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Abstract 
The purpose of the study is to contribute to increased awareness for those active in pre-school 

setting regarding the pre-school teachers’ approach to the relationship between art and crea-

tion and gender, but also how these attitudes can affect children's art and creation possibilities. 

An important issue right from the very beginning of this study, which is prevalent in the dis-

cussion of the results, has been: What kind of attitudes regarding art and creation and gender 

can occur if a critical way of thinking about gender and stereotypes is used in art and crea-

tion? 

The method was based on an interview study, which involved interviews of seven educators 

working in a pre-school environment. Semi-structured interviews have been of great value 

personally as an interviewer asking questions, but also for the sake of the interviewees abili-

ties to express their attitudes concerning the relation between art and creation and gender. 

Emerged results have shown different and ambivalent approaches to the relation between art 

and creation and gender. Analysis of the results shows the importance of the use of a con-

scious approach in art and creation as seen in the children’s approach to art and creation. 

Keywords 
Feminist poststructuralism, art and creation, gender, gender discourse, discourse analysis, po-

sitioning, subjectivity, deconstruction, pre-school teacher, pre-school, interview study 

 



 

Sammanfattning 
Studiens syfte är att bidra till ökad medvetenhet för verksamma inom förskolans område kring 

frågor som rör pedagogers förhållningssätt kring relationen mellan bildskapande och genus, 

men även hur dessa förhållningssätt kan påverka barnens möjligheter i deras bildskapande. En 

viktig fråga som burits med från starten av arbetet och som lyser igenom i resultatdelen har 

varit: Vilka möjligheter att förhålla sig till bildskapande och genus kan uppstå om ett kritiskt 

sätt att tänka kring könsstereotypa mönster tas tillvara inom bildskapande? 

Metoden har utgått från en intervjustudie vilket inneburit intervjuer av sju pedagoger som ar-

betar inom förskolan. Halvstrukturerade intervjuer har varit av stort värde för mig som inter-

vjuare för frågeformuleringens skull under intervjuerna, men även för informanterna för att 

kunna formulera sitt förhållningssätt till relationen mellan bildskapande och genus. 

Resultat som framkommit har visat på olika och ambivalenta förhållningssätt till bildskapande 

i relation till genus. Analys av resultaten visar på vikten av ett medvetet förhållningssätt i bild-

skapande sett till barnens möjligheter i bildskapande. 

Nyckelord 
Poststrukturell feminism, bildskapande, genus, genusdiskurs, diskursanalys, positionering, 

subjektivitet, dekonstruering, pedagogroll, förskola, intervjustudie 
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Studiens disposition 
Studien utgår från ett poststrukturellt feministiskt perspektiv och syftar till att synliggöra och 

medvetandegöra hur bildskapande kan relateras till genus. 

Studien består av en lineär disposition vilket innebär en logisk uppläggning av struktur kring 

rapporten av min studie. Den består av sex kapitel som tar upp olika delar för att slutligen föra 

samman dem i en diskussion.  

I kapitel 1 börjar jag med en bakgrund till det valda området som sedan åtföljs av syfte och 

frågeställningar med uppföljning upp av begrepp och definitioner. Dessa begrepp tydliggörs 

och förklaras utifrån studiens syfte och innehåll. Jag presenterar därefter tidigare forskning i 

kapitel 2, som tar upp bland annat pedagogens roll och språkets roll i bildskapande. I kapitel 3 

presenteras de teoretiska utgångspunkterna och kopplas till tidigare forskning. I kapitel 4 be-

skrivs metod, metodval, etiska överväganden och trovärdigheten i relation till studien och 

undersökningen. I det näst sista kapitlet, kapitel 5, tas resultat från studien upp för att i kapitel 

6 följas upp av en diskussion kring resultat och metod och utförande, men även betydelse 

denna studie har samt fortsatt forskning. 
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Bakgrund 
Mitt val av ämnesområde har grundat sig i många aspekter såsom teoretisk och praktisk erfa-

renhet och kunskaper kring förskolans verksamhet, diverse styrdokument, ämneskunskaper 

samt egna uppfattningar och intressen kring bildskapande och genus. Eftersom mitt huvudin-

tresse ligger i ämnesområdet bildskapande blir fokus lagt på detta, men korrelerar även till ge-

nus och jämställdhetsarbete då jag även har intresse av dessa områden. Ytterligare perspektiv 

har jag valt att lägga på pedagogen, vilket inneburit uteslutande av ett barnperspektiv. 

Eftersom tidigare forskning visar på att varken barn eller lärare uttrycker en uppfattning om 

”… att Bild är ett ämne som är mindre viktigt än andra ämnen.” (Wikberg, 2104, s. 223) vill 

jag lyfta att bild är ett ämnesområde som är lika viktigt som andra inom förskolans verksam-

het. Wikberg (2014) menar att ämnet i sig behöver motiveras utifrån sina ämnesegenskaper. 

Detta ansluter jag mig till och tolkar som att bild som ämne behöver utgöra en lika nödvändig 

del av verksamheten i förskolan som vilket annat ämne, samt att ämnesegenskaperna tas till-

vara på. Wikberg (2014) menar även att det vore av intresse att studera bildundervisning i 

lägre årskurser ur ett könsperspektiv (Wikberg, 2014). Detta ämnar jag ta vara på. 

