är 

något fast utan ständigt förhandlar sig fram till det subjektet hen vill eller ges möjlighet att vara (Lenz 

Taguchi 2014, s. 14) tittade vi mycket på när barnen fann det passande att en vän ritat på ett visst sätt 

och hur de begränsade varandras möjligheter att vara genom språk och handlingar. Som Nordin-

Hultman (2004, s. 169) menar, talar diskurserna om för oss vem vi bör vara i sammanhanget. Att 

positionera sig i relation till skönhetsdiskursen innebär att subjektet måste veta vad det finns för 

förväntningar och föreställningar om vad som är fint och passande att rita inom just denna diskurs. 

Davies (1989, s. 113) berättar att barnen får hjälp att positionera sig utifrån förväntningar och 

föreställningar när de umgås med andra.  

Men vi skulle även kunna problematisera de diskurser vi skrivit fram. Ovan skrev vi att flickor bland 

annat ritar blommor, stjärnor och regnbågar. Vi skulle här kunna fråga oss om dessa motiv även skulle 

kunna höra till krigs-och vetenskapsdiskursen eftersom dessa motiv också är naturvetenskapliga. 

Skulle vi kanske skrivit fram tre diskurser istället? Om vi istället hade skrivit fram exempelvis en 

skönhetsdiskurs, en vetenskapsdiskurs och en krigsdiskurs hade detta kanske gjort att även flickornas 

naturvetenskapliga motiv hade kunnat ingå i vetenskapsdiskursen, även fast det verbala språket 

handlade om att det skulle vara fint. Denna diskurs hade då kunnat tolkas som könsneutral eftersom 

flickor och pojkar i nästan lika stor utsträckning hade positionerats sig i relation till denna. Men trots 
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en till diskurs hade färgerna och motiven ändå skiljts åt mellan flickor och pojkar om man utgår från 

våra observationer.  

Om vi problematiserar diskursanalys som metod kan vi konstatera att den har hjälpt oss att fokusera på 

vad förväntningar och föreställningar erbjuder barnen för subjektpositioner. Men den gör också att vi 

inte kan säga något om enskilda subjekts handlingar som avgränsade från diskurser. Allting ses som 

diskursivt och därför är varenda handling och ord som sägs i relation till en eller flera diskurser. Det 

går därför inte att säga att subjektet har en helt fri vilja då denne aldrig kan separeras från diskurser, 

utan positioneras i relation till dem.  

Davies (1989 s. xi) anser att feministisk poststrukturalistisk teori kan ses som radikal eftersom den går 

bortom uppdelningen av manligt och kvinnligt och menar på att subjekten ingår i en process där vi gör 

oss som man och kvinna. Men subjekten kan också motsätta sig detta görande och välja andra 

subjektpositioner. Eidevald (2009, s. 60) menar att denna teori fokuserar på hur vi blir eller görs till 

kvinnor och män. Vi tänker att när man lyfter fram att män och kvinnor bemöts olika, och därför får 

olika förutsättningar och förväntningar på sig, kan detta låta ganska utmanande i vårt samhälle där 

många anser att vi är könsneutrala.  

Men självklart även för oss som gjort studien blir den feministiskt poststrukturella diskursen rådande i 

arbetet. Detta innebär att vi förstår världen med det språk som teorin tillhandahåller oss. Lenz Taguchi 

(2014, ss. 56-57) menar att vi inte kan förstå människan utan det språk som finns tillgängligt för oss 

och språket skiljer sig på olika platser och som vi tänker inom olika teoretiska diskurser. Därför blir 

hela vår blick färgad av denna diskurs och någon annan med ett annat teoretiskt perspektiv kommer 

kunna se helt andra saker i våra observationer än vi gjort. Dessutom valde vi att skriva 

fältanteckningar vilket gjort det svårt för oss att återbesöka situationerna för att kunna ifrågasätta oss 

själva om vi verkligen förstår situationen på samma sätt igen. Därför hade det antagligen varit bättre 

med videoobservation. 

Vi har under vår utbildning, i föreläsningar, fått höra att feministisk poststrukturalistisk teori kritiserats 

för att den snarare förstärker uppdelningen av manligt och kvinnligt istället för att överskrida den. 

