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Sinnet och pennans förhandling  

En fråga om yttrandefrihet genom barnens bildliga uttryck  

Klara Lindberg  

Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka bild-, menings- och subjektskapandets samband och betydelse för 

barns kreativa utveckling i relation till förskolans uppdrag. Detta är en minietnografisk ansats där 

videoobservation och barnintervjuer använts i arbetet på en förskola där barnen varit från 3-6 år. 

Poststrukturalistisk teori och diskursanalys är metoder som använts i analysarbetet med fokus på 

språkets innebörd av kunskap, subjekt och ritandet som idé i en tillblivande förhandling med de 

bildliga uttrycken. Studiens resultat visar på att det finns samband mellan hur barnen bedöms och hur 

de värderar sig själva och varandra. Då prestationen överordnas kan det drabba både självkänslan och 

lusten till att lära. Empirin i relation till teorin och tidigare forskning visar även betydelsen av att det 

finns ett eller flera sätt att skapa för att upptäcka sin annanhet och kreativa potential. Det skulle också 

kunna öka risken för diskriminering ifall alla ska göra lika och vara lika i sinnets förhandling med 

pennan.  
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”Ett barn har hundra språk 

Men berövas nittionio 

Skolan och kulturen 

Skiljer huvudet från kroppen 

Den tvingar en att tänka utan kropp 

Och handla utan huvud 

Leken och arbetet 

Verkligheten och fantasin 

Vetenskapen och fantaseriet 

Det inre och de yttre 

Görs till varandras motsatser” 

 

– Malaguzzi  

(Barsotti, Maechel & Wallin 1981, s. 14)  
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Figur 1. The little prince (de Saint-Exupéry 1943) 1  

 

”Barnens potentiella förmågor hämmas om och när slutpunkten för deras lärande formuleras i förväg” (Rinaldi 

1993, s. 104; översättning Dahlberg et al. 2014, s. 119)  

Förord 

 

Jag var sex år gammal och ritade i fritidsverksamheten tillsammans med två andra barn. Min vän 

Dennis sneglade då och då på teckningen tills han började kommentera antalet fingrar på människan 

som jag försökte illustrera. Det blev en hetsig debatt då jag sedan tidigare upptäckt att Kalle Anka 

endast hade fyra fingrar men gav upp när Dennis höll upp sin egen hand och räknade. Då lades 

ytterligare ett finger till på figuren. Däremot tog det inte lång tid förrän han suckade igen och pekade 

på min sjö.  

    ”Vad är det där?” 

    ”En sjö”, svarade jag. 

    ”Men vatten är blått! Inte grönt, gult, brunt och svart!” 

    Jag tittade på min teckning men den här gången höll jag inte med honom. Jag hämtade två 

plastmuggar i två olika färger och hällde upp vatten och tog fram en naturvetenskaplig bok. Vi 

bläddrade och betraktade bilderna på hav och sjöar. Vattnet i muggarna var genomskinligt, havet både 

marint-, indigo- och smaragdblått medan sjöarna skiftade i allt från en röd ton till grumligt, brunt och 

”alg- färgat” dunkel. Plötsligt hade vi fler frågor än svar och det var ingen av oss som kom till insikt 

                                                      
1 Bild kopierad i de Saint-Exupéry, Antoine (1943, s. 1). The Little Prince. New York: Harcourt  
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om vilken färg vattnet egentligen kunde ha. Fritidspedagogen klev in i rummet och tittade på 

teckningen som vi betraktade med förundran.  

    ”Vilken fin teckning”, sa hon. 

Efter det slutade vi att undra och i de kommande teckningarna hade varje varelse fem fingrar och 

vattnet fick vara blått.  

Dikten skriven av Malaguzzi, bilden från boken Lille prinsen, citatet från Rinaldi samt mitt 

barndomsminne illustrerar det fenomen som undersöks i studien. Intresset för att ta reda på vem vi blir 

i förhandling med pennan och vem vi potentiellt skulle kunna tillåtas bli som kreativa. Det började 

med att jag såg en föreläsning presenterad av Gilbert (2009) som talade om hur människor under 

antikens Grekland inte betraktade estetiken som konstnärens gåva. Estetik var en del av den allmänna 

utbildningen genom ett sinnligt lärande och betraktades snarare som ett fenomen än en identitet och 

medfödd talang. Gilbert (2009) berättade att denna insikt hade hjälpt henne att skriva som författare. 

Istället för att begränsas av en prestation, skapade hon för skapandets egen skull. Vilken betydelse lust 

och meningsskapande får för barnens subjektskapande när de representerar tankar med pennan och 

pappret utforskas i detta arbete. Vidare vill jag tacka förskolan som utan tvekan och med värme ställde 

upp på att jag besökte dem och samlade empiri. Ett stort tack till mina vänner Elin Jakbo och Tommy 

Håkansson som jag kommer dela fina minnen av från den här utbildningen och till min familj och 

sambo som varit stöd och till Karin Hultman som varit handledare under processen. Jag vill också 

tacka alla eldsjälar som varje dag arbetar för att förskollärarprogrammet ska kunna erbjuda det 

förhållningssätt som jag en gång drömde om att inta och idag förhoppningsvis har erövrat.  
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Inledning 

”Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och 

skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, 

röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, 

praktiska, sinnliga och estetiska.” (Skolverket 2010, s. 7) 

Denna uppsats undersöker vilka barnen blir i förhandling med pennan. Poststrukturalistiskt perspektiv 

och diskursanalys används med fokus på konstruktionen av stunderna, rollerna och idéer om ritandet i 

förskolan. Teorin och metoden handlar om att synliggöra bildskapandets sammansättningar för att ta 

reda på vilka förutsättningar och villkor som möjliggör och begränsar för att skapa och uppfatta sig 

själv som skapande (Lenz Taguchi 2014, s. 18). Studien fokuserar på hur barnen handlar annorlunda i 

relation till vad som förväntas av ritandets innebörd som aktivitet i förskolans verksamhet. Detta för 

att ta reda på vilken potential pennan skulle kunna ha för barnens självuppfattning. Meningen är att 

synliggöra meningsskapandets drivkraft i förhandling med organiserade strukturer för att möjliggöra 

förändring utifrån barnens perspektiv. Hur barnen handlar annorlunda med det som antas vara normalt 

eller vanligt undersöks för att upptäcka stundernas, rollernas och idéernas betydelse för barns kreativa 

utveckling och subjektskapande.  

Barnen har rätt till att delta i det kulturella och konstnärliga livet i enlighet med barnkonventionen 

(UNICEF Sverige 2009) i artikel 31. Läroplanen uppmanar förskolan till ett ”medvetet bruk av leken” 

i relation till lusten att lära, fantisera, känna in, kommunicera, tänka symboliskt, samarbeta och lösa 

problem genom barnens ”mening, intresse, lust, drivkraft och utforskande” villkor (Skolverket 2010, 

s. 6). I läroplanens avsnitt om förskolans uppdrag och värdegrund formuleras att ”konkreta 

upplevelser” är centralt för barnens uppfattning av ”etiska värden och normer” (Skolverket 2010, s. 

4). Den här studien är ett försök till att undersöka ifall idéer om skapande som identitet producerar 

olika etiska värden på barnen. Det grundläggande målet med studien är att ta reda på hur barnens 

tankar och drivkraft skulle kunna styra pennans riktning mer och möjliggöra för mångfaldiga 

uppfattningar av att lära som föränderligt subjekt (Skolverket 2010, s. 10). Med andra ord upptäcka 

pennans potentiella betydelse för barndomen i relation till att realisera demokratiska värden och 

mänskliga rättigheter. Pennans förhållande till den kunskap, identitet och makt som konstrueras 

undersöks för att också problematisera ritandet som en produkt av traditionella föreställningar i 

avsnittet om bakgrund. Barnkonventionen (UNICEF Sverige 2009) belyser i artikel 13 om barnets rätt 

att uttrycka åsikter i frågor som berör dem genom olika uttrycksmedel. Skolverket (2010, s. 7) belyser 

att ”olika uttrycksformer” ska utgöra både ”innehåll och metod” för att ”främja barns utveckling och 

lärande”. Därför kan det bli meningsfullt att utforska och upptäcka hur det kan bli möjligt att lyssna 

på barnens upplevelser, tankar och idéer i bildlig formation för att få teoretiska kunskaper om hur 

aktiviteten kan praktiseras med etisk medvetenhet. Varför denna kunskap är betydelsefull för 

förskolans uppdrag är också en underliggande frågeställning i studiens totalitet.  
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Bakgrund 

 

 
Figur 2. Fountain (Duchamp 1917) 2 

 

“Att skapa en fiktion är att föreslå en verklighet” (Rabiger 2008, s. 129) 

Skapande för skapandets egen skull 

 

Perspektivet på estetiskt värde i relation till barnens rättigheter kommer presenteras för att belysa vilka 

idéer om bildskapandet som historiskt konstruerats och förhandlats fram. Bilden ovan är Duchamps 

kritik mot den tidigare användningen av konsten som funktionalistisk, beskriver Davies (2006, s. 35). 

Rubriken lyder ”fontän” för att belysa om estetikens egenvärde då pissoaren aldrig kan vara ett 

vattenfall utan bara blir en produkt av den egna definitionen. Precis som att uttrycksformer som dans 

inte är estetik utan svarare en socialt konstruerad uttrycksform. Med andra ord är det skillnad på att 

värdera och fokusera på vad barnen skapar, eller att skapa för mening i förskolans verksamhet. Då 

meningsskapande är ett lärande i sig.  

Allmän rättighet eller ett privilegium 

Estetik myntades under antikens Grekland och betyder ”den kunskap man får genom sinnena” 

(Paulsen 1996, s. 9). Kreativitet har historiskt inte alltid betraktats som en medfödd förmåga, utan 

snarare ansetts vara ett sinnligt och mänskligt erfarande och en gudomlig inspirationskälla (Wright 

2010, s. 3). En av de första lärarna som försökt göra bildskapandet till en del av skolans 

allmänutbildning var Pestalozzi under 1800-talet (Åsén 1992, s. 11). Målet var att eleverna skulle 

använda pennan för att avbilda den egna uppfattningen av omvärlden genom ögats perception (Åsén 

1992, s. 12). I Sverige användes en tolkning av metoden i skolan av Stuhlmann där det istället för 

barnens uppfattning blev lärarens för att skapa god ordning och ett gott exempel enligt Åsén (1992, s. 

12-13). Paulsen (1996, s. 17-18) förklarar att det också funnits en intention om att förhålla 

pedagogiken till att främja en god karaktär. Hon beskriver ”hantverks-”, ”förmedlings-” och 

”uttryckstraditionerna” (Paulsen 1996, s. 17-18). De två första refererar till bildskapandet som ett 

                                                      

 2 Bild kopierad i Davies, Stephen (2006, s. 35). The philosophy of art. Oxford: Blackwell 
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hantverk som barnen ska erövra genom att handla som läraren, det goda exemplet på den önskvärda 

ordningen och karaktären medan uttryckstraditionen handlar om att skapa möjligheter för barnen att 

formulera egen mening och värdering till att rita och skapa genom egen förståelse i bild. Coates och 

Coates (2011, s. 88) beskriver ett ”renässans-tänkande” och att en konsekvens av historisk prägel lett 

till att estetisk kunskap betraktats som en konstnärlig kvalité och förmåga istället för meningsskapande 

för alla. 

Under andra halvan av 1800-talet förändrades perspektivet på bildskapande och barns utveckling 

(Coates & Coates 2011, s. 89). Forskare inom psykologin började studera barns bilder i relation till 

civilisationens mänskliga utveckling och konstnärer utvecklade begreppet barnkonst (Åsén 1992, s. 

14). Artister såsom Picasso inspirerades av barnens illustrationer och beskrev tecknandets värde som 

en moralisk fråga om rätten till frihet (Coates & Coates 2011, s. 91). Barnet erkändes som konstnärlig 

skriver Coates och Coates (2011, s. 91) och betydelsen av kreativ utveckling lyftes i en global 

kunskapsapparat. Under sekelskiftet formulerade UNICEF konventioner som bekräftade värdet av 

leken och estetikens uttrycksformer genom rätten till en röst, bli hörd och sedd som kompetent 

(Wright 2010, s. 26). Samtidigt som det har skett förändringar för att lyfta barnens rättigheter genom 

att erkänna bildskapandets uttryckstradition har det också underskattats. Paulsen (1996, s. 10) anser att 

andra värderade ämnen som naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap har lett till att bild i skolan 

betraktats för att vara en terapeutisk aktivitet snarare än ett lärande. May (2009, s. 11) nämner en 

pedagogik där estetiken värderas, Reggio Emilia, som en efterfrågan på andra världskrigets effekt då 

samhället krävde kritiska medborgare. Wiklund (2001, s. 7) kopplar behovet av att uttrycka sin röst i 

flera kreativa former till demokrati. Hon anser att grunden för demokrati förutsätter att subjekten lär 

känna och skapa sig själva för att veta vad de står för (ibid.). Det skulle kunna vara möjligt att förstå 

estetik som en rättighet till flera röster för att upptäcka sig själv som skapad och skapande av den egna 

uppfattningen. 

Tidigare forskning 

 

I tidigare forskning presenteras undersökningar om bild i relation till subjektskapande. Saar och 

Nordberg (2014, s. 75) upplyser att forskningen om bildskapande är bristfällig, där det lyfts inom 

utvecklingspsykologin fast utan att undersöka sammanhangets inverkan på barnet. Framförallt har det 

varit komplicerat att finna forskning med fokus på maktförhållandenas styrning av vem barnen kan 

vara som skapande subjekt. Däremot har det varit möjligt att undersöka vad forskning med andra 

teoretiska ingångar har upptäckt om bildskapande aktiviteten för att koppla resultaten till uppsatsens 

teoretiska intresse. Vad tidigare forskning upplyser kring barnens relationer till bildskapandet, 

tillgiven status och ställning samt vilka idéer som finns om aktiviteten undersöks för att komma 

närmare inpå uppsatsens teoretiska grund. Poststrukturalistisk teori fokuserar enligt Lenz Taguchi 

(2014, s. 55) på det diskursiva, influenser som samverkar i sammanhanget och som kan tillskriva 

subjektet egenskaper, färdigheter och förmågor genom rådande föreställningar och förväntningar.  
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Rita för att uppfatta 

 

I antologin ”Explore children´s narratives” skriver Wright (2011, s. 169) att binära uppdelningar 

historiskt konstruerats i myter och sagor som finns kvar i populärkulturen där onda och goda krafterna 

motsätts i en kamp. I artikeln ”Understanding creativity in early childhood” undersöker Wright (2010, 

s. 2) generellt innebörden av barns meningsskapande med hjälp av socialsemiotiskt perspektiv som 

innebär att analysera betydelsen av tecken som uppstår i processen. Specifikt undersöks detta fenomen 

i kapitlet om antika och nya världar (a.a., s. 137-165). Enligt Wright (2010, s. 141) är kategorier i 

tvåfaldiga delar nödvändigt för begripa och skapa en logisk förståelse, däremot erbjuder abstrakt 

tänkande tillgång till sublima sanningar, en annan nivå av komplexitet. Ethan som är ett utav barnen i 

studien berättar genom sitt tecknande en historia om en polis som fångar en tjuv, där varje sida visar 

sig vara både god och ond (ibid.). En annan pojke använder övernaturliga krafter hämtat från 

populärkulturen för att genom underliggande ideologier problematisera moraliska konsekvenser (a.a., 

s. 138). Han illustrerar en annan tid, år 5000, och en annan planet där människorna behöver avgöra om 

de ska gå över kraftfältet som utomjordningarna skapat för att separera dem från varandra (a.a., s. 

139). Wright (2010, s. 142-144) problematiserar barnens berättande som att spänningen leder till 

klimax som i sin tur leder till andra tänkande strukturer. Pennan och den egna förhandlingen hjälper 

barnen att komma närmare inpå verkligheten genom att skildra komplexa kopplingarna och samband i 

narrativa former.  