Aspekter som jag menar kan visa på studiens betydelse tar Häikiö (2007) och Änggård (2005) 

upp. De har bland annat visat och problematiserat pedagogens roll vid bildskapande (Häikiö, 

2007; Änggård, 2005) och visat på motsättningar i synen på bildskapande och bilder 

(Änggård, 2005). Därför menar jag att studiens vikt ligger i syftet att belysa de enskilda peda-

gogernas förhållningssätt kring bild-skapande och genus för att se hur dessa kan inverka på 

hur förskolans verksamhet planeras, genomförs och utvecklas. Detta för att visa på betydelsen 

av pedagogernas förhållningssätt samt hur en medvetenhet kring sitt eget förhållningssätt kan 

anses vara eftersträvansvärt. Detta anser jag även kan korrelera med läroplanen för förskolan 

som lyfter att alla verksamma inom förskolans verksamhet ska bidra till varje människas 

egenvärde (Skolverket, 2016), vilket jag menar kan kopplas till pedagogernas förhållningssätt 

till barnen. 

Syfte 
I denna studie ämnar jag förutom bildskapande lägga fokus på ett pedagogperspektiv och ett 

genusperspektiv. Syftet med denna uppsats är att synliggöra hur pedagoger upplever bildskap-

ande och huruvida de upplever bildskapande som ett ämne som kan relateras till genus. Detta 

genom att lyfta pedagogernas beskrivningar av deras syn- och förhållningssätt till bildskap-

ande i relation till genus.  

Frågeställningar 
För att fördjupa och förtydliga syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 Hur ser pedagogerna bildskapande i relation till genus? 

 Varför anser pedagoger att genus kan vara av vikt eller inte av vikt att lyftas fram i 

bildskapande? 

 Hur kan barns möjligheter i bildskapande påverkas av pedagogernas syn- och förhåll-

ningssätt? 
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Antaganden, utgångspunkter och definitioner 
De generella begreppen barn, pedagoger och arbetslag ämnar jag använda såsom de vanligt-

vis används och beskrivs av de deltagande inom förskolans verksamhet, enligt min uppfatt-

ning. Begreppet pedagoger används oberoende av om författare till avhandlingar använt be-

greppet pedagog, lärare eller arbetslag och begreppet barn används oberoende av om de be-

nämns elever eller barn i tidigare forskning.  

Studien har ett inriktat pedagogperspektiv via intervjuer av förskollärare vilket jag korrelerat 

till det som står i läroplanen om att alla som verkar inom förskolans verksamhet ska bidra till 

varje människas egenvärde (Skolverket, 2016). Ett pedagogperspektiv innebär i denna studie 

därför att anlägga tyngden på pedagogernas syn och förhållningssätt till genus och bild-skap-

ande. Det innebär även ett medvetet val att avstå från barnens perspektiv. 

Bild som ämne har enligt Nationalencyklopedin omfattande revideringar bakom sig men i 

dagsläget framhävs bildspråk, bildanalys och kommunikation inom ämnet. Även bilden som 

personligt uttrycksmedel finns kvar (Nordström, 1973). Skapa sett som ett substantiv innebär 

enligt Nationalencyklopedin att ”bringa till existens ur formlöst tillstånd”. Vanligtvis med av-

seende på något stort eller betydelsefullt (Nationalencyklopedin). Detta tolkar jag som att nå-

gon som skapar tillverkar eller gestaltar något som inte funnits innan och som har utgått från 

en betydelse hos den som skapar. Bild och skapande har jag valt att binda samman till bild-

skapande då jag inte ser någon funktion i denna studie av ett särskiljande av dem. Bild och 

skapande innebär på så vis för mig, sett utifrån förskolans verksamhet, att bild och skapande 

innefattar kommunikation och samspel men också ett möte mellan materialet och barnen. Bild 

och skapande ser jag i denna mening som ett ämnesområde likt språk eller matematik, i för-

skolans verksamhet. Bild för mig innefattar olika typer av materialbearbetning för att fram-

ställa någon typ av gestaltning medan skapande innebär ett mer abstrakt arbete i typ av pär-

lande eller att arbeta med deg på fritt sätt. Bildskapande kommer jag att använda oberoende 

av vilket begrepp kommande författare använder varpå jag använder begreppet bildskapande i 

samma mening som de använder begreppen bild, bildämne, Bild, skapande och dylikt. 

Att idéer och föreställningar om barns bildskapande har inverkan på hur verksamheten utfor-

mas är grundläggande i denna studie. Bland annat Olofsson (2007) menar att förväntningar på 

pojkar och flickor leder till skillnader mellan könen. Jag ansluter mig även till det Olofsson 

(2007) nämner som förändringsarbete och att detta arbete ligger hos enskilda verksamma 

inom förskolans verksamhet och i deras kunskaper och insikter i sitt sätt att vara och bemöta 

barn. Eftersom jag anser att de individuella skillnaderna pedagogerna emellan kan vara lika 

många som pedagogerna själva menar jag vidare att det kan anses vara rimligt att tänka sig att 

relationen mellan bildskapande och genus innefattar många olika innebörder för pedagoger. 

På så vis är en grundläggande tanke i denna studie att idéer och föreställningar som pedagoger 

har kring barns bildskapande påverkar hur de utformar bildskapande i förskolans verksamhet. 