Detta på grund av att det skrivs fram att pojkar och flickor ofta beter sig olika, vilket även vi lyft fram 

i denna studie genom att flickor och pojkar för det mesta väljer olika färger och motiv. Detta är en av 

orsakerna till att vi inte enbart beskrivit situationer där flickor och pojkar positionerar sig i 

överensstämmelse med diskurser om dem som olika, utan även beskrivit en situation där en pojke gör 

motstånd mot dessa. Men vi menar att olikheterna om hur flickor och pojkar positioneras och 

positionerar sig behövs skrivas fram för att vi ska kunna ifrågasätta de förgivettagna föreställningarna 

och förväntningarna vi har på flickor och pojkar som gör att de positioneras och positionerar sig olika. 

Att positioneras eller positionera sig i relation till 

samhällets förväntningar 

Under denna rubrik kommer vi skriva fram hur vi tolkar att samhällets olika förväntningar på flickor 

och pojkar gör att de positionerar sig i relation till exempelvis skönhets och krigs- och 

vetenskapsdiskursen för att bli accepterade som flicka eller pojke av sin omgivning. Likt Davies 

(1989, s. x) menar att barn lär sig de diskursiva praktikerna för manligt och kvinnligt. När barnens 

omgivning beskriver och bemöter flickor och pojkar utifrån diskurser som pekar på deras olikheter 

(Eidevald 2009, s. 178) påverkar detta hur barnen positionerar sig och positioneras efter dessa 

förväntningar (Eidevald 2009, ss. 172-173). Barnen blir eller görs till flicka eller pojke i relation till 
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dessa diskurser (Nordin-Hultman 2004, s. 169). Om vi förhåller oss till tidigare forskning som utgår 

från att flickor och pojkar är olika och att exepelvis pojkar bemöts som potentiellt aggressiva och att 

de behöver bråkleka för att lära sig behärska sin aggressivitet, kan vi utifrån feministisk 

poststrukturalism tolka det som att pojkar tar till sig samhällets blick och riktar den mot sig själva för 

att positionera sig i relation till samhällets förväntningar på dem. Då kan det tolkas, utifrån 

könsuppdelande diskurser, som att det blir ”naturligt” att pojkar väljer motiv som gestaltar krigiskhet 

och spänning. Eftersom flickor iställets bemöts som att de ska vara lugna, ta ansvar och vara fina i 

olika sammanhang tar de till sig de förväntningarna och föreställningarna om flickor. Då kan det 

tolkas som att det ses som ”naturligt” för dem att rita motiv som föreställer fina damer för att 

positionera sig i relation till samhällets förväntningar på dem som flickor. Men som vi ser det, tränas 

flickor och pojkar av sin omgivning på att positionera sig på ”rätt” sätt som pojke och flicka. Detta kan 

vi se att pedagogen gör när hon bemöter Elliot som ”annorlunda” eftersom han ritar motiv som 

vanligen flickor ritar. Men pedagogen hjälper även Elliot mycket under denna situation och här kan vi 

tolka det som att pedagogen utgår från ett utvecklingspsykologiskt perspektiv där pojker ses som mer 

omogna än flickor och därför behöver han mer hjälp för att han inte ska få psykiska problem i 

framtiden likt Hwang och Nilsson (2011, s. 98) menar. Men utifrån ett feministiskt postsrukturalistiskt 

perspektiv tränas Elliot på att positioneras och positionera sig som pojke utifrån de dominerande 

föreställningarna om pojkar och flickor som olika.  

Att använda vissa motiv och färger blir ett effektivt sätt för barnen att positionera sig i enlighet med 

skönhets och krigs- och vetenskapsdiskursen, vilket även kläd- och leksaksaffärer gör för att markera 

kön (Ambjörnsson 2011, ss. 18-19). I och med att barnen positioneras och positionerar sig i relation 

till diskurserna återupprättas det könsstereotypa. Framför allt när det gäller att påpeka misstag blir det 

tydligt när någon försöker tänja på diskursernas gränser. I och med att den rosa färgen undviks av 

pojkarna positioneras färgen som en flickfärg, eftersom flickorna använder den på grund av samhällets 

föreställningar om att rosa är en kvinnligt kodad färg i relation till en könsuppdelad diskurs 