Kreativ utveckling i enlighet med Wrights (2010, s. 3) forskning handlar om en relation till den egna 

motivationen och engagemanget för att visualisera, experimentera, tänka metaforiskt, analysera, 

utvärdera samt att förutsäga resultat och konsekvenser. För att kunna lära och bemästra skriv- samt 

läsförmågor behöver barnen i enlighet med hennes forskning tänka i de grundstrukturer som ingår i 

ritandet (a.a, s. 2). I antologin där Wright medverkar belyser Kangas, Kultima och Ruokamo (2011, s. 

66) att kunskaper och färdigheter kan erövras genom att tänka i narrativa strukturer då känslor, fantasi, 

minne och tänkande kombineras. Författarna Fuková och Tipton (2011, s. 143) belyser att teckningen 

och tänkandet är sammanbundna och att det har uppmärksammats i neuroforskningen. Tillsammans 

har de gemensamt en idé om att ritandet kan erbjuda barnen ett komplext meningsskapande för att 

klassificera, bearbeta och problematisera intrycken och den egna förståelsen av omvärlden (Wright 

2010, s. 140).  

Kunskapen om lekens och skapandets kompositionsvärde leder till att barnen aktivt medverkar i att 

konstruera uppfattningar och lära genom egen drivkraft och intresse istället för att bli mottagare av 

förutbestämda värden menar Wright (2010, s. 7). Wright (2010, s. 10) betraktar ritandet som ett 

hjälpmedel för att ta reda på “hur det skulle kunna vara” och att det möjliggör för förståelser genom 

ett symboliskt tänkande bortom verbala språkets begränsningar. Hur vuxna kommunicerar med barnen 

under bildskapandet verkar betydelsefullt i relation till Wrights (2010, s. 28) studie då 

frågeställningarna i dialog med barnen och bildskapandet formuleras som öppna eller slutna, ifall de 

erbjuder givna eller icke-givna svar. Frågor som; “vad är det?”, leder till ett styrt och statiskt svar 

medan frågor som “vad händer?”, “hur menar du?”, “Jag undrar… vad tänker du?” låter barnet 

berätta om vad hen tänker i stunden (ibid.). Då uppmuntras barnen också till att själva tänka hur de vill 

berätta, snarare att säga ett svar som förväntas av den vuxnes intention. Wright (2010, s. 6) upplyser 

om bildskapandets kraft till att uttrycka vad barnen tänker och känner. Studierna visar på att barnens 

emotionella utveckling samverkar med förmågan att kunna lära, och att lusten därför är viktig att lyfta 

i förskolans praktik (ibid.).  
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Bekanta värden präglar barnens bedömning  

 

Olika faktorer som avgör vad barnen bedömer vara skönhet presenteras av Feeney och Moravcik 

(1987, s. 8) i en samling av flera studier. Författarna relaterar till studierna och uttrycker en oro för att 

den rådande omgivningens strukturer och barnkultur präglar barnens val, uppfattning och bedömning 

av värden (a.a., s. 9). I en studie av Tauton (1983) svarade barnen med sin uppmärksamhet på ljusa 

och starka färger, enkla kompositioner och entydiga relationer mellan figurerna (ibid.). Feeney och 

Moravcik (1987, s. 9) tolkar studien som att de värden barnen upplever vara bekant avgör vad de 

bedömer vara vackert. I en annan studie av Smith (1982) Visades ett resultat på att de äldre barnen 

föredrog realistisk konst före det abstrakta (ibid.). I en studie av Douglas & Schwartz (1967) visade 

barnen mer intresse, deltog längre, samtalade mer med varandra och producerade detaljrikare och 

kvalitativa kreationer av lera ifall lärarna fokuserade på processen istället för resultatet (a.a., s. 19). 

Rosario & Collazo (1981) skiljde i sin studie på produktiv och reproduktiv kod då lärarna i 

förskolorna uppmuntrade till barnens egna skapande eller hade en färdig modell med strävan om vad 

som ansågs vara ”god konst” (ibid.). Maktfördelningen till vems skapande som blev styrande för 

innehållet avgjorde barnens handlingsutrymme till att bilda en egen uppfattning eller förhålla sig till 

lärarens föreställning (ibid.). Feeney och Moravcik (1987, s. 8) relaterar till de olika studiernas 

sammanfattningar i inledningen och reflekterar över en teori om att kulturella och kommersiella 

budskap och omgivningens förutsägelser skulle kunna avgöra vilka värderingar barnen förlitar sig på. 

Detta ifall de inte får möjligheter till att tidigt formulera en egen uppfattning av vad de bedömer vara 

vackert som deras studie fokuserar på (ibid.).  

Genre, symboler och olika funktioner  

 

I en etnografisk studie studerar Änggård (2006, s. 13) barns agerande och meningsskapande i 

bildaktiviteter utifrån en sociokulturell teori. Författaren berättar om Fredrik som är ett utav barnen i 

studien som säger; ”det är viktigt att det blir snyggt” och varpå Änggård (2006, s. 13) förklarar att 

intentionerna kan vara olika med skapandet. Fredrik beprövar vilka färger han tycker är vackra utan att 

skildra en tankekonstruktion. Om barnen inte har en representativ strävan av ett föreställande värde 

tillhör kategorin det experimenterande (ibid.). Änggård (2006, s. 24) ger exempel på 

rörelseorienterade teckningar då ett utav barnen gör brummande ljud och säger att han ska hitta hem. 

Om bilden föreställer människor och objekt tillhör det en objektrepresenterande genre (ibid.). 

Substitutteckningar fokuserar på kompositionens värde och inramningar såsom himmel, sol, gräs etc. 

(a.a., s. 25). Uppräkningsteckningar innefattar då barnen försöker visa ett antal exempelvis hur många 

familjemedlemmar de har (ibid.). Dekorativa teckningar har en estetisk funktion och tillhör den 

objektrelaterade kategorin (a.a., s. 26). Teckningarna kan även vara narrativa och berätta något, eller 

bli hjälpmedel till leken såsom kartor och lekskrifter (a.a., s. 27). Änggård (2006, s. 27) upptäcker att 

målarböcker och ifyllningsblad har en fixerande betydelse genom att barnen inte får möjlighet att 

tänka och skapa själva utan begränsas av ett bestämt lärandesyfte. Författaren beskriver då barnen fått 

mallar av hjärtformer men aldrig introducerats för hur det verkliga hjärtat ser ut (a.a., s. 35). Barnen 

har skildrat ett symboliskt hjärta som mall istället för att utforska hur de tror att hjärtats verkliga 

struktur kan se ut genom att använda bildskapandet.  
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Änggårds forskning (2006, s. 34) visar på att meningen med aktiviteten kan vara allt från att bli 

skicklig, utforska, skapa något estetiskt vackert till att leka för att känna mening och gemenskap, 

beskriva och identifiera sig själva eller lära och erfara. De olika genrer som direkt och indirekt erbjuds 

genom rådande tekniker och föreställningar inom aktiviteten avgör vilka möjligheter och funktioner 

som blir tillgängliga (a.a., s. 32-33). Änggård (2006, s. 33) menar att idéer om ritandets egenskaper 

avgör vilka förväntningar som ställs på aktiviteten. Föreställningarna avgör vad som blir möjligt att 

göra i bildskapandet (a.a., s. 12). Skapandet kan hjälpa barnen att förhandla med varandra för att skapa 

nya kombinationer av värderingar tillsammans anser Änggård (2006, s. 11-12). I Änggårds (2006, s. 

78) analys har ett utav barnen bedömts att vara ”bra på att rita” och får tillåtelse av de andra barnen att 

rita på deras teckningar för att visa hur de ska gå till väga. Änggård (2006, s. 9-10) nämner att 

bildskapandet präglas av traditioner, personalens och föräldrarnas antaganden om skapande, miljöns 

utformning, materialets tillgång samt tillgänglighet, aktiviteternas organisering och tidfördelning. 

Bildskapandet i Svenska förskolan används ofta som ett lärande verktyg med en framtidsintention 

skriver Änggård (2006, s. 9-10) och att meningsskapandet möjliggör för att ta tillvara på barnens 

perspektiv i nuet.  

Motstånd, meningsskapande och förhandling 

 

Barns motstånd som en fråga för demokratisk förhandling i relation till genuspedagogik undersöker 

Dolk (2013, s. 182) genom ett poststrukturalistiskt perspektiv. Författaren berättar om situationer då 

pedagogerna inte ser barnen i planeringen och motståndet kan bli normativt frågeställande (Dolk 2013, 

s. 181). Bildskapandets förmåga att medvetandegöra det annars förgivettagna tillåter barnen att tänka 

om sig själva på ett annorlunda sätt menar Dolk (2013, s. 243). Dolk (2013, s. 243) refererar till Judith 

Butlers citat som talar om hur kreativiteten erbjuder förändring; “Fantasin är inte motsatsen till 

verkligheten; den är det verkligheten förhindrar”. Barnens etiska motstånd kan också uttryckas i 

kreativa former enligt Dolk (2013, s. 185) som skriver att avståndstagande, kroppsliga protester och 

humor kan få en annan betydelse i praktiken. Under en aktivitet är pedagogen utklädd till häxa och 

barnen känner på ”grodslem” i en gryta när Molly som är en utav barnen tar avstånd och blir tystlåten 

(Dolk 2013, s. 197). Dolk (2013, s. 198) berättar att pedagogerna försöker locka in henne i aktiviteten 

och att det skulle kunna bero på en styrning som görs för att vuxna har en föreställning om vad barnen 

ska tycka om att göra. Dolk (2013, s. 191) upptäcker i sin studie att vuxna ibland fokuserar mer på att 

vara föreställningen om den “goda pedagogen” istället för att lyssna på barnens behov och vilja. 

Under en aktivitet då två barn leker med dinosaurier frågar pedagogen varför leksakerna är arga vilket 

förstör pojkarnas motivation till att leka (a.a., s. 202). Vid ett annat tillfälle är det barnråd på förskolan 

och Dolk (2013, s. 184) tolkar barnens bankningar i bordet som en protest mot det långdragna och 

obekväma upplägget för att visa en vilja till att avsluta aktiviteten. Dolk (2013, s. 209) upptäcker även 

att humor hjälper barnen att förhandla med de vuxnas val i praktiken. Hennes forskning visar på att 

barnens motstånd har flera uttryck och kan vara tecken på behov av förhandling för att förändra 

förutsättningarna i praktiken.   

Vilka faktorer som styr vem barnen kan vara som skapande och vilken mening som konstrueras 

undersöker Anning och Ring genom ett sociokulturellt perspektiv (2004, s. 5). Studien fokuserar på att 

undersöka sociala influenser i skolmiljön och i hemmet (Anning & Ring 2004, s. 6-10). Anning och 

Ring (2004) jämför två familjers agerande när barnen ritar och undersöker hur det påverkar barnens 

relation till den egna känslan av meningsskapande. Ena familjen visade uppskattning för barnet Jakes 
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tecknande utan att ställa några förväntningar på att skildra något av föreställandevärde (Anning & 

Ring 2004, s. 106). Anning och Ring (2004, s. 106) benämner detta förhållningssätt som en ”icke-

bedömande attityd” och förklarar att pojkens uppenbarelse blev styrande för lärandet istället för att 

begränsas av föräldrarnas intresse. Under ett tillfälle umgås familjen vid ett sällskapsspel då Jake ritar 

och de andra ska gissa vad det föreställer och får rätt när de säger att det är en ko (Anning & Ring 

2004, s. 106). Istället för att föräldrarna bedömt och värderat Jakes tecknande på förhand, har han 

istället fått komma till insikt själv om när de andra ser vad hans bild föreställer i en lekande situation. 

Föräldrarna har inte bestämt att Jake ska lära sig att rita föreställande utan istället har de tillsammans 

utmanats i leken som har gått ut på att gissa varandras representationer. Detta under ett tillfälle där 

ingen förväntas kunna rita utan utmanas tillsammans till ett försök att kommunicera med bilderna. 

Anning och Ring (2004, s. 106) jämför de olika familjerna och upptäcker att barn som Jake också kan 

ta emot konstruktiv kritik utan att bli upprörd jämförelsevis med de barn som har bedömts genom sitt 

skapande. Anning och Ring (2004, s. 106) benämner hjälplös orientering och kopplar begreppet till 

några föräldrar som har uppmuntrat barnen till att rita av föreställande värde. Beröm blev en 

bedömning som ledde till att barnen kände prestationskrav och lusten för att skapa minskade (ibid.). 

Anning och Ring (2004, s. 106-107) betonar skillnaden av vems meningsskapande som blir styrande 

för att rita i relation till lusten att lära och att det behövs mångfald av olika sätt att skapa för att tillåtas 

upptäcka sig själv som skapande.  

Föräldrar och andra förebilder kan avgöra vilken roll barnen intar i en ”lämplighetsdiskurs” genom att 

förmedla ett ”kulturellt budskap” enligt Anning och Ring (2004, s. 104). Flickorna ritar platser, saker 

och sina vänner med samma könstillhörighet, medan pojkarna allt mer illustrerar populärkulturens 

budskap där action, snabba rörelser, krigare och superhjältar är vanliga tematiseringar (Anning & Ring 

2004, s. 104). Anning och Ring (2004, s. 110-111) skildrar situationer på en förskola där tecknandet 

används genom vuxenstyrning och att barnens illustrationer värderas olika beroende på förskollärarnas 

värderingar. När flickorna ritade människor fick de beröm, medan pojkarnas illustrationer som 

problematiserade ondska och godhet med superhjältar exkluderades (Anning & Ring 2004, s. 111). 

Hennes forskning visar på att vuxnas föreställningar inte behöver överskriva vad barnen ritar, ifall de 

vuxna främst lyssnar till barnens egna meningsskapande. Även förskollärarens egna erfarenheter av att 

skapa i institutionella former, förståelse av barns utveckling och upplevelse av att vara kreativ avgör 

hur och vad barnen ritar (Anning & Ring 2004, s. 112). Förutom Dolks (2013) och Anning och Rings 

(2004) forskning om barns olika tecken på motstånd för behov av meningsskapande så beskriver 

Änggård (2006) en relateringsbar händelse i kontexten. När en i personalen på förskolan frågar vad en 

pojkens teckning föreställer så säger han att bilden är ful och slänger pappret i papperskorgen 

(Änggård 2006, s. 72). Hennes forskning visar att krav på prestationer kan drabba barnens 

självförtroende och att det kan råda en föreställning om att barnen ska lära av de vuxna som har 

bemästrat konsten att rita fint (a.a., s. 70).  

Barnperspektiv och barns perspektiv  

 

Barns perspektiv innebär att referera till barnets egen uppfattning medan barnperspektiv är vad som 

tolkas för barnets bästa eller att referera till den egna föreställningen om barn (Svenning 2011, s. 46-

47). Svenning (2011, s. 48-49) berättar om när en student reagerat på att förskollärarna markerade 

pilar i barnens teckningar. Svenning (2011, s. 48) tolkar situationen som att vuxnas barnperspektiv kan 

överskrida barns perspektiv då den vuxnes värdering kommer före att lyssna till barnets vilja och 
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behov. Svenning (2011, s. 55) betonar att det även är viktigt att belysa om barnens vuxenperspektiv 

när maktförhållanden undersöks för att skildra ett helhetsperspektiv.  