Ytterligare utgångspunkt för studien ligger i det som läroplanen för förskolan nämner, att ”… 

barn erövrar kunskap genom socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att 

iaktta, samtala och reflektera” (Skolverket, 2016, s. 6). 

Ytterligare begrepp och definitioner som är av vikt för studien behandlas i kapitlet där jag tar 

upp det valda teoretiska perspektivet.  
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
Forskningslitteratur inom det bilddidaktiska området tar upp bildskapande ur flertalet per-

spektiv vilket innebär att forskning kring bildskapande i relation till genus är relativt omfat-

tande. De områden jag valt att ta upp i detta kapitel anser jag är de mest väsentliga i relation 

till min studie samtidigt som jag anser att dessa områden ger en mångsidig och nyanserad bild 

av tidigare forskning i förhållande till min egen studie. Dessa områden består av identitet och 

bildskapande, pedagogens roll i bildskapande samt bildskapande i relation till genus. Jag vill 

dock påpeka att det finns fler områden som behandlar bildskapande i relation till genus, men 

som kan vara av intresse för andra studieområden än mitt (exempelvis ett barnperspektiv 

framför en pedagogrolls betydelse). 

Identitet och bildskapande 
Häikiö (2007) tar upp betydelsen av bildskapande och fantasi och hur de är delar som är med 

och konstruerar en identitet hos barnet. Hon tar även upp att kunskapskonstruktion och identi-

tetskonstruktion hör samman och att det finns ett så kallat släktskap mellan de kreativa och de 

kognitiva aspekterna. Bildskapandet kan även ses som ett verktyg för att representera både det 

inre (känslor och relationer) och det yttre (verkliga objekt och miljöer) genom att referera till 

det verkliga men även barns fantasier och funderingar. Bildskapandet kan även ses som ett 

verktyg för att utprova förhållandet mellan det inre och yttre (Häikiö, 2007).  

I likhet med Häikiö (2007) betraktar även Löfstedt (2001) barns bildskapande som ett tanke-

redskap med en kommunikativ och representerande funktion och att bildskapande ses som ett 

kommunikativt redskap. Änggård (2005) tar också upp detta och menar att göra bilder och be-

rätta berättelser är på låtsas. På så vis menar hon även att de verbala berättelserna kring bild-

skapande inrymmer en potential för utveckling. Detta eftersom en bild inte har endast en bety-

delse, utan flera. Jag tolkar detta som att berättande i samband med bildskapande kan anses 

vara en möjlighet för pedagogen att utveckla en kunskap om barnet. Detta är något jag har för 

avsikt att återkomma till i diskussionsdelen.  

Pedagogens roll och meningsskapande 
I och med studiens fokus på pedagoger är min tanke att ett enskilt avsnitt om detta är av vikt 

för forskningsöversikten. Eftersom estetiska aspekter är viktiga ur bildningssynpunkt då dessa 

aspekter kan vara vid hjälp för den enskilda individen att känna tilltro till sin egen förmåga 

(Skolverket, 2016) menar jag även därför att pedagogens roll blir av vikt för ämnesområdet 

bildskapande och dess möjligheter. Likaså fokuserar läroplanen bland annat på förskollärarens 

och arbetslagets roll i olika punkter med riktlinjer avsedda för att specificera arbetet kring 

varje område som anges i läroplanen, exempelvis att arbetslaget ska möjliggöra för barnen att 

kommunicera genom estetiska uttrycksformer (Skolverket, 2016). 

Ambivalens kring bild som ämne 
Änggård (2005) sätter barnens meningsskapande i bildaktiviteter i relation till vuxenvärldens 

syn på bildskapande och tar upp många olikheter och ambivalens som finns mellan de olika 

parterna. Precis som Löfstedt (2001) lyfter pedagogernas dubbla uppgift med hänsyn till en 

pedagogisk avsikt och ett psykologiskt syfte, lyfter även Änggård (2005) flertalet pedagogiska 

och psykologiska avsikter och redogör för motsättningar mellan bildskapande som ett kollek-

tivt respektive individuellt projekt. Parallellt med denna uppfattning finns det enligt Änggård 

(2005) även andra perspektiv på bild som handlar om lärandesituationen. Samtidigt som bar-

nen innehar ett här och nu-perspektiv, innehar de vuxna ett framtidsperspektiv och en vilja 
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som baseras på att barn ska lära sig det de behöver kunna inför framtiden. På samma vis ut-

trycker barnen att gemenskapen är viktigare än själva uttrycket de visar i bild, vilket visar att 

det inte finns någon idé om originalitet, som det gör hos de vuxna. Änggård (2005) visar även 

på vikten av en balans mellan vuxenstyrda respektive barninitierade aktiviteter och menar att 

barnens bildskapande kultur kan anses ta skada eller till och med förstöras av pedagoger 

(vuxna) som lägger sig i. Hon hävdar att barnen skapar en annan typ av teckningar på egen 

hand än i aktiviteter som är pedagogstyrda. Detta tas även upp av Löfstedt (2001) som visar 

på att barn gestaltar den omgivande verkligheten med pedagoger, men sin lekvärld när de 

skapar utan pedagogen. Samtidigt pekar Änggård (2005) på att barnens engagemang kan för-

störas av pedagogernas lärarstyrda sätt, på samma sätt som hon visar på betydelsen av en pe-

dagogroll i skapande: 

… lärarstyrda bildaktiviteter har viktiga funktioner – de ger barnen tillgång till genrer som de 

annars inte skulle upptäcka och vissa barn skulle sannolikt inte rita alls om de inte blev påver-

kade av vuxna. (Änggård, 2005, s. 206) 

Detta tydliggör enligt mig svårigheten att kombinera individen och kollektivet i ämnesområ-

det bildskapande, men även svårigheten att balansera barnets syfte med pedagogens syfte. 