(Ambjörnsson 2011, ss. 34-35). Även Navarro et al. (2014, ss. 142-143) kommer fram till att barnen 

socialiseras in i könsstereotypa föreställningar om vilka färger som hör till vilket kön och väljer själva 

färger utefter det. Vi kan vidare konstatera att flickor och pojkar fortfarande använder sig av 

könsstereotypa motiv likt Änggårds (2005, s. 23) och Aronssons (1997, ss. 139-140) forskning och vi 

kan även dra detta till Navarros et.al. (2014, s. 152) studie där pojkar och flickor väljer, i det allra 

flesta fall, att färglägga könsstereotypa motiv. Detta tolkar vi som att barnen rättar sig efter samhällets 

förväntningar och föreställningar om vad en flicka och pojke borde rita i relation till sitt kön. När 

barnen ritar könsstereotypa motiv och får beröm för dessa, tänker vi, att barnen kommer återskapa 

könsstereotypa diskurser för att uppnå positivt bemötande igen. Eftersom subjekten inom dominerande 

diskurser producerar makt blir det svårt för subjekt som positionerar sig i relation till icke-

dominerande diskurser att få ta plats och ifrågasätta de dominerande diskursernas förväntningar och 

föreställningar om flickor och pojkar. 

Vad studien har bidragit med inför vår proffession 
I och med vår studie har vi kunnat se hur samhällets förväntningar på och föreställningar om flickor 

och pojkar påverkar hur vi tillsammans skapar kön. Det är vår uppgift som förskollärare att 

uppmärksamma och ifrågasätta stereotypa könsroller för att möjliggöra och erbjuda barnen fler 

möjliga subjektpositioner än enbart flicka eller pojke. Vi menar att vi alla kan vara flicka/kvinna och 

pojke/man på många olika sätt och att barn/vuxna som inte anser sig ha ett fast kön även ska kunna 

positionera sig i situationer, som de önskar, utan att positioneras som onormala utifrån samhällets 

könsuppdelade praktiker. Denna studie har även bidragit med att vi kunnat se att även läroplanen för 
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förskola (Skolverket 2010) inte tar hänsyn till att barn kan positionera sig som både och (flicka och 

pojke) eller varken eller. Detta kan vi ses när det står ”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar 

liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars 

uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt” (Skolverket 2010, s. 5). Detta gör att det bara finns 

två kön att positionera sig i relation till i läroplanen som vi tolkar det. 

Utifrån den tidigare forskningen som vi tagit upp i vår studie och det vi kom fram till i vårt resultat ser 

vi att pedagoger fortfarande bemöter flickor och pojkar utifrån könsuppdelande diskurser. Därför 

kommer vi ständigt ha ett reflekterande förhållningssätt för att synliggöra och ifrågasätta våra 

förgivettagna föreställningar och förväntningar på barnen. 

En annan sak vi kommer förhålla oss till i framtiden är hur vi bemöter barns bilder. Enligt Braxell 

(2010) bemöter ofta pedagoger bilder med ord som ”fint” och frågar vad bilden föreställer. Med andra 

ord att man bedömer en bild istället för att bemöta den. Vi kommer istället försöka ställa öppna frågor 

till barnen om deras bilder som exempelvis ”Skulle du vilja berätta om din bild för mig?”. Till de barn 

som kankse inte har det verbala språket skulle man kunna säga ”Ja, titta! Jag ser att du valt färger som 

.. och ..”. Då visar vi ett intresse för bilden och möjliggör för en öppen dialog istället för att göra en 

bedömning av den.  

Vidare forskning 

Vi känner att det borde finnas mer forskning om hur barn och pedagoger, utifrån genus, bemöter 

varandra i relation till barnens bildskapande. I vår studie har det framkommit att barnen positionerar 

sig och positioneras som flicka och pojke utifrån rådande diskurser. Därför önskar vi mer forskning 

kring hur pedagogerna gör skillnad på pojkar och flickor i just bildskapande sammanhang för att 

arbeta mot en mer jämställd förskola där en mångfald av olika subjektpositioner för flickor och pojkar 

erbjuds. Vi skulle även önska forskning om detta på barn i lägre ålder. Kanske för att se hur tidigt 

samhällets förväntningar och föreställningar om flickor och pojkar börjar påverka barnen och synas i 

deras uttrycksformer. 
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Bilaga 1 
 

 

Ort och datum 

116 64 Stockholm 

17/11-14   

 

Hej Föräldrar på Förskolan XXX! 