Förskolläraren och forskaren Gussin Paley (2002) har i den skönlitterära boken ”The girl with the 

brown crayon” följt ett utav barnen för att komma närmare inpå förskolans verklighet. Författaren 

skildrar hur femåriga flickan Reeneys liv formas av ett berättande, där bilderboken ”Leo Lionni” och 

pennan är hjälpmedel i temaprojektet (Gussin Paley, 2002, s. 1). I ett av samtalen om boken säger 

Reeney; ”min färgkrita drömmer” och färglägger ögonlocken på sin teckning med en brun krita (a.a., 

s. 15). Senare pekar hon på bilden i boken och säger ”den där bruna musen verkar vara precis som 

jag” (a.a., s. 16). Gussin Paley (2002, s. 16) symboliserar tecknandet som en ”självväckandets spegel” 

och att barnens representationer kan vara en ”förhandsvisning” av ett ”introspektivt liv”. Studien visar 

på att kritan kan hjälpa barnen att bearbeta känslor och intryck för att begripa omvärlden, skapa 

mening och uppleva sammanhang (Gussin Paley 2002). Efter temaprojektet berättar Reeney att hon 

identifierar karaktärerna i boken med sina vänner och att relateringsprocessen hjälpt henne att förstå 

sig på de andra bättre (a.a., s. 7). Barnens skildringar är kopplade till den egna uppfattningen om 

omvärlden och identiteten enligt Wright (2010, s. 36). I hennes studie identifierar sig barnen till 

prototyper som platser, fenomen och känslor som Wright (2010, s. 41) relaterar till för att skildra 

teckningarnas allsidighet. En flicka berättar att hon är en bro i teckningen och Wright (2010, s. 42) 

anser att avvikelsen från normen provocerar definitionen av att vara en person. Då flickan är bron kan 

hon erfara dess funktion och innebörd för att genom leken uppleva och praktisera omvärldens intryck 

(Wright 2010, s. 42). Precis som att Reeney i Gussin Paleys (2002) forskning identifierade sig själv 

som kritan för att hon kunde relatera till dess färg i relation till sin egen hudton - plötsligt är hon kritan 

som ritar.   

Slutsatser av tidigare forskning  

 

I kapitlet om tidigare forskning beskrivs olika infallsvinklar på barnens perspektiv. 

Sammanfattningsvis uppmärksammar Wright (2010, s. 4-6) värdet av att erkänna narrativa 

tänkandestrukturer som ett eget lärande, då kommunikationen av att medla den egna tanken i 

berättande former leder till att tänka i komplexa strukturer. Feeney och Moravcik (1987, s. 9) relaterar 

det som blir bekant för barnen som prägel på vad de värderar i tanken. Änggård (2006, 9-10) beskriver 

värdet av att problematisera teckningens ”genre” och ”funktion” för att intentionen ska bli att bekräfta 

barnens lärande i nuet istället för i framtiden. Dolk (2013, s. 182) om barnperspektiv utifrån att 

betrakta motstånd som ett behov av att förhandla med normativa strukturer. Anning och Ring (2004, 

s. 106) betonar barnens relation till den egna upplevelsen av mening och att den blir mer hållbart ifall 

självinsikten får bli styrande för lärandets form. Svenning (2011, s. 55) efterfrågar analyser av barnens 

vuxenperspektiv och menar på att det är betydelsefullt för ett holistiskt perspektiv för att besvara frågor 

om barn. Gussin Paley (2002) betraktar barnens berättande som att också författa det egna livet och 

identiteten. Till sist återkommer avsnittet om tidigare forskning till Wright (2010, s. 42) som berättar 

om bildskapandets upplevelse då barnen blir fenomenen som undersöks. Alla författare från tidigare 

forskning betonar värdet av att låta barnens egna frågor bli styrande istället för de vuxnas eller 

omgivningens färdiga svar. Gemensamt för forskningen är att bildskapandet och menigskapandet är 

betydelsefullt för barnens anknytningar till vilka värderingar som kommer prägla deras upplevelser av 

vad som är normalt och värdefullt att lära och att vara.   
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Syfte och frågeställningar  

Denna uppsats undersöker ritstunder i förskolan. Syftet är att utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv 

undersöka hur idéer om vad tecknande är och bör vara, förhandlas och skapas samt hur deltagarna 

positioneras och positionerar sig själva i relation till varandra och i relation till tecknandet. Utifrån 

detta är syftet vidare att kunna reflektera kring vilka erbjudanden som tycks stå till buds eller vara 

möjliga att artikulera vad det gäller att skapa i förskolan.  

 

Hur skapas och förhandlas kunskapsvärden när barnen ritar?  

Hur skapas och förhandlas barnen och pedagogerna i stunden? 

Hur skapas och förhandlas idéer om vad teckning är och bör vara? 

Teoretiskt perspektiv 

 

 

Figur 3. Ceci n’est pas une pipe (Magritte 1928) 3 Direkt översättning: ”Detta är ingen pipa” 

 

Poststrukturalistisk teori används för att undersöka hur vi delar in uppfattningar i kategorier och 

därmed konstruerar föreställningar om vad som antas vara sanning (Lenz Taguchi 2014, s. 137). 

Människors förhållning till strukturerna som sanningsenliga analyseras för att problematisera fixerade 

betydelser (a.a., s. 49). Teorins begrepp och antaganden om subjektets tillblivelse är relevanta för att 

besvara frågeställningen då dem förutsätter att ta reda på hur händelser och praktiker görs (Dahlberg et 

al. 2014 s, 89). Meningen är att synliggöra det som antas vara normalt och värdefullt för att bli 

medveten om hur kunskap, subjekt och lärande begränsas och därmed möjliggöra för meningsfulla 

förändringar (a.a., s. 47).  

                                                      
3 Bild kopierad i Harkness, James (2008, s. 70). This is not a pipe. Berkeley: Univ. of California P. 
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Centrala begrepp  

 

Social konstruktion 

Bilden av Magrittes (1928) pipa illustrerar tankefiguren som präglar det poststrukturalistiska 

perspektivet om kunskap som socialt konstruerande. Representationen kan aldrig vara en riktig pipa 

då det endast är en skildring av den faktiska pipan. Definitioner är inte givna eller av statiskt värde 

utan blir det ifall organiserade erfarenheter misstas för att vara den externa verkligheten (Dahlberg et 

al. 2014, s. 71). Uttrycket ”Allt är språk” använder Lenz Taguchi (2014, s. 53) för att beskriva då vi 

ständigt refererar till de egna preferenserna. Idéhistorikern Foucault, som kan räknas till en av 

poststrukturalismens centralgestalter, menade på att kunskap endast är en avspegling av den egna 

relationen till omvärlden (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 19). Det skulle kunna tolkas som att 

allt du refererar till språkligt egentligen är en projicering av dig själv på någon annan, då det du 

refererar till är dina egna intryck (Pasley 1978, s. 35). Dahlberg, Moss och Pence (2014, s. 93) 

beskriver en metafor av att vi skulle kunna se ner i en karta utan att upptäcka omgivningen för att vi 

misstar vägvisaren från att vara den verkliga vägen trots att den endast är konstruerad. Dolk (2013, s. 

75) benämner sociala konstruktioner som en ”social, historisk och lingvistisk konstprodukt”. Bilden 

av pipan är konstruerad av konstnärens intryck medan den skulle få en annan skepnad ifall någon 

annan målade samma objekt. Intrycket av pipan präglas av subjektets relation till sociala villkor, den 

egna bakgrunden, och innehållet. Vad subjektet än gör kan bilden aldrig bli pipan, däremot kan den 

likna pipan mer. Ifall kunskap betraktas som provisorisk blir det också möjligt att bepröva teorin och 

fortsätta att lära istället för att tro sig veta något av absolut essens (Dahlberg et al. 2014, s. 72). 

Nietzsche menade på att det inte finns absoluta sanningar men att estetiken erbjuder tillgång till en 

mening bortom språkets begränsningar genom känsla (Kemal et al. 1998, s. 259). Hans beskrivning 

skulle kunna tolkas som att du aldrig kan beskriva vem du är då du ständigt förändras som blivande, 

men att du ändå kan känna att du är någon. 

Värden 

Värde är när något bedöms vara betydande av olika anledningar. Dorsey (2012, s.137) refererar till 

Korsgaard och definierar värde genom fyra olika former. Slutvärde när något bedöms efter resultatet 

eller målet, instrumentellt värde då användningen är central, initialt värde för att beskriva det 

inneboende och självständiga samt externt värde för att referera till det yttre (Dorsey 2012, s. 137). 

Senare i analysen kommer begreppens innebörd användas för att synliggöra när något eller någon 

bedöms genom resultatet, användningen, upplevelsen eller för utseendet/skönheten. Dahlberg, Moss 

och Pence (2014, s. 94) skriver att den vuxnes roll att bedöma också leder till att indirekt bestämma 

över barnens förmågor. Intressets fokusering kan inkludera samt exkludera barnen genom det som 

värderas och normaliseras anser Dahlberg, Moss och Pence (2014, s. 84). Vad som värderas avgör 

vilken kunskap som diskursivt erkänns som allmänt, trovärdig och sann i enlighet med teorin.  

Diskurs  

Språk och verklighet är sammanhållna inom den poststrukturalistiska tankefiguren (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000, s. 16). Teorin utgår från att språket konstruerar det som upplevs vara verklighet och 

att det som sägs förkroppsligas genom att handla som ordens innebörd (Dolk 2013, 59). Kunskap 

inom poststrukturalismen är en social konstruktion där människor interaktivt producerar diskurser, det 

vill säga gemensamma benämningar inom en domän att förhålla medvetandet efter (Winther Jørgensen 
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& Phillips 2000, s. 33). Lenz Taguchi (2014, s. 55) kopplar det diskursiva till sig själv som exempel 

och beskriver att hon blir inskriven i diskurserna som moderlig, kvinnlig och professionell. Detta 

förhandlas fram genom att andra positionerar henne och hon positionerar sig själv inom diskursernas 

reglering genom att förhålla sig till innebördens konstruerande innehåll (ibid.). Språkliga vändningen 

innebär att betrakta språk som aktivt konstruerande av vad som antas vara verklighet men som 

egentligen begränsas av det narrativa (a.a., s. 49). Hon blir språkets innebörd som förkroppsligas 

genom att handla som den egna tolkningen av de kollektiva beskrivningarna av att vara moder, kvinna 

och professionell. Lenz Taguchi (2014, s. 89) refererar till ett betydelseskapande som att tanke och 

handling inte går att skilja och att subjektet skapas och skapar både sig själv och andra genom språkets 

mening. Författaren beskriver den poststrukturalistiska tankefiguren som att undersöka hur tolkningar 

av verkligheten kan bli diskurser som förenklar det komplexa genom en modernistisk rationalitet och 

att förskjutning av betydelsen gör det möjligt för villkorliga förändringar (a.a., s. 120).  

Poststrukturalismen utgår enligt Lenz Taguchi (2014, s. 18) från att subjekten skapar och omskapar 

beskrivningar. Inom dessa finns en ordning som kan delas upp i två led. Dahlberg, Moss och Pence 

(2014, s. 75-76) ger exempel på binära uppdelningar som kvinna/man, natur/kultur, barn/vuxen. 

Förenklade kategorier av verkligheten för att begripa omvärldens strukturer, intryck och innebörder. 

Dualistiska dikotomier innebär att förenklingarna i tvåfaldiga led betraktas som motsatta och 

skiljegörande. Lenz Taguchi (2014, s. 168) definierar den ansvarfulla läsningen som att upplösa 

skiljegörandet och det motsättande. Uppdelningen går att uppfatta som antingen gott eller ont, eller 

som både ont och gott genom att inkludera sammanhang och förhållanden (ibid.). Låt oss gå tillbaka 

till Magrittes skildring av pipan och byta ut bilden till vår egen representation av ett barn. Närvänen 

och Näsman (2007, s. 230) uttrycker skillnaden av att utgå från sin egen bild av barnet som skild från 

än själv eller som att vara människa i en tidig del av livet. Skillnaden blir att inse att den inre 

representationen av barnet aldrig i själva verkat kan vara ett barn utan är en inre representation, ett ord 

med olika definitioner beroende på föreställningen och förhållandet till föreställningen. Lenz Taguchi 

(2014, s. 43) menar också på att ett antingen-eller-tänkande kan utmanas genom att identiteter 

betraktas med undran istället för vetskap samt att skildra flera sanningar än att begränsas vid en. 

Metaforiskt skulle det kunna beskrivas som att inte bara betrakta Magrittes skildring av pipan som det 

enda perspektivet, utan istället se sig om och upptäcka flera avbildningar.  

 

 

 

Figur 4. Pinocchio (Bennett 2013) 4  

                                                      
4 Upprättshavarens tillstånd för publicering av bild (2016-05-28)  
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Subjektskapande  

Poststrukturalistiska perspektivet förnekar inte en individualitet, men fokuserar på hur subjektet 

formas i kommunikation med omvärlden enligt Dahlberg, Moss och Pence (2014, s. 77). Lindgren och 

Ericsson (2013, s. 2) anser i teorin att möjligheter för att handla och bli som subjekt avgörs genom 

vilken kunskapssyn som konstrueras. Vilken uppfattning subjektet kan få av sig själv beror då på de 

förutsättningar, förväntningar och föreställningar som råder. Foucault symboliserade själen som 

fången i ett fängelse då subjektet aldrig är fri från diskursernas makt, men att den egna medvetenheten 

möjliggör för att reglera friheten berättar Lenz Taguchi (2014, s. 143). Bilden på Pinocchio 

representerar subjektet samt trådarna som styr agentskapet och genom att se trådarna kan marionetten 

också styra dem. Lenz Taguchi (2014, s. 64) symboliserar det som att vi ständigt väver och blir 

invävda i trådarna. Vilka förväntningar och idéer som diskursivt tillskrivs på subjektet som individ är 

en performativitet som subjektet förhandlar med för att skapa en egen uppfattning enligt Wood (2013, 

s. 6). Lenz Taguchi (2014, s. 174) anser att subjektet kan överta författandet av det egna livet och 

agentskapet genom att synlig- samt medvetandegöra socialt konstruerade regleringar och 

positioneringar.     

Annorlundablivande  

Barnens egenskaper, förmågor och färdigheter skulle kunna bedömas i förskolans verksamhet. Det 

innebär att barnen tillskrivs meningar som de både kan förhålla sig till men också förhandla med. Det 

poststrukturalistiska förutsätter enligt Dahlberg, Moss och Pence (2014, s. 96) att du egentligen aldrig 

kan veta vem du är, då du är blivande och att det därför är meningsfullt att vara öppen för en annanhet. 

Subjektet förhandlar med den andre för att i varje nytt sammanhang försöka befria sig själv från den 

konstruerade identiteten med fixerad betydelse (Dahlberg et al. 2014, s. 96). Dahlberg, Moss och 

Pence (2014, s. 96) benämner den inre dialogen som en singularitet för att belysa om hur självinsikten 

ständigt förhandlas i en rörelse. Istället för att acceptera representationen av vem du framställs att 

vara, är det möjligt att undra vem du kan bli i varje pågående sammanhang som multipelt subjekt 

menar Lenz Taguchi (2014, s. 43). Foucault menade på att förståelse för hur vi förhåller oss till den 

andre också kan möjliggöra för ett potentiellt agentskap (Lenz Taguchi 2014, s. 53). Dahlberg, Moss 

och Pence (2014, s. 84) refererar till pojken i berättelsen om Kejsarens nya kläder och berättar att han 

ifrågasätter varför den högre makten inte har kläder som blir en motdiskurs. Genom barnens motstånd 

kan de också utmana det som antas vara normalt och det som värderas genom att handla annorlunda än 

vad som förväntas av sammanhanget. Dolk (2013, s. 194) benämner motståndskrafter som normbrott. 

Normer skulle kunna begripas inom dikotomins dualism som antingen bra eller dåliga, när de 

egentligen både är nödvändiga och kan vara destruktiva enligt Dolk (2013, s. 28). Däremot är det 

meningsfullt att synliggöra normer för att möjliggöra bättre villkor och förändringar samt bli medveten 

om när ojämlikheter och orättvisor uppstår. Om skillnader synliggörs blir det möjligt att förstå 

vilka maktförhållanden subjekten positioneras inom enligt Lenz Taguchi (2014, s. 16-17). 

Hon beskriver att demokrati, jämställdhet och jämlikhet aldrig kan bli fullständiga utan kräver 

att i varje nytt etiskt dilemma upplösa kategorier som skiljer och motsätter människors 

mänskliga värden (ibid.). 
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Metod 

Val av metod 

 

Metodologiska ansatser 

 

Intentionen med denna studie är att försöka ta reda på vilket värde ritandet kan ha för barns tillblivelse 

i en institution som ska präglas av demokratiska former i enlighet med läroplanen (Skolverket 2010, s. 