I avhandlingen som Stina Wikberg skrivit har fokus legat på elever och deras bilder i två 

grundskoleklasser, men också på lärarens betydelse för bildämnet. Hon hade som syfte att un-

dersöka bildämnet som en plats där elever och lärare tillsammans iscensätter kön (Wikberg, 

2014) och hennes resultat visar på två övergripande diskurser som behandlar bild utifrån be-

skrivningar av vad bild är – en individorienterad diskurs och en kommunikationsorienterad 

diskurs. I den första diskursen är aspekten att kunna uttrycka sig själv förutsättningslöst, i fo-

kus. I den andra diskursen fokuseras förmågan att kunna formulera och tolka ett visuellt bud-

skap. Dessa står för elevernas respektive lärarnas förhållningssätt till bild, men att de överlap-

par varandra (Wikberg, 2014). Detta menar jag överensstämmer med den ambivalens som 

Änggård (2005) menar finns kring förställningar hos pedagoger och barn om bild som ämne.  

Pedagogens roll och bildskapande i relation till genus 
Tarja Häikiö (2007) redogör i sin avhandling för vikten av pedagogernas roll i bildskapande 

och hävdar att för att kunna ta vara på och utveckla barnens bildspråk så krävs det en kunskap 

om betydelsen av bildspråket (Häikiö, 2007). Jag tolkar det som att kunskap om bildspråk är 

avhängigt hur pedagogerna utformar verksamheten kring bildskapande hur pedagogerna möj-

liggör för barnen att utveckla sitt bildspråk. Detta menar jag kan korrelera med det Löfstedt 

(2001) skriver om att ett lärardeltagande via dialog kan skapa en ömsesidighet mellan motstri-

diga positioner. Genom det Löfstedt (2001) kallar för en dialogisk interaktion kan pedagoger 

erbjuda en möjlighet till förändring i barnens tänkande om bildskapande (sitt och andras). 

Detta vill jag även hävda kan länkas ihop med det Odelfors (1998) påpekar – att man som pe-

dagog bör ha i åtanke vilka barn eller vilken grupp med barn man riktar sig till i en sam-

ling/aktivitet. En reflektion kring vem eller vilka som har störst intresse eller kunskap kring 

det som ämnas tas upp har betydelse för utformningen av aktiviteten eller samlingen. 

I motsats till det Änggård (2005) skriver om hur barn förtydligar gränsen mellan könen, me-

nar Odelfors (1998) att traditionella könsmönster förstärks genom pedagogerna och deras be-

mötande. Även Olofsson (2007) ställer sig undrande till huruvida pedagogens förväntningar 

på kön påverkar dennes agerande och om budskap kan förmedlas genom sitt agerande. Odel-

fors (1998) hävdar att de vuxna förknippar ”pojke” med någon som har något att förmedla och 
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är därför värd intresse i högre grad än en ”flicka”. De största skillnaderna påvisas vid aktivite-

ter där vuxna är i kontroll av villkoren. Hon tar upp en lösning på detta och lyfter betydelsen 

av barns delaktighet som en förutsättning för att minska ojämställda villkor. En större grad av 

barnens delaktighet i det som sker kan bidra till att utforma aktiviteten på mer jämställda vill-

kor (Odelfors, 1998). I motsats till det Odelfors (1998) tar upp om pedagogrollen lyfter Wik-

berg (2014) en pedagogroll med en betydelse för ett större variationsinnehåll och mindre ste-

reotypa gestaltningar. Wikberg (2014) tydliggör att uppgiftens struktur eller ramar, men även 

bildundervisningssituationen, är av vikt för hur eleverna gör kön i sina bilder. Hon menar att 

hennes resultat visar att där ramar fattas för en uppgift som eleverna ska genomföra, istället 

ersätts av könsstrukturer som träder in och skapar ordning i sättet de kan förhålla sig till sitt 

gestaltande, vilket innebär att tydligare ramar och strukturer därför bidrar till mindre stereo-

typa gestaltningar (Wikberg, 2014). 

Bildskapande i relation till genus 
Eftersom läroplanen är tydlig med att alla barn ska ges lika möjligheter och att traditionella 

könsmönster och könsroller ska motverkas (Skolverket, 2016) vill jag påvisa att det kan vara 

av vikt att ta upp bildskapande i relation till genus i ett separat avsnitt. 