Vi är två förskollärarstudenter vid Stockholms universitet, som gärna skulle vilja göra en studie på ert/era barns 
förskola, avdelning XXX, för vårt examensarbete. Vår studie kommer handla om hur flickor, pojkar och 
pedagoger förhåller sig i relation till färger och motiv i barnens skapande-aktiviteter. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan från och med torsdag 
den 27 november till och med fredagen den 12 december. Vid dessa tillfällen vill vi observera bildskapande 
aktiviteter med hjälp av att skriva anteckningar och genom att fotografera barnens bilder och analysera dessa 
utifrån motiv och färgval. Vi kommer alltså inte fotografera barnen och pedagogerna. 
 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, personalens 
och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat material kommer 
därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det 
dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en 
uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras 
digitalt.  
 
Med detta brev skulle vi vilja be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan är 
frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. Om ni 
accepterar kommer barnen också att bli informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om sitt eget 
deltagande. En förutsättning för barnens medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni tackar ja till 
medverkan, men barnen säger nej så kommer barnens beslut att respekteras.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid Stockholms 
universitet. 
 
Vänliga hälsningar Malin Kleberg Lundell & Linnéa Kleberg 

 
Malin Kleberg Lundell    Linnéa Kleberg 
Mobil: 0761890302    Mobil: 0701509286 
Mailadress: malinkllu89@gmail.com   Mailadress: linnea_kleberg90@msn.com  
 
 
 
 

mailto:malinkllu89@gmail.com
mailto:linnea_kleberg90@msn.com
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Christian Eidevald (handledare) 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon: 08-120 762 39 
Mailadress: christian.eidevald@buv.su.se   
 
 
Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till X på XXX senast onsdagen 
den 26 november. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  

 

 

 

Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 

Barnets namn ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Vårdnadshavares namnunderskrift/er……………………………………………………………………………………………………. 

 

............................................................................................................................................................................................................................. 
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 Bilaga 2 

 

 

 

Ort och datum 

116 64 Stockholm 

17/11-14   

                                                                                                                                                       

Hej pedagoger på Förskolan XXX! 

Vi är två förskollärarstudenter vid Stockholms universitet, som gärna skulle vilja göra en studie på er förskola 
(avdelning xxx) för vårt examensarbete. Vår studie kommer handla om hur flickor, pojkar och pedagoger 
förhåller sig i relation till färger och motiv i barnens skapande-aktiviteter. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan från och med torsdagen 
den 27 november till och med fredagen den 12 december. Vid dessa tillfällen vill vi observera bildskapande-
aktiviteter med hjälp av att skriva anteckningar och genom att fotografera barnens bilder och analysera dessa 
utifrån motiv och färgval. Vi kommer alltså inte fotografera barnen eller er pedagoger. 
 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, personalens 
och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat material kommer 
därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det 
dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en 
uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras 
digitalt.  
 
Med detta brev skulle vi vilja be om ert medgivande för ert medverkande i studien. All medverkan är frivillig 
och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid Stockholms 
universitet. 
 
Vänliga hälsningar Malin Kleberg Lundell & Linnéa Kleberg 

 
Malin Kleberg Lundell    Linnéa Kleberg 
Mobil: 0761890302    Mobil: 0701509286 
Mailadress: malinkllu89@gmail.com   Mailadress: linnea_kleberg90@msn.com  
 
 
 
 
Christian Eidevald (handledare) 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon: 08-120 762 39 
Mailadress: christian.eidevald@buv.su.se   

mailto:malinkllu89@gmail.com
mailto:linnea_kleberg90@msn.com
mailto:christian.eidevald@buv.su.se
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till X på XXX senast onsdagen 
den 26 november. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  

 

 

 

Jag MEDGER mitt deltagande i studien. 

 

 

Pedagogens namn  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