4). Frågeställningarna efterfrågar att synliggöra förhandling av kunskap och roller i förskolan för att 

medvetandegöra idéer om bildskapande. Konstruktionen av bildskapande aktiviteter studeras genom 

en minietnografisk ansats med hjälp av videoobservation som metod. På grund av villkorliga 

förändringar, som presenteras i avsnittet om genomförande, ledde processen till att även barnintervjuer 

blev en del av datainsamlingen. Syftet med etnografi är att undersöka yttre påverkan på barnens 

inverkan genom flera metoder och att inkludera flera aspekter av platsens handlingsutrymme (Roos 

2014, s. 48). Barnens teckningar, vad som sägs och vad som görs, kommunicerade olika värden som 

har analyserats i resultatet utifrån vad som blivit diskursivt. Etnografi innebär också att erkänna det 

egna inflytanden över stunden som den deltagande rollen av att vara närvarande i observationen (Roos 

2014, s. 47). Lenz Taguchi (2014, s. 19) använder begreppet ansvarsfulla läsningen för att skildra det 

poststrukturalistiska perspektivet på den egna rollen som aktiv aktör av aktivitetens framställning. 

Teorins antagande om makt i relation till metoden samverkar genom att den egna rollen erkänns som 

produktiv i arbetet.  

Genom att inta ett flexibelt förhållningssätt blev det möjligt att designa om arbetet då val av metod 

baserades på förutsättningarna istället för att den egna planeringen blev styrande. Det ledde också till 

att egna förutsägelser utifrån förutbestämda mål fick mindre påverkan, och därmed en rättvisare 

datainsamling för att komma närmare inpå vardagens bruk av aktiviteten. Däremot hade frågorna 

kunnat besvaras på ett djupare plan ifall studien hade pågått under en längre tid. Kanske om 

undersökningen hade genomförts på flera förskolor för att få möjligheten att jämföra och finna 

gemensamma kulturella föreställningar och diskursiva strukturer. Det hade också blivit en mindre 

konstlad situation ifall pedagogerna hade deltagit. Däremot har förändringen också lett till att barnens 

perspektiv fick inflytande på hur frågorna besvarades. Roos (2014, s. 49) tolkar skillnaden på 

barnperspektiv och barns perspektiv som avgörande för vem som tolkar. I detta fall har det varit 

möjligt att lyssna på barnens berättelser men också i videomaterialet. Då barnen förklarade vad de 

tänkte under processen och visade sina bilder uppstod ett mönster i relation till videomaterialet. 

Någons blick fastnade på en annans tryck på tröjan och blev inspiration till att rita, en annan person 

berättar om ett motiv av ett pussel hemifrån. Studien har alltså inte bara handlat om att försöka ta reda 

på hur barnen kan tillåtas bli multipla subjekt med pennan, utan att också inta ett multipelt lyssnande. 

Då har den egna tolkningen också utgått från barns perspektiv genom att relatera händelserna till 

barnens egna reflektioner.  

Videoobservation 

Frågeställningarna har formulerats utifrån en poststrukturalistisk inriktning där maktens förhandlingar 

undersöks. För att synliggöra framställningen av stunderna, rollerna och idéerna om ritandet som 
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aktivitet valde jag att filma. Teorin i relation till frågeställningarna efterfrågar en metod som gör det 

möjligt att analysera språket och aktivitetens struktur. Eidevald (2015, s. 114-115) nämner att 

videoobservation blir relevant ifall det strukturella samspelet undersöks. Därför har det varit aktuellt 

att använda en metod som möjliggör för att synliggöra vad som sägs och vad som händer (Roos 2014, 

s. 47). Om fältanteckningar hade valts i studien skulle risken för att inte se sin egen maktpåverkan öka 

(Eidevald 2015, s. 114). Eftersom det är svårt att skriva ner alla intryck i stunden skulle det också 

kunnat bli selektivt genom det omedvetna egna intresset. Videoobservation möjliggör för att se 

sekvenserna flera gånger och upptäcka detaljer som annars inte hade uppmärksammats, som den egna 

makt påverkan på stundens konstruktion. En konsekvens för videoobservation kan bli ett övervakande, 

som leder till att inte få en rättvis bild av situationen då stunden och barnen betraktas utifrån och kan 

därför behöva kombineras med fler metoder (Eidevald 2015, s. 115). Även av etiska skäl för att 

barnens upplevelse av stunden ska bli meningsfull och rättvis. Det som har varit avgörande för vilken 

metod som valts är vilket fenomen som studerats, hur den samverkar med teorins intentioner samt 

anpassningar efter studiens utformning i relation till förskolans sammanhang.  

Barnintervjuer  

Barnen har fått inflytande som kompetenta medforskare genom att berätta om förhandlingen med 

pennan (Saar & Löfdahl 2014, s. 29). Konsekvens av att intervjua kan vara att frågornas formulering 

präglas av det egna intresset enligt Kjällström Cater (2015, s. 71). Fördelen har varit att intervjuerna 

inte var planerade utan blev en del av datamaterialet genom barnens efterfrågan i stunden. Barnen 

frågade om de fick visa sina teckningar för mig och kameran under första tillfället som jag besökte 

förskolan. Det har därför varit möjligt att få ta del av barnens tankar genom att diskutera deras bildliga 

uttrycksformer som stödmaterial tillsammans (Roos 2014, s. 47-48). Däremot hade jag läst innan om 

barnintervjuer för att inta ett etiskt förhållningssätt till frågorna ifall det skulle uppstå under processen. 

Kjällström Cater (2015, s. 76-77) uppmärksammar betydelsen av att inta ett lyssnande förhållningssätt 

där barnen tilldelas en kunskapsroll som innebär att ställa frågor utan att veta svaret. För att mina egna 

värderingar eller tolkningsutrymme skulle minska och istället lyfta barnens tankar genom ett lyssnande 

utgick jag från ett Reggio-Emilia perspektiv på frågornas struktur. Sedan tidigare har jag läst om hur 

frågor kan leda in på olika nivåer av reflektion och hur de medvetet kan anpassas för att det ska bli 

möjligare att besvara utan att bli ställd. Frågor som, vad ser du?, vad tänker du?, vad undrar du? har 

olika djup och genom att börja med att beskriva vad de ser, blir de lättare att reflektera senare vad de 

tänker och tillslut förklara vilken undran som uppstår. Målet med frågeställningarna blev att undra 

tillsammans utan att veta svaret för att kommunikationen skulle bli ömsesidig och för att inta barnens 

perspektiv på frågorna. För att inte prata om vad barnen ritade, då det värderar teckningens betydelse, 

valde jag att inta agerande med öppna frågor istället för slutna med givna svar (Wright 2010, s. 28). 

Tillsammans med en pojke frågade jag om han vill berätta om teckningen. Han talar om att det är en 

rymdraket. Då frågar jag vad som händer i teckningen och han svarar att den flyger. Då svarar jag med 

att fråga hur den kan flyga som leder in på att vi båda hamnar i ett undrande plan tillsammans. Barnens 

narrativa skildringar av teckningarna ledde till att frågeställningarna också kunde besvaras med hjälp 

av barnens perspektiv. Det ledde till att jag även fick datamaterial om yttre diskursiva faktorer baserat 

på barnens upplevelser som påverkar hur stunderna konstruerades såsom barnens inspiration från 

andra platser. Saar & Nordberg (2014, s. 74) skriver att barn som får möjlighet att själva filma också 

blir en konstprodukt av det som analyseras genom att få skildra sin egen mening. När barnen i arbetet 

har fått möjlighet att berätta om sina teckningar har det också lett till att få tillgång till barnens 

upplevelser av meningsskapande som en konstprodukt av stunden. Hur frågorna har formulerats 

tillsammans med barnen avgjordes genom ett försök att innan analysera den egna påverkan som 
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diskursiv utifrån poststrukturalistiska teorins förhållningssätt. Detta för att bli medveten om den egna 

maktpåverkan på barnens svar och för att möjliggöra för barnens inflytande på bästa möjliga sätt. ”Hur 

kan jag lyssna på barnens reflektioner och ställa frågor som blir stöd för att de ska kunna berätta om 

bildskapande processerna?” har varit den ledande inställningen till frågornas struktur.    

Urval och avgränsningar 

 

Urval av empiri  

Innan studiens påbörjan utfördes en förforskning för att förstå komplexa samband mellan de 

historiska, globala och politiska inflytandet på den ritande aktiviteten i förskolan. Mycket av det som 

jag har läst framgår inte i studiens referenser, då det har varit ett förarbete. Uppsatsen utgår från ett 

perspektiv från en presentation av Gilbert (2009) som berättar om daimoner, en mytologi från antikens 

Grekland om kreativitet som ett självständigt väsen. Denna tankefigur har jag relaterat till 

poststrukturalismens uppkomst, föreställningar om estetisk kunskap och barnens rättigheter och funnit 

relationella samband. Då konstens värde har ifrågasätts som funktionalistiskt har också barnens rätt att 

bli hörd och sedd genom olika uttrycksformer lyfts, som presenteras i kapitlet om bakgrund. För att 

finna tidigare forskning började jag med att undersöka vilka källor andra examensarbeten använde i 

relation till bildskapande. Vid biblioteket fanns en avdelning med inriktning på skapande och det blev 

möjligt att hitta fler böcker. Därefter sökte jag fram artiklar på internet och det som blev relevanta 

erbjöd också fler källor i referenserna. Förutom bildskapandet, har jag också använt böcker inom 

filosofi för att undersöka skapandets egenvärde. Det har också lett till att kunna relatera barnens 

meningsskapande till ritandet som ett självständigt lärande (Wright, 2010). Jag har även undersökt 

barns olika uttryck för motstånd för att ta del av ett barnperspektiv på makt (Dolk, 2013). Detta har 

problematiserat perspektivet på demokrati i förskolan genom att undersöka hur barnens 

meningsskapande får uttryck i skapandet och maktförhandling kan ske genom olika motstånd.  

Urval av informanter 

Under ett handledarmöte diskuterade vi relevansen av förskoleval i relation till frågeställningarna. Det 

enda kravet var att det skulle finnas en plats i förskolan där barnen kunde rita. Detta för att syftet med 

undersökningen är att undersöka en allmän aspekt av förskolan som präglad av traditionella 

strukturer. Skollagen i 1 Kap § 9 (SFI 2010:800) upplyser om att alla barn, i alla olika skolformer har 

rätten till en likvärdig utbildning. Om jag hade valt en förskola som specifikt inriktats på skapande 

aktiviteter hade det kanske inte bidragit med en rättvis skildring av alla barnens villkor på de olika 

praktikerna. Ifall fler förskolor undersökts skulle det också blivit möjligt att finna fler gemensamma 

nämnare för att kunna generalisera resultatet. På grund av tidsbegränsningen ansåg jag att det var 

bättre att fördjupa arbetet på en plats. Processen för att hitta en förskola att utföra studien på började 

med att ringa och maila till olika förskolor. Efter en period utan svar blev det istället möjligt genom 

kontakter. Däremot utfördes inte studien på den förskola där personen jag kände arbetade, utan istället 

en annan förskola under samma ledning. På förskolan tog det tid att närma sig barnens vardag som 

observatör på förskolan i enlighet med barnens villkor. Dels för att situationen blev konstlad men 

också för att jag var främmande för barnen. Därför var det också bra att fördjupa arbetet på en plats 

istället för flera. Det som avgör ifall resultatet går att etablera på andra förskolor är en 

igenkänningsfaktor, ifall resultatet går att relatera till den egna praktiken. Meningen har varit att 
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genom tidigare forskning, poststrukturalistiskt maktperspektiv och analys av datainsamlingen 

problematisera ritandets aktivitet. Detta för att ta reda på vad ritandet har för betydelse för barnens 

uppväxtvillkor och tillblivelse och vilka värden, normer och idéer som skulle kunna tas förgivet.  

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Första besöket deltog sju av barnen som var 4-5 år gamla. Under andra besöket var barnen utomhus så 

jag la fram papper och pennor på innergården där åtta barn i 4-6 års ålder deltog. Tredje besöket satt 

jag i ett enskilt rum tillsammans med tre barn som var 3 år. Under varje tillfälle arrangerades 

stunderna så att barnen med samtyckestillstånd fick bli delaktiga. Under varje tillfälle deltog både 

pojkar och flickor. Åldern på barnen har inte främst varit fokuserande även om det presenteras i 

studien, istället har det som varit relevant för att besvara frågorna varit att undersöka strukturens 

förutsättningar till att handla med pennan. Däremot blev det betydelsefullt att barn i olika åldrar deltog 

då det genererade olika resultat. De yngre barnen visade på ett annat slags motstånd som presenteras i 

diskussionen. Fler perspektiv erbjöds av att barn i olika åldrar deltog i studien. Förutom 

undersökningspersonerna har teckningarna även varit del av empirin genom att relatera till bilderna 

tillsammans med barnen och se samband mellan skapandet och barnens reflektioner i analysen.  

Genomförande 

Besöken skedde under ca 1-2 timmar under tre tillfällen. Från början var intentionen att studera 

samspelet när pedagogerna är delaktiga i aktiviteten med barnen genom min andra frågeställning om 

rollernas konstruktion. När jag väl var på förskolan delades barnen in i grupper baserat på vilka som 

hade samtyckesintyg av föräldrarna och vi satt i ett enskilt utrymme. Detta ledde till en förändring i 

arbetet då min roll blev annorlunda. Eftersom de andra pedagogerna inte var med, påverkades 

stämningen av min vuxna närvaro som observatör och den andra frågeställningen fick en annan 

innebörd. Det ledde till att jag fick anpassa mig mer efter barnens villkor. Barnen ville göra mig mer 

delaktig i stunden. Därför beslöt jag mig för att använda öppna frågor tillsammans med barnen som 

medkonstruktör av stunden. För att stunden skulle bli vardaglig krävde det flexibilitet och att jag skulle 

bli mer delaktig och samtidigt inte förlora den forskande rollen. När förutsättningarna förändrades blev 

det istället möjligt att ta del av barnens berättelser om vad som hände i deras teckningar, vad de tänkte 

på och hur de kom till. För att behålla fokus i teorin valde jag att tolka deras narrativa skildringar med 

inriktning på influenser och maktförhållanden. Den metodologiska ansatsen designades i enlighet med 

stundens villkor. Detta ledde till att följa stundens struktur istället för att fixeras vid de egna 

förutsägelserna genom att utgå från planeringen och som blev en fördjupning i frågeställningarna 

genom barnens perspektiv. Eidevald (2015, s. 114) uppmärksammar att om man själv blir delaktig i 

observationen så blir det genom videoinspelning också möjligt att reflektera över sin egen påverkan. 

När jag bearbetade datainsamlingen upptäckte jag både positiva och negativa effekter av mitt eget 

inflytande på stunden. När en pojke berättade om sin haj benämnde jag hajen omedvetet som ”han”, 

som om det manliga vore det normativa. Något som jag inte hade upptäckt om det inte hade 

synliggjorts på film. Även de frågor som ställdes hade en stark maktpåverkan på hur barnen valde att 

berätta om teckningen även om de var öppna.  

Databearbetning och analysmetod 
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Efter att data hade samlats in transkriberade jag dialogerna manuellt. Därefter valde jag att använda 

diskursanalys i förankring med teorins antagande om kunskaps- och identitetskonstruktioner. Detta för 

att frågeställningarnas syfte ska samverka med vad som fokuseras på i analys av sekvenserna och hur 

de skrivs fram (Roos 2014, s. 67). Diskursanalyser ifrågasätter de normer och värden som annars tas 

förgivet och accepteras som självklara (Börjesson 2003, s. 49). Metoden möjliggör för att få inblick i 

hur maktförhållanden konstrueras och vilka förutsättningar det leder till för barnen som potentiellt 

skapande subjekt i praktiken. Frågeställningens fokusering kräver att både teorin och analysmetoden 

samverkar och möjliggör för att fördjupa perspektivet i det fenomen som ska lyftas i undersökningen.  