Wikberg (2014) visar på hur eleverna på olika sätt gör kön genom könstypiska symboler och 

normer inbäddade i sina bilder. Vidare tar hon även upp betydelsen av gruppens sammansätt-

ning för vad som gestaltas i bild. Hennes resultat visade på att bilder som skapats i könsblan-

dade grupper bestod av större variation i både motiv och tekniker. Detta menar hon har att 

göra med föreställningen om bild som ett feminint ämne, men även i samband med att pojkar 

har större behov av att betona sin maskulinitet i icke-könsblandade grupper (Wikberg, 2014). I 

relation till Wikbergs studie tar även Änggård (2005) upp vikten av barnens interaktion och 

samspel för betydelsen av hur de gör kön. Änggård (2005) visar på tillfällen där barnen sam-

spelar på ett sätt som betonar gränsen mellan könen. Hennes resultat tyder på att flickor och 

pojkar i stor utsträckning väljer att rita olika motiv samt att deras berättelser har olika teman. 

Hon tolkar barns bildskapande som ett sätt att ”göra kön” när de väljer könstypiska motiv. 

Hon vill dock lyfta att barnen inte behöver vara könsstereotypa i andra sammanhang enbart 

för att de gör bilder som är könsstereotypa eftersom att göra bilder och berätta berättelser är 

på låtsas (Änggård, 2005). Detta anser jag har likheter med det Eidevald skriver om barns 

möjligheter till positionering. Han menar att genom att låta barn få tillgång till flera positioner 

inom olika sammanhang är det av godo att pedagogerna utgår från individerna snarare än vil-

ket kön de har (Eidevald, 2009). I relation till detta tolkar jag det som att ett barn som agerar 

exempelvis könstypiskt feminin, inte behöver innebära att barnet ska förstås som feminin eller 

förhållas till av pedagoger som feminin, i alla situationer. Det handlar snarare om den situat-

ionen som barnet befinner sig i just då, än vad barnet har gett uttryck för. Eidevald (2009) syf-

tar även till att upplösa de dikotoma skillnaderna som existerar mellan pojkar och flickor ef-

tersom ökade möjligheter till flera positioner gör att begreppen kan få större och rikare variat-

ionsinnehåll. På sikt hävdar han att det skulle kunna innebära att dessa begrepp blir överflö-

diga. 

Wikberg (2014) visar på att bild har märkts som en feminin praktik genom den sociala praktik 

som råder under bildundervisningen. Bild uppfattas som feminint då den som målar framstår, 

genom lärarnas tal, som någon feminint då begreppet ”sitta och rita” kopplas till denna upp-

delning av könen. Föreställningar om bild som ett feminint ämne anser hon återfanns relativt 

osynligt hos elevernas sätt att tala om kön och könsroller och relationen till bild, men att i sät-

tet pedagogerna talar om kön framgår en så kallad könsskillnadsdiskurs som innebär att 
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flickor och pojkar betraktas som olika. Vidare lyfter hon även svårigheten att positionera sig 

inom bildämnet då det feminina, på strukturell nivå, värderas lägre än det maskulina (Wik-

berg, 2014). I förhållande till bild som ett feminint ämne anser Eidevald (2009) att eftersom 

könsdiskurser är starka kommer inte enbart utbildning att bidra till en lösning på de dikotoma 

förhållanden som existerar mellan hur pojkar och flickor föreställs och bemöts. Han föresprå-

kar utbildning/kunskap i samband med att pedagoger sätter fokus på sina egna handlingar. På 

så vis börjar analysen från roten och går ut i det som faktiskt sker. Enbart utbildning räcker 

inte, bland annat eftersom pedagogerna redan är övertygade om att de redan jobbar jämställt 

(Eidevald, 2009). Detta menar jag relaterar till det Wikberg (2014) tar upp om att olika synsätt 

på bild kan existera parallellt med varandra. Föreställningarna existerar (historiskt och nutid) i 

praktiken och varje individ bär med sig olika sätt att förstå ämnet, vilket gör det svårt att sär-

skilja pedagogernas och barnens förhållningssätt kring bild från varandra. Bild som ett femi-

nint ämne bärs alltså inte enbart upp av barnen och pedagogerna utan även av de så kallade 

historiska avlagringarna (Wikberg, 2014).  

Sammanfattningsvis 
Tidigare forskning hänvisar till bildskapande och hur det kan ses som ett medel för identitets-

konstruktion men visar även på motsättningar och svårigheter gällande synsättet på bildskap-

ande som ett individuellt projekt respektive kollektivt projekt. Även en motsättning i före-

ställningar om bildskapande som ämne, mellan ett här och nu-perspektiv jämfört med fram-

tidsperspektiv, togs upp. Det kan även sägas att bild innebär olika saker för pedagoger och 

barn och att dessa ibland krockar, överlappar eller ger vika för varandra på olika sätt. 

Ambivalensen kring pedagogrollens betydelse för bildskapande påvisades av tidigare forsk-

ning genom att lyfta fram både positiva och negativa aspekter i utformning av bildskapande 

men även reflektioner i sitt bildskapande. Det har även påvisats en motsättning i huruvida 

könsroller förstärks eller ej genom pedagogrollen och hur bildskapande struktureras.  

Tidigare forskning visar även på att gruppens sammansättning och föreställningar om bild-

skapande har betydelse för vad som gestaltas i bild. Vad som gestaltas i bild har även visats 

kunna vara ett sätt för barnen att positionera sig och att ”göra kön” och att dessa positioner-

ingar bör anses vara föränderliga och situationsbaserade, framför att vara bestående. 

Jag återkommer till de ovan refererade studierna i en jämförelse med min egen studie och dess 

resultat i diskussionskapitlet.   
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Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel redogör jag för studiens teoretiska perspektiv och de begrepp jag har använt 

som teoretiska analysverktyg. Eftersom det teoretiska perspektivet möjliggör ett visst sätt att 

se på både syftet och det insamlade datamaterialet avgör det även vad i det insamlade materi-

alet som är möjligt för mig att analysera. De analytiska begreppen ger mig möjlighet att grup-

pera och jämföra olika datamaterial med varandra. Kapitlet är avdelat med hänsyn till att först 

redogöra för det teoretiska perspektivet, för att sedan åtföljas av begreppen, som även kallas 

för analysverktyg och som kommer att användas utförligt i diskussionskapitlet. Uppdelningen 

av begreppen har jag gjort som sådant för att underlätta en översikt av de teoretiska utgångs-

punkterna, även om jag anser att begreppen kan överlappa varandra. 

Min förförståelse 
Løkken och Søbstad (1995) gör gällande att det finns diverse olika val att ta ställning till inom 

forskningsprocessen där inte alla val är givna. De menar också att fullständig objektivitet är 

teoretiskt och praktiskt omöjligt. Detta menar jag kan korreleras till det som Christoffersen 

och Johannessen (2015) nämner som förförståelse och hur den påverkar val av teoretiska ut-

gångspunkter. Förförståelse som varje människa har, som består av kunskaper och uppfatt-

ningar av verkligheten, gör att man kan tolka och uppleva händelser (eller ett fenomen) som 

sker på olika sätt. Olika förhandsuppfattningar och intressen leder även till olika perspektiv 

och vad och hur något ska värderas eller tolkas, eftersom den utgår från tidigare kunskaper 

och uppfattningar (Christoffersen & Johannessen, 2015). Även Jones och Barron (2007) pekar 

på hur en persons egna tankar kan företräda en viss typ av tänkande och på så vis ett visst per-

spektiv. De menar att en forskare kan byta perspektiv genom att försöka se grunden för ett 

visst beteende, snarare än att utgå från sig själv. Detta tolkar jag som att min förförståelse le-

der till ett fokus av vissa perspektiv, samtidigt som det innebär ett uteslutande av andra. Ett 

sådant fokus menar jag därför inte kan anses vara objektivt då det utgår från mig och mina 

kunskaper och uppfattningar.  

På grund av fokus på bildskapande, genus och pedagogrollen och mitt eget intresse vill jag 

hävda att vissa ämnesområden valdes bort väldigt snabbt och till viss del omedvetet då jag 

inte analyserade varje ämne särskilt djupt tankemässigt. Ämnen som låg nära mina valdes bort 

på ett mer aktivt och därmed ett mer grundligt sätt, exempelvis bildskapande som emancipe-

rande praktik. Sammanfattningsvis kan sägas att min förförståelse dels har som grund att bild-

skapande är en social praktik, och dels att genus är något som påverkas av sociala förutsätt-

ningar, samt att båda dessa delar påverkas av pedagogernas förhållningssätt. Detta föranleder 

min tro på bildskapande och genus som ömsesidigt påverkar varandra. I enlighet med dessa 

förförståelser blev poststrukturell feminism en naturlig utgångspunkt för tolkning och analy-

sering av data. Detta även baserat på det Nilholm (2016) menar - att en sådan diskursteori 

möjliggör tolkning och förståelse av det subjektiva som framkommer i intervjuerna men även 

vilken kunskap som ämnas lyftas fram. På så vis menar jag att huruvida genus kan göras och 

uttryckas av pedagogerna kan påvisas genom deras sätt att berätta om sitt förhållningssätt och 

bemötande. 

Syftet med dessa teoretiska utgångspunkter menar jag kan återfinnas i en vilja från mig att bi-

dra till att öka medvetenheten gällande pedagogernas diskursiva praktik, för att därmed ge 

dem möjlighet att på sätt och vis kunna ta ställning till sitt förhållningssätt och sitt bemötande 

av barnen i diskurser som finns, för att på så vis kunna bistå barnen. Detta tas upp mer under 
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avsnittet som handlar om subjektsskapande men även under avsnittet som handlar om posit-

ionering. 

Poststrukturell feminism 
Vilka teoretiska perspektiv/utgångspunkter forskaren anlägger får följder för hur barn förstås i 

vissa sammanhang eftersom vissa perspektiv bjuder in till ett visst sätt att se på situationen 

(Jones & Barron, 2007). Eftersom poststrukturell feminism syftar på ett sammansmält intel-

lekt och kropp i framtagandet av kunskap (Lenz Taguchi, 2004) innebär detta för min studie 

att ett särskiljande av kropp och intellekt och tanke inte är av vikt. Med denna innebörd åsyf-

tas hela människans betydelse för min studies process, snarare än en skillnad mellan kropp 

och intellekt eller tanke. För min studie innebär det hur pedagogerna diskuterar genus, kön 

och könsroller och relationen mellan dessa och pedagogen har till bildskapande. 