Diskursanalys 

Diskurs som analysmetod får olika innebörder beroende på vilket fenomen som undersöks (Bolander 

& Fejes 2015, s. 92). Därför är det viktigt att både teorin och metoden fokuserar på frågeställningarnas 

inriktning. I denna studie undersöks maktens roll i relation till subjektets tillblivelse. Jag har valt att 

använda Foucaults filosofi då han fokuserade på hur sanningar konstrueras diskursivt (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000 s. 19). Hans maktbegrepp innebär att erkänna språket som realisering av 

verkligheten, där subjektens förhållande till de uppfattningar som tillskrivs i sammanhangen 

medvetandegörs (Lenz Taguchi 2014, s. 137). Saar och Löfdahl (2014, s. 27) skildrar diskursanalysens 

roll som att förklara hur föreställningar och förväntningar skapas och görs, där innebörden inte är att 

belysa om en allmän sanning. Processen kan däremot ge inblick i hur normer och strukturer kan 

konstrueras för att problematisera förgivettagna föreställningar och maktförhållanden. I analysen 

undersöks vilka gemensamma sanningar och identiteter som subjekten förhåller sig till för att ta reda 

på vilka föreställningar det speglar (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 12). Meningen har även 

varit att framhäva meningen i vad som sägs och tolka dess innebörd som konstruerande av kunskap 

och identiteter (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 16). Det som observeras är vilka element som 

råder och nodalpunkter, då tecken uppstår som får betydelse för hur det diskursiva fältet reglerar och 

positionerar subjekten (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 33). Meningen är att ta reda på hur och 

när barnen tillskriver sig själva i relation till stunden i egenskaper, färdigheter och förmågor baserat på 

vad som förväntas av aktiviteten som konstruktion. Foucaults filosofi inriktas till att undersöka vad 

som tillåts när barnen ritar och transformer regleringen till en beskrivning av vad som förväntas av 

stunden som föreställning (Börjesson 2003, s. 34). Även hur subjekten antar, tilldelas och förhandlar 

med föreställningen om en skapande identitet (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 51). Börjesson 

(2003, s. 37-38) skriver att metoden möjliggör för att ge perspektiv på hur individer blir en produkt av 

sammanhangets tillskrivning genom att synliggöra konstruktionen av rådande kategorier.  

Forskningsetiska överväganden  

Innan datainsamlingen påbörjades fick föräldrarna till barnen ett samtyckesintyg, då 13 blanketter blev 

insamlade. I samtycket framgår information om vad som undersöks, att barnen kommer filmas, hur 

många tillfällen det kommer ske och i vilket syfte. Det framgår även att alla som medverkar, samt 

förskolan, är anonyma i enlighet med förordningen om sekretess-, anonymitets- och tystnadsplikten 

(Vetenskapsrådet 2011 s. 67-68). Istället har jag använt fiktiva namn i analysen och resultatet. Jag har 

även tagit hänsyn till principen om konfidentialitet i val av presenterat material (Vetenskapsrådet 

2011, s. 69). Material som kan vara för avslöjande eller känsligt för barnets integritet, 

hemförhållanden eller andra aspekter har inte använts i redovisningen av arbetet. Vid första tillfället 

presenterades vad som skulle undersökas, min roll och hur filmningen skulle gå till, för barnen vid 
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samling. Därefter fick de känna på kameran som skickades runt i samlingen och fick ställa frågor om 

arbetet. När processen började samtalade jag med barnen innan videoinspelningen för att få deras intyg 

om att de ville medverka. Vid första observationstillfället satt jag utanför situationen och kameran låg 

på ett torkställ. Kameran och min egen placering som observant skulle kunna tolkas som om makten 

fördelades olika i rummet. Det blev möjligt att genom flexibilitet anpassa till situationen för att 

problematisera maktens fördelning och utgå från barnens villkor. Tidigare forskning blev också etiskt 

underlag. Dolk (2013) ger exempel på barns motstånd som uttryck för andra behov. Kunskapen gjorde 

det möjligt att lyssna till barnens olika uttryck för att situationen skulle bli mindre konstlad.   

Då vi satt i ett enskilt rum ville barnen göra mig delaktig och frågade om de fick visa upp sin teckning. 

Svenning (2009, s. 42) skriver att om barnen får möjlighet att förändra processen avgör det också 

moraliska aspekter då det egna intresset medverkar. Jag valde att fråga om de ville berätta om sina 

teckning då de tidigare efterfrågades av barnen. En tolkning är att när barnen upptäckte att jag 

lyssnade på deras berättelser, utan att göra en bedömning, ville alla säga något om sitt alster. Det ledde 

också till att barnen handlade annorlunda med sina representationer av tematiseringar såsom att rita ett 

hus genom den egna skapade meningen (Lenz-Taguchi 2014, s. 88). När vi samtalade om bilderna 

uppstod ett nytt etiskt dilemma. Källström Cater (2015, s. 76) beskriver betydelsen av att lyssna när 

barnen svarar; ”Jag vet inte” på frågorna, medan Dolk (2013, s. 191) betonar värdet av att förstå 

skillnaden när man som vuxen roll lyssnar till sin egen föreställning om ”den goda pedagogen” eller 

på barnens uttryck. Detta reflekterade jag över både i stunden med barnen och i analysen av 

datamaterialet. Värdet av att både tänka på hur frågorna formulerades för att möjliggöra för barnens 

egna reflektioner, men att också lyssna mer på barnens intressen i stunden. Ibland var det inte 

meningsfullt att ställa öppna frågor, och ibland inte ens att ställa frågor. Tystnaden var också viktig för 

att få tid att känna efter och tänka tillsammans över vad vi såg. Det fanns en skillnad på att vara 

föreställningen om den vuxne som frågar, och att lyssna till barnens behov och mening. Flexibilitet, ett 

sinnligt lyssnande samt att anpassa metoderna efter barnens villkor har avgjort studiens utformning. 

Detta genom att också leva upp till teorins antaganden om makt, och genom att uppmärksamma 

barnens olika uttryck för motstånd. Då barnen ville göra min roll delaktig, och berätta om sina 

teckningar, blev det del av datainsamlingen. Att låta barnen och stunden göra studiens formation 

bidrog till fler perspektiv och ett etiskt rimligare arbete. Om studien skulle göras om hade jag valt att 

problematisera situationens konstellation ytterligare, hur det skulle vara möjligt att filma barnen 

utifrån utan att stunden kommunicerar och positionerar våra roller i olika maktförhållanden.  

Studiens kvalitet 

 

Videoobservationer samt barnintervjuer har använts för att genom poststrukturalistisk teori och 

diskursanalys för att komma närmare inpå hur kunskap, roller och idéer om bildskapande konstrueras i 

förskolan. Arbetet präglas av ett trianguleringsvärde, användning av flera metoder i mening att ta del 

av flera infallsvinklar på frågeställningarna med teorins intentioner (Svensson & Ahrne 2015, s. 25). 

Målet har varit att försöka skriva koncist, dela in arbetet i kategorier i enlighet med ämnets relevans 

för att bilda ett sammanhängande koncept och grunda tolkningar i ett teoretiskt underlag (Fejes & 

Thornberg 2015, s. 37). Detta genom att både använda begrepp inom poststrukturalismen men också 

inta antagandets förhållningssätt om existens och kunskapsproduktion (Fejes & Thornberg 2015, s. 

22). Den metod som har använts för att välja användbara sekvenser och bearbeta rådata har varit 

diskursanalys då den samverkar med teorins historiska bakgrund (Boréus 2015, 178-179). 
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Diskursanalys innebär att belysa om hur föreställningar om kategorier kan konstrueras och kvalitén 

baseras på ett värde av reflexivitet (Bolander & Fejes 2015, s. 111). Reflexivitet innefattar att 

författaren motiverar det egna inflytandet och relationen till forskningsfrågorna för att skildra ett 

medvetet perspektiv och därmed få distans till fältet (Bolander & Fejes 2015, s. 111). Anledningen till 

att uppsatsen fokuserar på att undersöka bildskapandet som aktivitet är dels av personligt intresse men 

också genom att få kunskaper som profession inom förskolans fält. Foucault undersökte i sitt verk 

”The History of Sexuality” (Lenz Taguchi 2014, s. 137-138), hur naturvetenskapens hierarkiska värde 

påverkade en kunskapsapparat. Han undersökte hur människor meta-kognitivt kategoriserade 

sexualiteten och hade en personlig relation till frågan som reglerad av en homosexuell diskurs. Den 

egna personliga relationen till min frågeställning är då jag själv reglerats av förväntningar som estetisk 

identitet. Det finns en personlig relatering till Foucaults filosofi som också kan bli allmänt användbar 

genom att framställa vad som upptäcks och hur det kan få konsekvens för förskolans vardagliga 

verksamhet.  

I Vetenskapsrådets (2011, s. 40) skrift God forskningssed uppmärksammas hur metoderna kan besvara 

frågeställningarna, kritiskt granska den egna dataproduktionen och framställa en design som både är 

av ordning, struktur och originalitet. Saar och Nordberg (2014, s. 75) refererar till Änggårds (2006) 

forskning och skildrar problematiken med att forskning kring barns bildskapande ofta har ett nytto-

värde genom den vuxnes intention om att tolka genom ett utvecklingsperspektiv. Eftersom det brister i 

forskning kring bildskapande i relation till maktförhållanden, har jag istället använt forskning som 

utgår från andra teorier. Genom att använda vad forskare upptäckt utifrån andra fokuseringar har jag 

relaterat resultaten till det poststrukturalistiska intresset. Ifall det skulle funnits mer forskning om 

maktens influenser på barnens tänkande strukturer när de ritar, hade det också bidragit till bättre 

villkor för kvalitén i undersökningen. Forskning med fokus på det kognitiva, sociala samt kulturella 

genom andra teorier har varit möjligt att relatera till det diskursiva genom kreativa former. Det 

personliga förskjuts till professionen och skrivs till allmänheten för att försöka förstå vilket värde 

skapandet i bildform kan få för varje ung människas tillblivelse i förskolan. Den egna drivkraften i sin 

helhet är att försöka förstå varför barn ska få möjligheten att rita i förskolan, vad det har för värde, hur 

kreativiteten begränsas och vad det får för effekt. Förutom teoretiska grunder har barnets rättigheter i 

enlighet med barnkonventionen, lagen och läroplanen präglat uppsatsens intention. Alla aktörer i 

barnens livsvärld ska ha kunskap om hur olika uttrycksformer kan realiseras för att tillgodose barnets 

rösträtt (Barnkonventionen 2014, s. 13). Lagen formulerar att ”barnets bästa” är i utgångspunkt i 1 

kap 10 § (SFS 2010:800) och att omsorg, utveckling och lärande ska utgå från ett ”helhetsperspektiv” 

på ”barnets behov” i 8 kap 2 § (SFS 2010:800). Kunskapen i förskolan ska präglas av barnens 

lärandelust, drivkraft, intressen och förskolan ska stärka barnens tillit till det egna självförtroendet 

(Skolverket 2010, s. 6). Det är genom barnets skapandeprocesser som de erbjuds kommunicera i 

verksamheten, med rätten till att uppleva sig själva som kreativa och lärandesubjekt (Skolverket 2010, 

s. 7). Uppsatsen präglas av att få perspektiv och kunskap om pennans potential och värde i enlighet 

med förordningarnas principer. Därmed är syftet att få inblick i ritandets aktivitet som en social 

konstruktion för att medvetet bruka dess värde i praktiken. Vad som blir kvalitativt är tydligheten för 

mina resonemang men också till vilken grad mitt eget tolkningsutrymme styrt arbetets struktur. Goda 

skäl att tro på resultatet är också en fråga om kvalitetssäkring (Bolander & Fejes 2015, s. 112). Arnér 

(2009, s. 21) berättar om en studie där barnen och pedagogerna skulle beskriva vad de trodde att 

barnen tyckte var betydelsefullt och att de hade skilda uppfattningar som vuxna och barn. Något som 

stärker trovärdigheten i den egna studien är barnets inflytande på det som undersökts. När barnen 

berättade om sina teckningar bidrog det till helt andra perspektiv. I analysarbetet upptäckte jag 

samband mellan barnens berättande, deras bild och hur aktiviteten konstruerades. Utan barnens 
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perspektiv och vår dialog med hjälp av bilden hade mitt eget tolkningsföreträde kunnat få samma 

konsekvens som i studien där barnens och de pedagogernas uppfattning skilde sig. Eidevald (2015, s. 

126) relaterar kvalité till trovärdighet och användbarhet. Det som gör resultatet trovärdigare är 

förskjutningen från den personliga drivkraften till författningarnas principer, teoretiska 

förhållningssättet och barnens inflytande för att inspirera professionen att få nya insikter och 

perspektiv på pennans potential.  

Resultat och analys 

Tre sekvenser av datainsamling 

Alla namn i resultatet och analysen är fiktiva.  

 

Första sekvensen  

När jag anländer till förskolan är barnen ute på gården. Pedagogerna frågar om de ska skicka in några 

barn så jag kan filma när dem ritar. Jag svarar att jag kan ta ut papper och pennor istället. Precis 

utanför dörren till hallen finns en innergård där jag samlar material på en bänk. Åtta barn, 4-6 år, sätter 

sig och börjar ta papper.  

 “Michael, Michael, Michael! Nu lyssnar ni på Klara vad ni ska göra”, säger pedagogen som går förbi. 

   “Jag kommer bara filma”, säger jag när barnen tittar på mig. 

   “Sara, Sara, Sara, får man göra såhär?”, frågar Michael och släpper teckningen på bordet. 

   “Det är sjörövare på båten”, säger John och klappar handen på sin bild.   

   Jag går till andra sidan av bordet där barnen suttit och ritat i tystnad. 

   “Jag gjorde fint hjärta! Jag kan göra krona”, säger Ashti.  

   “Visst ska vi inte göra pirater?”, frågar Michael från andra sidan änden av bordet. 

   John upprepar hans namn ett flertal gånger och säger; “Jag gjorde ett ex. Det betyder att du inte får 

göra någon gubbe.” 

   “Då gör jag min gubbe själv”, svarar Michael.  

   Michael lutar sig mot John och börjar rita på hans teckning. John ser på men när Michael släpper 

pennan från pappret och så skriker han; “Michael du får inte!” 

   Michael skrattar och klättrar över bordet till Victor så att det smittar av sig. Victor säger; “Ha… 

HA.” 

   “Fröken det var Michael som hela tiden rita gubbar”, säger John och tittar på mig. 

   “Visst, Victor, finns det gubbar?”, frågar Michael.  

   “Aa…”, svarar Victor. 

   Då slår Michael pennan i Johns teckning så det blir ett hål i den. 
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   John visar upp teckningen för kameran och säger; “Kolla. Michael gjorde fel på min teckning”.   

   “Michael, man får inte rita på nåns”, säger Adam, som sitter med de andra barnen som varit tysta. 

   “Sjörövarebåten”, börjar John sjunga och håller upp sin teckning med vågiga rörelser som om det är 

en båt. 

   “Michael man får inte göra på någon annans teckning det är jättedumt. Tänk om jag skulle rita på din 

teckning”, säger Adam och Michael håller för sina öron.  

Senare när flera av barnen har lämnat aktiviteten hoppar Michael upp på bordet. Han börjar dansa i 

hackiga rörelser och börjar samtala om robotar. När jag frågar om de går att rita robotar som dansar 

svarar han; ”Jag kan inte rita”.  

Andra sekvensen 

Jag sitter enskilt i ett rum tillsammans med Emilia, Svante och Salim som alla är tre år. Emilia ritar 

med snabba rörelser på sitt papper och ser på Svante som fnissar. Hon slår bort saxen från bordet med 

armbågen så den ramlar på golvet och skrattar högt. Innan Svante skrattar tittar han på mig som ler 

tillbaka. När Emilia ser att jag ler så går hon och hämtar saxen och lägger tillbaka den på bordet. Då 

tar Salim saxen och ser på mig samtidigt som han håller den i luften. När jag ler släpper han den i 

golvet och lägger tillbaka den på bordet. Svante börjar rita fort i takt med Emilia som gör detsamma.  

- Oj vänta kolla på bordet, säger jag när det blir så hastigt att det blir streck på bordet.  

     Svante tar saxen och börjar klippa i pappret istället och Emilia ritar fram och tillbaka och tittar på 

mig med ett leende.  

     Efter ett tag tittar Salim på Svante som sitter tvärsöver och pekar på honom med pennan. 

- Han heter Svante och jag heter ehm…, säger Salim och pressar hakan ner mot bröstkorgen.  