Poststrukturell feminism menar Jones och Barron (2007) härstammar delvis från poststruktu-

rella teorier med ett synsätt grundat i filosofi och delvis på en feministisk grund genom sättet 

den visar på relationen mellan det kvinnliga/femininitet och manliga/maskulinitet med grun-

den i det sociala samspelet. De olika perspektiven utgår från två skilda sätt att se på hur iden-

titet och kön konstrueras (Jones & Barron, 2007) vilket jag tolkar som det sociala könet och 

det biologiska könet. De menar dock att en förskjutning från att se endast från feministisk el-

ler endast från en poststrukturell syn gör att andra typer av frågor ställs för att få svar från ett 

annat perspektiv, vilket de menar att en poststrukturell feminism syftar till (Jones & Barron, 

2007). Detta menar jag korrelerar till det Lenz Taguchi (2004) tar upp om den poststrukturella 

feminismen. Hon menar att den innefattar ett ifrågasättande och en vilja att överskrida eller 

lösa upp kategorierna manligt och kvinnligt. Detta arbete innebär en ständigt pågående praktik 

av värde- och kategoriseringsupplösning som behöver utövas och repeteras för att verka och 

leva etiskt likvärdigt tillsammans i specifika sociala sammanhang. På så vis kan det, genom 

synliggörandet av hur de är konstituerade, möjliggöra ett överskridande och ett utvidgande 

som innebär fler sätt att vara (Lenz Taguchi, 2004). 

Ambitionen Jones och Barron (2007) hade i deras studie med detta perspektiv låg i att förstå 

kön/genus och genus-/könsrelationer, utan att en orsaksförklaring läggs i det binära tänkandet 

kring femininitet och maskulinitet (vad det innebär att vara kvinna eller man) (Jones & 

Barron, 2007). Eftersom jag som forskare kan, med utgångspunkt från lokala subjekt (och 

praktiker) och deras specifika värderingar av dessa, arbeta med synliggöranden som kan ha 

frigörande konsekvenser lokalt i tid och rum (Lenz Taguchi, 2004) menar jag att en tanke hos 

mig är att genomföra just detta. I likhet med Lenz Taguchi (2004) ämnar jag arbeta med syn-

liggöranden av pedagogernas värderingar kring deras berättelser gällande bemötande och för-

hållningssätt – detta även i relation till det som Jones och Barrons (2007) tog fasta på i sin stu-

die, nämligen betydelsen genus kan ha för bildskapande. I mina teoretiska utgångspunkter in-

går även vissa begrepp som medverkat vid utformningen av detta examensarbete. Dessa tas 

upp åtskilda från varandra för att bidra till en tydlighet kring begreppen, men paralleller dras 

mellan dem för förtydliganden. På så vis ämnar jag, som Lenz Taguchi (2004) menar, försöka 

ta ställning till och förespråka praktiker som jag tror kan rubba och/eller ifrågasätta självklara 

föreställningar, kring bildskapande och relationen till genus. Ett sådant förespråkande menar 

jag dock, i likhet med Lenz Taguchi (2004), aldrig kan vara av en alldeles säker karaktär då 

den är relationellt och kontextuellt bunden. Att öppna upp för nya sätt att göra, vara och förstå 

ses dock som en stor möjlighet med feministisk poststrukturalism (Lenz Taguchi, 2004). 
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Diskurs 
Diskurser innebär ett specifikt sätt att tolka, förstå och kategorisera världen (Jones & Barron, 

2007) och innefattar betydelsen i vad som sägs – vad som menas och hur detta påverkar vårt 

handlande (Lenz Taguchi, 2004). De är även avgörande för vårt sätt att konstituera omvärlden 

på specifika sätt, i specifika sammanhang (Lenz Taguchi, 2004) och är även delaktiga i att 

forma barns identiteter (Jones & Barron, 2007). Dessa diskurser kan förändras men är kon-

textbundna, till både sociala och historiska sammanhang. Det finns även diskurser som är do-

minerande vilket innebär att de har meningsbärande och konstituerande diskurser över andra 

(Lenz Taguchi, 2004). 

Hur man kan förflytta sig från eller mellan diverse diskurser handlar enligt Jones och Barron 

(2007) om dekonstruktion och överskridande. Detta innebär att involvera sig själv i/förhålla 

sig till sina tolkningar genom att visa på ambivalenta aspekter, motsägelser och dubbeltydig-

het i exempelvis en text som beskriver en situation på ett specifikt sätt. Tolkningar kan verka 

som en typ av dekonstruering genom ifrågasättande av rådande kunskap kring kön/ genus och 

könsroller/genusrelationer om de utgår från att påvisa diskurser och ifrågasätta dessa (Jones & 

Barron, 2007). Dekonstruering är något som sker genom en ständigt pågående praktik. Denna 

praktik innebär ett värde- och kategoriseringsupplösning och möjliggör ett överskridande och 

ett utvidgande som innebär fler sätt att vara. Diskurser materialiseras genom beteende och 

praktiker av en subjektiv del av sig självt (Lenz Taguchi, 2004). 

Lenz Taguchi (2004) menar att ett sätt för subjektet att ifrågasätta rådande diskurser handlar 

om en typ av agentskap som centraliserar självständigt tänkande och handlande. Detta agent-

skap innefattar en förmåga till ett aktivt och reflekterande förhållningssätt kring formandet av 

den egna subjektiviteten. Den innebär även att gå från ett identifierande av rådande diskurser 

till ett uppmärksammande av dem för att sedan ifrågasätta dem. Detta för att på så vis oppo-

nera sig mot dem. Den innebär inte per automatik ett frigörande från diskurser, utan medger 

snarare möjlighet till flera olika förståelser för att på så vis inte ge någon diskursiv praktik full 

kontroll av subjektet(s identitet) (Lenz Taguchi, 2004). 