- Jag heter Svante, säger Svante och fingrar med saxen.  

- Svante vit!, säger Salim och tittar på mig.  

     Salim och Emilia skrattar. 

- Jag är inte vit, säger Svante.  

- Svante vit, säger Salim. 

- Nä jag är inte vit. 

- Jo du är vit!, säger Emilia.  

- Ja… ja… jag är vit!, säger Salim.  

Tredje sekvensen 

Jag sitter i hörnet av rummet och antecknar medan kameran ligger på ett torkningsställ bland tejpade 

pappers-konstruktioner. Sju av barnen, 4-5 år, sitter framför mig vid ett avlångt bord. De har tjocka 

färgpennor med hård udd, sudd, pennvässare, saxar och papper framför sig. Alla sitter ner utom 

Melker som står upp och ritar. Han har en orangetröja med ett hajtryck. Natal som sitter tvärsöver 

bordet framför honom betraktar trycket en stund. Ava som sitter bredvid honom lutar huvudet mot sin 

hand i en tänkande position och säger till Johan som sitter vid bordets gavel: ”Jag tänker att du kan rita 

en tavla”. 
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    Natal ställer sig upp och vänder på sin teckning när han muttrar för sig själv i frustrerad ton: ”Nej 

nu gjorde jag fel”. 

    ”Jag tycker att…”, säger Ava men blir avbruten av Johan som upptäcker vad Natal har på huvudet. 

    ”En krona!”, utbrister han.  

    Han har en gul papperskrona med paljetter på huvudet som han då och då känner på med taggarna 

mot handflatan medan han funderar. 

    ”Jag tycker faktiskt inte att alla ska rita samma sak”, säger Ava och bankar pennan i bordet. 

    Hon tittar på de andra. My och Melker verkar uppslukade i tecknandet medan de andra ser sig om 

och tänker. 

   ”Ja! Jag vet vad jag kan rita! Jag är jättebra på att rita”, påstår Ava och sätter igång. 

    Therese som sitter på andra sidan bordet ser in i kameran och säger ”ajajaj gubben”, vänder sig mot 

Melker som sitter bredvid och frågar om han inte ska färglägga sin teckning.  

    ”Ska vi… får vi färglägga?”, frågar Ava mig. 

    ”Ni får göra precis vad ni vill, jag kommer bara filma när ni ritar”, svarar jag. 

    ”Jag ska rita ett hus”, säger Ava. 

    “Jag kommer göra en regnbåge”, säger Therese   

    “Jag med och en trädgård och ett hus”, säger Juni 

    ”Jag har gjort ett fönster!”, säger My. 

Senare i videoinspelningen börjar barnen ta allt mer kontakt med mig. 

    ”Tycker du om mitt hus?”, frågar Ava och visar upp teckningen. 

    ”Jag kommer inte säga så mycket om vad jag tycker om, bara filma”, svarar jag. 

    Hon blundar hårt och vänder på sig till bordet igen. 

    ”Vill ni att jag frågar lite?”, frågar jag. 

    ”Aa”, säger en utav barnen. 

    ”Vad tänker du jobba med när du blir stor?”, frågar Ava. 

    Vi samtalar ett tag. Ava berättar en släkting som jobbar med att tillverka munkar och att hon också 

vill göra det. Natal att han vill bli en leksakschef. Då frågar Ava om han inte tidigare sagt att han vill 

bli fröken.  

    ”Åh jag ska bli småbarnsfröken”, säger Johan då. 

    ”Då måste du tåla massa bebisar som gnäller så mycket”, säger Natal. 

    ”Vad?”, undrar Johan. 

    ”Du måste vara med bebisar som gnäller och gnäller”, försöker Ava beskriva för Johan men han ser 

fortfarande oförstående ut. 

    ”De är det jag hatar”, säger Natal och vilar ansiktet i sina händer; ”kan du inte sluta gnälla?”, säger 

han och tar tag i sina öron som blir nära till hands; ”har jag färg i öronen? Nä nä nä”. 
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    ”Får jag gå fram till kameran och visa min teckning sen?”, frågar Ava. 

Analys av kunskapsvärden, subjekt och idéer  

 

Nedan skrivs diskurser fram genom att relatera och analysera språket till vilka kunskapsvärden, 

subjekt och idéer som konstrueras och förhandlas i sekvenserna. Därefter presenteras analys av 

barnens berättelser om teckningarna för att ta del av deras infallsvinklar i frågorna.       

Rita för att bli stor  

Från början var intentionen att komma närmare inpå vardagens bruk av aktiviteten och att 

pedagogernas och barnens förhandling skulle observeras. Med de ändrade förutsättningarna blev min 

roll som observatör också betydligt mer delaktig i bildaktiviteten. I första sekvensen säger pedagogen 

till barnen att lyssna på mig. Jag blir av pedagogen positionerad inom en reglering till att skapa ramar 

för situationen (Lenz Taguchi 2014, s. 91). Kanske är det därför barnen vänder sig till mig när en 

konflikt uppstår och då de behöver hjälp. I andra sekvensen tittar barnen på mig som om det blir 

bekräftande för vad man får och inte får göra. I tredje sekvensen frågar Ava om de får färglägga och 

om jag tycker om hennes hus. Gemensamt skulle det kunna beskrivas som att min vuxna närvaro i 

samband med pedagogens uppmaning om att barnen ska lyssna på mig skapar en rollfördelning genom 

maktförhållandet som uppstår (Lenz Taguchi 2014, s. 31). Barnen förväntar av mig att tala om vad de 

ska göra, svara på frågor, vara stöd och upprätthålla en pedagogisk ordning och ett ramverk att förhålla 

barnen inom. Intentionen var från början att inta en observerande roll som blev möjligt i första 

sekvensen då mitt avståndstagande leder till att barnen reder ut konflikten tillsammans istället. I tredje 

sekvensen blundar Ava och vänder sig bort när jag inte intar den värderade rollen. Senare frågar hon 

vad jag kommer bli när jag blir stor. Kanske kan man förstå det som att Ava inte längre bedömer mig 

som vuxen genom att undvika att bekräfta och värdera hennes teckning och att jag förvandlas till ett 

barn. Under samma sekvens börjar barnen diskutera vad dem ska arbeta med i framtiden. Sedan talar 

de om yngre barn som gnälliga. Barnen diskuterar utifrån ett framtidsperspektiv och nedvärderar de 

yngre. Eftersom barnen allt mer ritar föreställande än abstrakt skulle det kunna vara möjligt att 

aktiviteten tillskrivs meningen att bli stor. Att rita något som andra kan se vad det ska föreställa kräver 

teknik. Fokus på vad som föreställs utgår inte från alla barnens villkor eftersom det tar tid att bemästra 

färdigheten. Detta skulle kunna innebära att ritandet blir en åldersrelaterad aktivitet ifall färdigheten 

värderas. Om barnen upplever att det är värdefullare att vara äldre, och att de yngre är gnälliga skulle 

det kunna leda till ojämlikheter. Om den vuxna har rätten att bedöma barnets färdigheter och makten 

att bestämma över vad barnen ska rita skulle det indirekt kunna innebära att barn och vuxna också 

motsätts. Risken skulle antagligen kunna öka om aktivitetens innebörd tas förgiven i förskolan även 

om de vuxna har goda intentioner ifall makten förhålls motsättande. Detta eftersom innebörden av att 

skapa för att bli stor kan antas vara given och självklar om det inte ifrågasätts (Dahlberg et al. 2013, s. 

46).  

Kunna rita rätt och fint   

Natal säger i tredje sekvensen att han gör fel, Ava att hon är bra på att rita. Deras uttryck tyder på att 

det skulle kunna finnas rätt och fel sätt att rita samt att vara bra eller dålig på att skapa. Man skulle 

kunna säga att barnen positionerar och positioneras i en diskurs där ritandet anses vara en ägande 

förmåga som regleras av prestationen att skapa fint och fult med en fastställd betydelse. Ava 
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efterfrågar att jag bedömer ifall hennes teckning är fin. Detta skulle kunna tolkas som att Ava antar att 

jag som vuxen kan göra den bedömningen. Skulle det kunna innebära att jag som vuxen tillges en 

status och ställningen att bedöma och värdera barnens förmågor? Om jag har svaren och vet, vad får 

det för mening på barnen? Kan det möjligtvis innebära att om utseendet på barnens teckningar 

överskrider något annat värde, får det konsekvens för hur barnen tänker och värderar varandra till 

ytan? Om det är viktigt att rita fint, är det då viktigt att vara fin? Och hur är man då fin? Detta är frågor 

som uppkommer av att genom poststrukturalistisk teori inte skilja pennans handling från barnets tanke 

som motsättande utan interaktivt och enhetligt (Lenz Taguchi 2014, s. 47). Det skulle indirekt kunna 

innebära att om jag bedömer teckningens utseende, bedöms barnets tanke och upplevelse av 

underordnat värde.  

De äldre och de yngre barnens intressen av värden skiljer sig överlag i sekvenserna. De yngre barnen i 

andra sekvensen fokuserar på pennans rörelse som möjligtvis skulle kunna innebära att de värderar 

lusten och upplevelsen. De äldre barnen, 4-5 år, konstruerar socialt tematiseringar genom att förhandla 

om vad de ska rita i första och tredje sekvensen. Däremot kombinerar barnen olika värden i 

gemenskapen. Barnen som socialt konstruerar ett pirattema, en diskurs, skulle kunna beskrivas som en 

kombination av användningsvärdet och upplevelsen. Barnen som socialt konstruerar temat av hjärtan 

och andra gemensamma figurer tycks vara kombination av resultatet och utseendet. Gemensamt syns 

en intention av att skapa något visuellt realistiskt men meningsskapandet och värdet skiljer sig bland 

barnen. De olika värdena som praktiseras producerar olika möjligheter, begränsningar och 

meningsskapande. Ashti i första sekvensen säger att hon gjorde ett fint hjärta och kan rita en krona. En 

analys skulle kunna vara att hon har intentionen av att skapa något vackert och bemästra tekniken att 

skapa föreställande. Värdet ger henne möjlighet att lära och erövra förmågan, däremot begränsas 

fantasin allt mer. Hennes ord skulle kunna omvandlas till en tankefigur; ”Jag kan rita” som barnen 

positioneras och regleras av men samtidigt tillskriver olika meningar genom de olika värden som 

kombineras och förkroppsligas (Dolk 2013, s. 59).  

Göra lika och vara lika 

Temat av att rita symboliska hjärtan och kronor skulle kunna beskrivas som färdiga mallar att förhålla 

medvetandet till. Ifall barnen ska rita dessa mallar som om det blir betydelsefullt att göra rätt och fint, 

regleras och positioneras dem i en allt mer diskursiv styrning. Det finns en begränsning av att på 

förhand veta vad som ska ritas som leder till att barnen bemästrar förmågan och tekniken att medla 

tanken med pennan, men som ger mindre handlingsutrymme för fantasins oförutsägbarhet och den 

egna reflektionen. Lenz Taguchi (2014, s. 120-121) skriver att ifall kunskap får en fixerande betydelse 

kan det leda till att dikotomier förstärks. Om det finns ett rätt sätt att rita, finns det antagligen ett sätt 

att vara, en idé om en estetisk identitet att förhålla sig till som skapande. Det övervägande värdet av att 

rita fint och föreställande som dominerar aktiviteternas konstruktion, reglerar och positionerar barnen 

till att erövra performativiteten av att rita föreställande och vackert (Wood 2013, s. 6). De dualistiska 

dikotomierna som produceras blir att göra rätt eller fel, fint eller fult. Något som skulle kunna tolkas 

som att teckningens innebörd konstrueras genom att värdera resultat och utseende mer än upplevelse 

och användning. Konsekvens verkar vara ifall enskilda värden praktiseras mer än andra. Lenz Taguchi 

(2014, s. 14-17) nämner att överordnade värden också resulterar i att andra underordnas och 

exkluderas. Dolk (2013, s. 28) förklarar normer som nödvändiga men att de också kan bli destruktiva. 

Prestationsdiskursen skulle också kunna ses som nödvändig men att dominansen skulle kunna leda till 

att barnens behov exkluderas. Resultatet visar betydelsen av att lyfta mångfald då barnen får möjlighet 

och uppmuntras till flera olika sätt att göra och därmed att vara. En teori är att om det finns rätt och fel 

så finns det ett sätt att göra som kan resultera i att barnens teckningar liknar varandra mer som med 
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symbolerna. Ifall bildskapandets innebörd skulle bli att rita lika utan att upptäcka den egna 

uppfattningen eller skildringen av exempelvis huset, skulle det kunna bli homogent och antagligen få 

konsekvens för barnens kreativa utveckling. Detta eftersom de inte har fått möjlighet att upptäcka sin 

egen röst, utan förlitas på idén om hur ett hus ska se ut. Indirekt blir det diskriminerande eftersom 

varje människas olikhet inte blir värderad, tillgodosedd och bekräftad. Skolverket (2010, s. 4) belyser 

om att ”förskolan vilar på demokratisk grund”, att ”främja aktningen för varje människas egenvärde” 

och att barnen både ska ”inhämta” men också ”utveckla kunskaper och värden”. Om barnen inhämtar 

kunskapsvärdet av hur ett hus ska se ut utan att utveckla tanken vidare, skulle det eventuellt kunna 

innebära att demokratin inte grundläggs i praktiken eftersom barnens egenvärde exkluderas i lärandet.  

Barnens berättelser om teckningarna 

 

    

Figur 5. Barnens teckningar (15 april, 2016)5 

 

Beskriva vad som är och berätta vad som blir 

Efter att jag suttit vid sidan av och observerat situationen började barnen gå fram och berätta om 

teckningarna. Barnens berättande visar på samband mellan stundens första början och teckningarnas 

formation genom tillgängliga inspirationenskällor. Natal upptäckte trycket av en haj på Melkers tröja. 

Han berättar att det är en superjägare. Natals teckning verkar mer begränsande att berätta om. Han kan 

beskriva vad det föreställer men jämförelsevis med Johan talar han mindre om vad som händer eller 

hur han tänkte. Eventuellt för att han värderat görandet före tänkandet och känslan av mening. Johan 

som blev tipsad av Ava att rita en tavla säger att den är magisk och fångar tjuvar på natten. Med hjälp 

av färgens associationer kopplar han de fyra indelningarna i tavlan till olika krafter. Detta skulle kunna 

kopplas till det teoretiska perspektivet kring subjektskapande och en annanhet (Lenz Taguchi 2014, s. 

88). När Johan handlar annorlunda med tavlan så tillåts tanken och bilden bli olik sig självt genom att 

lyssna till associationens förslag. Skillnaden blir att Natal beskriver att det är en haj medan Johan 

berättar om tavlans förvandling. Det beskrivande och det berättande leder till olika regleringar. Natal 

vet vad hans teckning föreställer (den är) medan Johan inte vet och låter fantasin bestämma vad (det 

blir) i ett berättande. Lenz Taguchi (2014, s. 90) relaterar det som beskrivs som varande till en fixerad 

och given betydelse och att det kan få konsekvens då förändring inte blir möjlig i sammanhanget för 

subjektet. På så sätt skulle det vara troligt att Natal inte bara förklarar som om teckningen är, utan 

också begränsas av att vara istället för att bli genom att lyssna till fantasins flöde, något som verkar 

mer möjligt genom Johans abstrakta teckning.  

                                                      
5Barnens tillåtelse att publicera teckningarna. Inga namn angivna.  
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Precis som att Johan inspireras av sina egna undermedvetna kopplingar så har My gjort detsamma fast 

från stundens första början. Hon berättar att tavlan inte var någonting, pekar på mitten och säger att det 

blev ett fönster. Det skulle kunna tolkas som att hon prioriterat användningen som ledde till att skapa 

ett fönster. Först frågar jag My vad som händer i teckningen och hon svarar ”det händer ingenting”. 

Sedan är vi tysta i några minuter och tittar på teckningen. Jag följer linjerna med fingret och frågar; 

”vad tänkte du på?”. My svarar; ”att det skulle vara rött här bara och så det är fönster”. Precis som 

Natal har hon inte så mycket att berätta om teckningen. Antagligen för att hon prioriterat 

användningen och upplevelsen. Varje värde visar på olika lärande. Oavsett vilka värden som 

prioriteras verkar det betydelsefulla vara en föränderlighet för barnens potentiella tillblivelse (Lenz 

Taguchi 2014, s. 99-100). Mys teckning var blivande men blev fixerad när den var klar. Det fanns inte 

så mycket att berätta, för det bara blev. Natal lär sig att föreställa den inre representationen med 

handen, Johan att berätta och My att färglägga. Lärandet sker multipelt och behöver stöd för att följas 

upp genom att bekräfta barnens tankar och föra en dialog.  

Fantasins förhandlingsutrymme regleras av vetskap och undran 

Varandet leder till en vetskap och blivandet till en undran i mötet med Natal och Johan i tredje 

sekvensen. Poststrukturalismen förutsätter att allt är språk och att kritiskt granska ett antingen-eller 

tänkande (Dahlberg et al. 2013, s. 40). Johan och Natals teckningar i tredje sekvensen kan därför inte 

analyseras som antingen varande eller blivande utan i förhandling. Möjligtvis skulle Johan reglerats av 

samma värden som Natal genom att veta att teckningen är en tavla. Däremot fick teckningen en 

betydelseförskjutning när Johan förhandlade med teckningens innebörd genom att berätta om bildens 

indelade färger (Lenz Taguchi 2014, s. 161). En teori är att tavlans abstrakta form erbjöd ett möjligare 

utrymme för att tänka annorlunda genom en öppenhet. Värdet av att teckningen föreställer något leder 

också till att det blir en bestämd form i större utsträckning. Att veta vad teckningen ska föreställa på 

förhand skulle kunna tolkas som att också rita det barnet redan vet. En konsekvens för ritandets 

innebörd skulle kunna vara ifall vetskap och undran inte blir kommunikativt utan ensidigt. Ifall barnen 

endast ritar det dem redan vet, istället för att lära och upptäcka olika lärande. Lenz-Taguchi (2014, s. 

161) betonar betydelsen av att olikheter blir en tillgång i lärandet för att kommunikation ska bli 

ömsesidigt och för att barnen ska få möjlighet att upptäcka flera svar på de frågor som uppstår.  

Tecknandes tillskrivningar kan vara begränsande för vem barnen tillåts och tillåter sig själv att tänka 

och bli som subjekt (Lenz Taguchi 2014, s. 55). Melker visade upp sin teckning av en rymdraket. När 

jag frågade hur den kunde flyga berättade han att det kom eld från den bakre delen. När jag ställde en 

följdfråga och undrade hur elden kunde komma ur raketen så var det ingen av oss som visste. De 

verkar finnas olika dimensioner av tänkande i teckningarna. Vad barnen ser, tänker och undrar. Då vi 

båda positioneras i den undrande dimensionen krävs det ett gemensamt utforskande och lärande. När 

vi inte vet, blir vi tvungna att ta reda på svaren och upptäcka tillsammans. Genom att tänka 

annorlunda i bildform skulle det kunna beskrivas som att nya idéer, frågor och ett utforskande med ett 

eget självständigt lärande framställs. Teckningen i förhandling med oss väcker frågeställningar och 

uppmuntrar till ett annorlunda lärande, en oförutsägbarhet som utmanar oss att tänka i andra strukturer 

genom att tillåta en gemensam ovetskap (Lenz Taguchi 2014, s. 166).  

Både förhålla och förhandla med sociala konstruktioner 

Huset skulle kunna beskrivas som en social konstruktion som barnen genom att tala om vad de ska 

framställa förhandlar fram. Ava visade sin teckning för mig och berättade att det var hon och jag i ett 

flygande hus. Bredvid fanns en blomma i gräset och en citronfjäril. Juni som tittat på när My täckt hela 
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sin teckning utom fönstrets mitt i rött, har målat över sitt hus i samma kulör. Från att vara ett hus på en 

gräsplätt och hennes mamma bredvid började det plötsligt att brinna med hjälp av inspiration från att 

betrakta My. Thereses teckning föreställde också ett hus men i bakgrunden fanns en regnbåge som hon 

upptäckt på sin morfars landställe. Hon berättade att regnbågar bara dyker upp när det regnar och är 

soligt samtidigt. Melkers hus inspirerades från ett pussel hemifrån med ett motiv från ett hus i Indien. 

Tillsammans har barnen definierat ritandet som om meningen är att reglera varandra efter de 

föreställningar som bestämmer vad som förväntas av stunden och samtidigt utmana den genom att 

handla annorlunda i en motdiskurs (Lenz Taguchi 2014, s. 100). En tolkning är att handlingsutrymmet 

för att förhandla med den diskursiva innebörden av ritandet också leder till att barnens eget 

meningsskapande får större utrymme. Detta då Ava och Thereses teckning liknade varandras mer, 

medan teckningen av Juni fokuseras mer på elden och händelsen. Melkers får en struktur som skiljer 

sig från mallen av ett hus genom att formulera vad han minns från motivet. Det tycks finnas en 

skillnad på vilka möjligheter och begränsningar kunskapsvärdet erbjuder för kreativiteten. Huset som 

social konstruktion hjälper barnen att skapa en kategori att förhålla sig till och bemästra tekniken, 

medan en annanhet väcker funderingar såsom Junis teckning där vi tillsammans funderar över vad vi 

skulle göra om det skulle börja brinna.  

Sammanfattning av resultat och analys 

 

Frågeställningarna som fokuserar på kunskapsvärden, subjektskapande och idéer går in i varandra. 

Idéer om ritandets innebörd avgör vilka kunskapsvärden som dominerar och därmed vad och vem som 

blir möjlig att vara som subjekt. Vems idéer som konstruerar bildskapandets innebörd verkar också 

betydande för vilka förutsättningar subjektet kan förhålla sig till som skapande. En sammanfattande 

teori av studien är att ifall det finns föreställningar om bildskapande som en färdighet skulle det kunna 

leda till att aktiviteten tillskrivs en dominerande innebörd av att prestera och erövra förmågan att rita. 

”Rita för att bli stor”, ”kunna rita rätt och fint” samt ”att göra lika och vara lika” är tre diskurser 

som framställts i analys av sekvenserna. De binära uppdelningar som synliggjorts är barn/vuxen, 

fint/fult, skicklig/icke-skicklig, abstrakt/föreställande, fantasi/verklighet. Studien visar på att skapande 

av föreställandevärde och att skapa vackert har dominerat över aktivitetens konstruktion och att det 

skulle kunna få konsekvens för barns kreativa utveckling genom de värden som motsätts. Barnen talar 

om de yngre som gnälliga och jag bemöts inte längre som vuxen av Ava av att inte göra en 

bedömning. Barnen underordnar de yngre och Ava underordnar sig själv för att jag är äldre. Vidare 

analys har varit att det eventuellt skulle kunna innebära att barn värderas utifrån sin ålder om 

föreställandevärde prioriteras då det kräver att bemästra förmågan som tar tid. En tanke har varit att 

ifall abstrakt konst skulle värderas mer i praktiken, skulle också pedagogerna behöva lyssna och lära 

av barnen. Detta för att tillsammans skapa utan att det finns rätt eller fel sätt att göra. Överlag verkar 

det som om konsekvens kan vara ifall enskilda värden dominerar eftersom andra värden exkluderas 

eller underordnas. Mångfald av sätt att göra och vara skulle kunna bli en motdiskurs som möjliggör 

för barnen att upptäcka kreativa potentialer.  

Barnen förhåller och förhandlar med de sociala konstruktionerna som med husen. Det verkar som om 

barnens hus liknar varandra mer om de förhåller sig till bilden normativt genom att göra lika. Melkers 

refererade till ett minne från ett motiv hemifrån som gjorde att hans hus fick en annan struktur. Juni 

inspirerades av när My tecknade i rött och associerade färgen till eld som gjorde att hennes hus fick 

brinna. Lenz Taguchi (2014, s. 88) upplever att vi som vuxna ofta inte tar reda på vilka innebörder 



32 

 

barnen konstruerar utan istället tillskriver betydelser som barnen ska inhämta utifrån vår förståelse av 

vad barndom är. Huset skulle kunna vara symbol för den kunskap vi konstruerar och förhåller barnen 

till att lära sig att representera. Denna föreställning skulle kunna beskrivas som att ”barnen ska rita 

hus för att de är barn”. Däremot hjälper den sociala konstruktionen barnen att skapa gemenskap och 

öva handen till att skildra en inre representation. Det som eventuellt skulle kunna få konsekvens för 

barnens villkor och behov är ifall våra vuxna värderingar, som också är fixerade och färdiga, sätter sig 

över barnens egna formulerade uppfattningar. Det som verkar viktigt för barns kreativa utveckling är 

ett sinnligt lyssnande. Lenz Taguchi (2014, s. 90) betonar betydelsen av att använda 

poststrukturalistiska teorin för att synliggöra de ojämlikheter som kan uppstå och reflektera över en 

betydelseförskjutning. I analysen benämns en tankefigur som ”jag kan rita”, vidare reflektion är att 

förskjuta denna betydelse till ”jag vill rita”. Värdet av att prestera för att bli skicklig förskjuts till att 

istället prioritera känslan, meningen och lusten till att skapa och därmed lära. Om barnens 

meningsskapande och lust prioriteras i bildskapandet aktiviteten skulle innebörden antagligen inte bli 

att kunna rita, eftersom det inte blir väsentligt om meningen är att känna och uppleva. Skapandet 

skulle kunna erkännas som ett självständigt lärande och en yttrandefrihet genom att barnen bildar den 

egna uppfattningen i bildform. Om det inte går att vara skapande, finns det antagligen ingen estetisk 

identitet att relatera till. Bildskapandet skulle kunna betraktas som en allmän kunskap genom att sinnet 

förhandlar med pennan för att upptäcka och formulera en etisk och moralisk uppfattning av 

omvärlden.  

 

 

 

 

Diskussion  

 

Figur 6. Humanae (Dass 2012) 6  

                                                      
6Upprättshavarens tillstånd för publicering av bild (2016-05-05) 
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Tidigare forskning skildrar olika infallsvinklar på barnens perspektiv. Feeney och Moravcik (1987, s. 

9) berättar om en studie där barnen värderat konst av enkla former och relationer samt att de äldre 

barnen värderat visuellt realistisk konst före det abstrakta. Barnen i första och sista sekvenserna 

representerar gemensamt hus och hjärtan, något som skulle kunna beskrivas som förenklingar av 

verkligheten genom färdiga symboler. Änggård (2006, s. 35) förklarar att ifall barnen endast ritar 

symbolen av hjärtat får det negativ konsekvens ifall det inte finns möjlighet att utforska hjärtats 

verkliga struktur. Wright (2010, s. 7) anser att barn blir mottagare av förutbestämda värden ifall de inte 

får möjlighet att problematisera och utmana den egna uppfattningen. En teori är att barnen kan bli allt 

mer självcentrerade ifall ritandets huvudsakliga innebörd blir att prestera, vara skicklig och skapa 

förutbestämda symboler. I sista sekvensen inleder barnen aktiviteten med att säga, ”jag ska rita”, för 

att sedan referera till en symbol. En tanke är att fokus på vad som ska representeras kan leda till att 

barnen allt mindre ser sig om, eftersom ritandets innebörd inte blir att upptäcka omvärlden genom ett 

utforskande. Symbolerna skulle kunna vara ett tecken på då barnen i mindre utsträckning formulerar 

egna uppfattningar eller diskuterar gemensamma definitioner tillsammans då de istället inhämtar de 

vuxnas värden. Något som kan relateras till den studie som Feeney och Moravcik (1987, s. 9) kopplar 

till där de äldre barnen värderar konsten som skildrar en redan förutbestämd realism.  

Två etiska dilemman visade sig, första är då Salim kopplar färgen vit till Svante och sig själv. Salim 

har mörkare hud än Svante och Emilia. Detta går att koppla till Gussin Paleys (2002) undersökning om 

barnens berättande som att också författa det egna livet och identiteten. Gussin Paley (2002, s. 16) 

följer Reeney som pekar i en bok och säger; ”den där bruna musen verkar vara precis som jag”. 

Flickan Reeney nämner färgen på musen och relaterar till sig själv. Detta får mig att ställa frågor som; 

varför kopplar Salim färgen vit till sig själv? Vad betyder det för Salim att vara ljus i hyn? och vad får 

det för konsekvens för hans självuppfattning om det inte bearbetas och problematiseras i förskolan 

tillsammans i gruppen? Detta är endast några funderingar och perspektiv på att det skulle kunna vara 

ett problem. Däremot betyder det inte att detta fall skulle ha en underliggande betydelse. Det skulle 

lika gärna kunnat vara en slump, men är ändå värt att belysa om i denna diskussion. Det andra etiska 

dilemmat är under första sekvensen då pedagogen säger till Michael att lyssna på mig. Senare ritar han 

på en annans teckning. Detta i relation till ett senare tillfälle då Michael berättar att han inte kan rita. 

Du som läser det här och har erfarenhet av förskolans verksamhet känner nog igen Michael från andra 

platser. Han eller hon som är stökig, förstör och utmanar den pedagogiska ordningen. Detta skulle 

kunna vara ett tecken på när barnen känner att de inte duger vilket får uttryck på olika sätt som leder 

till konflikter i gruppen. Dolk (2013, s. 190-191) uppmärksammar då ordning blir viktigare än barnens 

behov. Om ordning är i fokus skulle det kanske resultera i att Michael blir den svårhanterliga, istället 

för att se sammanhangets och de behov som får ett annat uttryck än vad som förväntas. Dolk (2013, s. 

182) skildrar barnperspektiv utifrån att betrakta motstånd som ett behov av att förhandla med 

normativa strukturer. Änggård (2006, s. 9-10) uppmärksammar att problematisera teckningens genre 

och funktion för att intentionen ska bli att bekräfta barnens lärande i nuet istället för i framtiden. 

Michaels motstånd som också blir diskriminerande för barnet med den förstörda teckningen skulle 

kunna tolkas som ett behov av förändring av aktivitetens innebörd. Om ritandet inte är något barnen 

ska kunna utan snarare att upptäcka vad som blir meningsfullt i nuet. I sekvensen kastar Michael ett 

papper i luften och ser på när den flyger. Detta skulle kunna upptäckas och uppföljas i skapandet 

genom ett sinnligt lyssnande.   

Förutom Michaels motstånd visar de yngsta barnen ett annat. Dolk (2013, s. 185) ger exempel på när 

humor också kan vara tecken på protest. I andra sekvensen började barnen kasta saxen på golvet och 
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sökte min ögonkontakt. Sedan tidigare har jag inte uppmärksammat barns humor eller de andra former 

av motstånd som Dolk (2013) uppmärksammar i sin studie. Efter att ha läst hennes forskning valde jag 

att medvetet le tillbaka till barnen som också resulterade i att de slutade. Desto mer jag lyssnade till 

barnens motstånd, desto mindre konstlad blev situationen i längden. Det är alltså betydelsefullt att 

lyssna på barnen, ett sinnligt kännande som också ritandet skulle kunna erbjuda både barn och vuxna. 

Svenning (2011, s. 55) betonar att det är betydelsefullt att också analysera barnens vuxenperspektiv för 

att bilda en holistisk uppfattning. Barnen visar på ett vuxenperspektiv som skulle kunna tolkas som att 

min roll är att bestämma vad de får och inte får göra. Svenning (2011, s. 48) förklarar att vuxnas 

barnperspektiv kan överskriva barnens perspektiv. Genom att vara medveten om barnens motstånd 

blev det möjligt att lyssna till deras perspektiv före att överskriva med den egna förutfattade meningen. 

Anning och Ring (2004, s. 106) fokuserar på barnens relation till den egna upplevelsen av mening och 

att det blir ett hållbarare lärande ifall den egna självinsikten får bli styrande för lärandets form. Det 

verkar som om den vuxnes lyssnade roll är betydelsefullt för barns kreativa utveckling. Lyssnade 

genom att se motstånd som behov av att förhandla eller bli förstådd och som att följa barnens tankar 

mer än att värdera.  

Wright (2010, s. 41) undersöker barnens bildskapande och upptäcker att barnen identifierar sig själva 

till platser, funktioner, känslor, fenomen och andra uttryck. Detta har inte upptäckts i den samlade 

empirin som såklart också kan bero på konstlade situationer eller andra aspekter. Däremot väcker det 

ändå perspektiv på en fråga om potentiellt meningsskapande och lärande i förskolan. Om det finns en 

risk att barnen inhämtar de vuxnas värden i en utsträckning som leder till att de inte får möjlighet att 

upptäcka sin potential till att skapa, bilda och tänka kreativt genom lekens väsen. Wright (2010, s. 

141) upptäcker då ett barn problematiserar förenklade kategoriseringar av verkligheten genom att 

karaktärernas goda och onda krafter blir relationella. Wright (2010, s. 10) menar på att ritandet hjälper 

barnen att ta reda på hur något skulle kunna se ut, medan den egna empirin visar på att en idé om att 

skildra hur ett hus ser ut dominerar. Det skulle kunna beskrivas som att barnen allt mer i den egna 

studien förhåller sig till att det finns en absolut sanning medan barnen i Wrights (2010) studie 

utvecklar teorier med pennan som hjälpmedel. Däremot finns det fall i den egna studien som går att 

relatera till Wright (2010) resultat då Melker refererar till ett motiv av ett hus hemifrån från ett pussel 

och lyssnar till sitt minne för att representera husets struktur. Något som också leder till att huset 

placeras i Indien, byggs upp av tegelstenar och visar på en annan förståelse än de barn som begränsas 

av att regleras inom en föreställning av hur ett barn inom en konstruerande barndom ska skildra ett 

hus. Om det potentiella lärandet av att skapa för skapandets egen skull inte får större 

handlingsutrymme i förskolan, skulle det då eventuellt kunna påverka barnens uppfattning av 

omvärlden, tankestrukturer och kategoriserande? En konsekvens skulle möjligtvis kunna vara att förstå 

omvärlden baserat på andras förutsägelser istället för att upptäcka och formulera den egna moraliska 

och etiska upplevelsen genom tillgång till en sinnlig förståelse bortom språkets reglering (Wright 

2010, s. 141).  

Betydelse för praktiken och professionen 

 

I forskning om förskolan beskrivs ofta betydelsen av att erkänna det kompetenta barnet. Detta är 

problematiskt då vi inte talar om en kompetent vuxen. Poststrukturalistiska teorin fokuserar på den 

språkliga vändningen (Lenz Taguchi 2014, s. 49), vilket leder till att barn blir ”det” och den vuxne 

”en”. Tolkning av språkets innebörd skulle kunna vara att objektifieringen leder till att barn också 
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behöver kompenseras med kompetens. Vad skulle hända ifall vi talar om fenomen istället för 

identiteter? Och om vi talar om lärande som icke-givet, medfött utan konstruerande? Om det inte 

skulle vara väsentligt att prata om en kreativ identitet, utan istället förhålla oss till ett sinnligt erfarande 

i större utsträckning? Om meningsskapandet erkänns som ett självständigt lärande av eget värde som 

behöver ett lyssnande och utforskande för att få utrymme och inflytande i mänsklig tillblivelse. Vad 

skulle det få för betydelse för varje ung människas första del av livet och i samhället? Perspektivet på 

pennan skulle kunna vara att barn också författar det egna livet, förståelsen och identiteten på pappret 

och att vuxna behöver lyssna för att erbjuda möjligheter till att skapa och bli som subjekt. Läroplanen 

beskriver att språk, lärande och identitet hänger samman, att barn samt vuxna ska lära av varandra och 

att barn ska utveckla en skapande uppfattning om sig själva (Skolverket 2010, s. 7). Studien i relation 

till målet visar på att det också är betydelsefullt att vuxna utvecklar en självuppfattning av att upptäcka 

kreativitet. Detta för att också uppnå målet om att barns erfarande främst sker genom konkreta 

upplevelser där den vuxna beskrivs som förebild (Skolverket 2010, s. 4).  

Medvetet bruk av bildskapandet i förskolan skulle kunna innebära att se barnen. Ofta talar vi om att se 

barnen i förskolan men eventuellt mindre om hur eller vad det innebär i praktiken. Eftersom det också 

brister i forskningen om maktens reglering och positionering på barnens tankestrukturer och 

förhållande till omvärlden finns det också skäl att tro att det brister i forskning om att tillgodose barns 

perspektiv och rättigheter. Saar och Nordberg (2014, s. 75) upplyser om att det 

utvecklingspsykologiska fältet brister i att undersöka sammanhangets inverkan på barnet. Lenz 

Taguchi (2014, s.120) om att poststrukturalistiska teorin används som hjälpmedel för att upptäcka en 

betydelse-förskjutning. Konsekvenser av diskursiva tillskrivningar på barnen som skapande individer 

har undersökts för att bli medveten om effekten. Detta för att möjliggöra förändring av att kreativitet, 

från att betraktas som egenskaper, färdigheter och förmågor, till att istället erkänna bildskapandet som 

ett lärande med eget värde. I uppsatsens bakgrund beskrivs en historia av hur skapande successivt 

erkänts som en rättighet och samtidigt blivit betraktad som karaktärsdrag snarare än ett mänskligt 

sinnligt lärande (Coates & Coates 2011, s. 88). Med denna förståelse finns inga rätt och fel sätt att 

tänka eller bra och dåliga sätt att vara som skapande då du i varje sammanhang kan upptäcka ett 

annorlundablivande. Pennans potential för praktiken och professionen erbjuder varje ung människa 

rätten att skapa en egen uppfattning, röst och upplevelse av att tänka kreativt. Det är också genom att 

personalen utvecklar ett sinnligt lyssnande som de får möjlighet att se barnens motstånd som uttryck 

för en åsikt eller ett behov. Då kan också barnens yttrandefrihet och rättigheter och egenvärde 

tillgodoses (Skolverket 2010, s. 8) för att motverka diskriminering, ojämlikheter eller andra orättvisor i 

förskolan och därmed i samhället (Skolverket 2010, s. 4).  

Slutsatser 
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Figur 7. Teckning av barn från Syrien (Hallett 2016) 7 

 

Studien visar på hur binära uppdelningar kan skiljegöras och motsättas i förhandling med pennan och 

förståelsen av omvärlden. Med stöd av tidigare forskning och teorin som hjälpmedel har det varit 

möjligt att upptäcka nya perspektiv på barnens tillblivelse med pennans potential. Barnen som 

fokuserar på att göra har mindre att säga om sina teckningar och en tolkning är att detta beror på att de 

inte värderat känslan eller tanken främst. Gemensamt för resultatet, analysen och diskussionen verkar 

vara att förgivettagna idéer om bildskapandet skulle kunna öka risken för olika former av 

diskriminering. Skolverket (2010, s. 4) uppmanar förskolan att motverka diskriminering. Analysen 

visar på en teori om att barn skulle kunna uppfatta sig själva som mindre värda ifall deras behov och 

villkor underordnas av de vuxnas dominerande idéer över bildskapandets konstruktion. I bakgrunden 

presenteras en historia om bildskapandet i skolan där barnen skulle imitera de vuxnas representationer. 

Studien visar på att barnens teckningar domineras av sociala konstruktioner som hus, stjärnor och 

hjärtan. Änggård (2006, s. 35) beskrev då hjärtat som symbol kan få konsekvens för barns utveckling 

ifall de inte får utforska och upptäcka hjärtats verkliga struktur genom att rita den egna uppfattningen. 

Empirin i relation till Änggårds (2006) reflektioner visar en brist på ett utforskande lärande i bildform. 

Fokus på att prestera och vara skicklig som skapande verkar allt mer leda till att barnens värde som 

barn underordnas av att representera bilder som absoluta sanningar genom att de är meta-kognitivt 

färdiga på förhand.  

Vuxnas värderingar skulle kunna överskrida barnens värde ifall bildskapande inte erkänns som ett 

lärande då tanken medlar och problematiserar uppfattningar med pennan. Salim relaterar färgen vit till 

sin hudton som är mörkare än Emilias och Svantes, något som skulle kunna drabba hans 

självuppfattning om han inte får möjlighet att problematisera sina upplevelser. Det skulle även kunna 

öka risken för att barnen upplever att dem inte duger ifall bildskapande handlar om att göra rätt eller 

fel samt vara bra eller dålig. Som då Michael blir tillsagd av pedagogen, ritar på ett annat barns 

teckning och senare säger att han inte kan rita. Då ritande inte skulle behöva handla om att kunna utan 

att snarare att känna, upptäcka och lära genom lust och mening. Sedan finns en risk att vuxna och barn 

samt fantasi och verklighet motsätts och särskiljs ifall idén om att rita fint dominerar i bildskapandet 

och ifall det abstrakta får mindre utrymme. Abstrakt bildskapande har en öppenhet som tillåter Johans 

tanke att förhandla med fantasin i ett större utrymme och flöde. Om abstrakt bildskapande fick 

dominera i större utsträckning i förskolan skulle det kanske vara potentiellt att bekräfta barnen i nuet 

eftersom formen också är möjlig för barnen i alla åldrar. Det skulle också vara möjligt att skapa för 

                                                      
7 Tillstånd av Rädda Barnens Globala Bildbank för publicering av bild (2016-05-23) 
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skapandets egen skull när barnen inte vet vad de ska föreställa på förhand. Något som går att relatera 

till den lust läroplanen uppmärksammar (Skolverket 2010, s. 6), och att lyfta barnens motivation och 

drivkraft till att lära före att överskrida barnens uppfattningar med förenklade symboler av 

verkligheten som hus, hjärtan och stjärnor. Symboler som också skulle kunna beskrivas som produkter 

av en traditionell förgivettagen barnsyn ifall de dominerar i praktiken före ett utforskande lärande 

utifrån barnens villkor.  

Etisk fantasifullhet benämner Lenz Taguchi (2014, s. 19) som att författaren behöver sätta sig in i att 

vara någon annan för att skildra en berättelse. Skolverket (2010, s. 4) uppmanar till att varje barn ska 

inta en annans perspektiv för en förståelse för medmänskligheten. Dewey (1999, s. 179) menade på att 

ett nytto-värde och ett resultatintresse är effekten av när ekonomi prioriteras före humana mål och att 

estetiskt utrymme är en fråga om demokrati genom skapandets mening. Wright (2010, s. 139) skriver 

om att det traditionella tänkandet lever kvar i populärkulturens förenklingar av verkligheten som 

skiljegörande och motsättande och att pennan är motståndskraftig genom att utforska genom egen 

mening. Dikten i uppsatsens början belyser om då barnen berövas nittionio språk av hundra. Om 

barnen berövas nittionio språk av hundra skulle det kanske kunna innebära att de förenklar 

verkligheten och förlitar sig på dessa. Istället för att se på andra människor och upptäcka allas olika 

undertoner och nyanser kanske de istället förhåller sig till kategorier som om vi människor skulle vara 

gula, svarta, röda i hudtonen då språkets innebörder förkroppsligas. Andra förståelser skulle också 

kunna förlitas på som att vi är nyfikna som barn och färdiglärda som vuxna. Det skulle också teoretiskt 

innebära att vi förstår och relaterar till världen som skild från oss själva genom att tänka i förenklade 

kategorier som präglas av dualistiska dikotomier. Just nu pågår ett inbördeskrig i Syrien där en 

majoritet av de som flyr ut i världen är barn. Samtidigt har vi en del politiker i Sveriges riksdag som 

förhåller sig till den andres verklighet som skild från den egna. En del svenska medborgare tankar 

bilen efter jobbet utan att reflektera över var bensinen kommer ifrån och på vems bekostnad hen 

kommer ta sig hem. Att det ger vinst till människor som också förvärrar den allvarliga situationen för 

de människor som fängslas i en skräck. Halvars-Franzén (2010 s. 86) menar på att förhandlingsbarhet 

genom förskollärarens förhållningssätt, miljön och materialet också fördelar makt till barnen att bilda 

en egen uppfattning. Hensvold (2011, s. 14) kopplar barns upplevelse av mänskliga rättigheter till en 

känsla av eget värde och förklarar att det får betydelse för hur de kommer bidra till samhället som 

demokratiska medborgare. Kanske är det så, att ifall förskolan skulle erkänna bildskapandet som ett 

lärande i sig skulle det också kunna stärka mänskliga rättigheterna ifrån ett globalt perspektiv då 

medborgare lär sig att inta en annan människas verklighet genom ”erfarenhetsvärlden, intressen, 

motivation och drivkraft att söka kunskaper” (Skolverket 2010, s. 6).  Detta genom att tidigt få 

möjligheten att formulera egen förståelse och känna att den egna meningen tillgodoses och för att 

också känna egenvärde och därmed möta andra människor som värdefulla genom lärandet av konkreta 

upplevelser (Skolverket 2010, s. 4). Då barnen får möjlighet att söka och erövra kunskaper ”genom 

lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera” 

(Skolverket 2010, s. 6-7). 

Vidare forskning 

 

Under arbetet har flera frågor väckts kring diskursiva innebörder i förskolan. Det vore intressant ifall 

vidare forskning undersökte ifall barns födelsedagar också är en social konstruktion som diskursivt 

tillskriver en mening om att det är värdefullt att bli äldre. En annan infallsvinkel är ifall 
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populärkulturens status i förskolan också skulle kunna vara tecken på när barn inte får stöd till att 

fantisera och förlitar leken på karaktärer och historier som redan har konstruerats. Ifall barn förväntas 

kunna fantisera bara för att de är barn och om det får konsekvens för deras kreativa utveckling. I en av 

sekvenserna i analysen upprepas ett av barnets namn många gånger av både barn och personal. En 

fundering är att vidare forskning skulle uppmärksamma under vilka sammanhang namn används och 

vad det får för konsekvenser på barns tillblivelse. Det vill säga vem tillskrivs barnen till att vara 

genom hur deras namn omedvetet och medvetet praktiseras. Den egna studien väcker även funderingar 

över om risken för diskriminering skulle kunna öka ifall barnen förväntas skapa lika och vara lika. 

Något som också visar sig i analysen i olika uttryck men som skulle kunna fördjupas ytterligare. Till 

sist hur bildskapandets diskursiva reglering och positionering påverkar barnens förhållande till vad de 

upplever vara verklighet. Vilka kategoriseringar som konstrueras meta-kognitivt och vad de får för 

effekt på deras förhållande och upplevelse av vad som är kunskap och sanning. 
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Bilaga 1  

 
 

Solna, 2016-04-05 

 

Hej Föräldrar på xxxx!    

 

Mitt namn är Klara Lindberg och jag studerar sista terminen på Förskollärarprogrammet vid Stockholms 

universitet. Eftersom det är sista terminen så har jag påbörjat det avslutande examenarbetet och undersöker 

skapande aktivitetens möjligheter och begräsningar. Min frågeställning är: ”Hur skapas och förhandlas kunskap, 

subjekt och stunden när barnen ritar?”. Syftet är att ta reda på vem barnen kan vara i aktiviteten och synliggöra 

det annars förgivettagna. Som subjekt blir vi någon i relation till rummet, förutsättningarna, de andra och genom 

vår egen självuppfattning. Vem barnen tillåter sig själva att vara som kreativa kommer undersökas från ett 

poststrukturalistiskt perspektiv för att skriva fram hur en estetisk identitet kan konstrueras i förskolan. Ni får 

gärna ställa frågor till mig om ni har några funderingar över studien, e-mail adress och telefonnummer står längst 

ner i detta samtycke. För att undersöka frågeställningen skulle jag behöva samla data i form av 

videoobservationer på platser i förskolan där barnen kan rita. Jag kommer närvara vid förskolan ca 1-3 gånger 

beroende på hur mycket data som blir användbart.  

  

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 vill jag 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 barnet säger nej så kommer barnets beslut att respekteras.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare vid Stockholms 
universitet. 
 

Vänliga hälsningar Klara Lindberg 
 
 
 
Klara Lindberg 
Tele : xxxx 
Mailadress : xxxx 
Handledare: Karin Hultman  
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Mailadress: xxxx 
Stockholms Universitet 
 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till förskollärare innan fredagen den 8 

april. 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………………………………………………………………………………………………….



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