För min studie menar jag att det handlar om på vilka sätt jag som forskare tolkar en beskriven 

situation, utifrån teoretiska utgångspunkter. Detta för att sedan gå vidare med att dekonstruera 

dessa tolkningar och strukturer, för att visa på möjliga förändringar av tankegångar och struk-

turer. 

Subjektsskapande 
Vidare utmanar och ifrågasätter feministisk poststrukturalism den dominerande föreställ-

ningen om ett enhetligt och givet själv (Lenz Taguchi, 2004), något som även Jones och Bar-

ron (2007) tar upp och syftar på subjektet som något mångsidigt och skiftande, snarare än 

medfött och fast. Detta är även något som Lenz Taguchi (2004) lyfter när hon utgår från att 

alla gör och görs till subjekt, livet igenom och benämner detta som ett värderelativistiskt sub-

jekt. Subjektet menar hon är formulerade genom diverse meningsbärande diskurser, konstrue-

rade av människan. Detta innebär även att barn som subjekt lär sig att göra, men även själva 

görs, till ett feminint eller maskulint subjekt. Sättet man tänker och handlar utifrån dessa 

könssubjekt lärs via sociala gemenskaper (Lenz Taguchi, 2004), exempelvis den i förskolan. 

Jones och Barron (2007) studier pekar på en uppfattning om en mångsidig identitet som om-

fattar ett nätverk av diverse diskurser. Detta är även något som Lenz Taguchi (2004) tar upp 

och pekar på den mångdiskursiva människan genom att lyfta sin egen roll och hur den kan se 

olika ut beroende på vilken diskursiv praktik man utgår från. Jones och Barron (2007) menar 
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att desto tidigare man rör sig bort från dessa binära uppdelningar, exempelvis om vad som an-

ses manligt och kvinnligt, desto tidigare möjliggörs identitet som något som skiftar och beror 

på situation och möjliggör därmed även olika förståelser och uppfattningar kring identitet 

(Jones & Barron, 2007).  

Jones och Barron (2007) menar dock att det finns en problematik i att endast se till kön i stu-

dier, och lyfter komplexiteten i aktuella problem. De menar att genus endast är en aspekt av 

många problematiska aspekter, som finns mellan identiteter. Diverse diskurser är alla delakt-

iga i att forma barns identiteter. De visar på hur hem och förskola är deltagare i barns identi-

tetskonstruktion och hur de influeras och inte influeras av varandra samt vad det kan inne-

bära för barns identitetskonstruktion (Jones & Barron, 2007). 

Positionering 
Positionering innebär en diskursiv praktik och påverkar ett subjekts identitetsskapande (Lenz 

Taguchi, 2004). Som jag har uppfattat det är positionering en slags polarisering till agentskap 

eftersom den som sådan påbjuder subjektet ett visst önskvärt beteende eller en viss typ av för-

väntningar. Jag tolkar det som att det kan ha att göra med det Lenz Taguchi (2004) skriver om 

hur dominerande föreställningar gör att vi tänker och handlar fram oss själva som subjekt på 

specifika sätt. En positionering är en begränsad möjlighet, om man ens kan kalla det för en 

möjlighet, att identifiera sig själv i (Lenz Taguchi, 2004). Jag tolkar detta som att positionera 

sig innebär ett sätt för barnet att identifiera sig i, i förhållande till vad den rådande omgiv-

ningen möjliggjort. 

Sammanfattningsvis upptäckte Jones och Barron (2007) i en studie att barn är förmögna till 

agentskap men att pedagoger behöver, för att kunna bistå barnen i deras agentskap, en medve-

tenhet kring sin egen positionering som pedagog och sitt förhållande till rådande diskurser för 

att kunna bistå barnen. Detta menar jag behövs eftersom Jones och Barron (2007) lyfter att 

barn ständigt arbetar med att konstruera och dekonstruera olika diskurser för att förstå vilka 

de är. Jag tänker att behovet av att pedagoger medvetandegör sina diskursiva praktiker och de 

möjligheter för barnen som uppstår via detta behövs för att på så vis kunna bistå barnen i de-

ras agentskap och positionering.  
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Metodologisk ansats och val av metod 
I detta kapitel presenteras olika gjorda val och metoder som genomförts under arbetets gång i 

samband med den valda metoden. Först förklaras den valda metoden intervju och varför den 

valdes för att sedan följas av en beskrivning av urval, datainsamling och hur bearbetning av 

det insamlade datamaterialet skett. Därefter tas etiska överväganden upp och hela kapitlet av-

slutas med en värdering av den egna studien utifrån de olika val som presenterats och argu-

menterats. 

Metod och metodval 
Jag har valt att redogöra för min studie utifrån en kvalitativ ansats eftersom en sådan syftar till 

att förstå uppfattningar, upplevelser och avsikter (Nyberg & Tidström, 2012). Eftersom även 

förhållandet mellan individ och omgivning är viktig i kvalitativa studier (Løkken & Søbstad, 

1995) menar jag att studien har en kvalitativ ansats eftersom den fokuserar på förhållandet 

mellan pedagogers förhållningssätt och bemötande och hur dessa kan relateras till en genus-

praktik. För att få till stånd en kvalitativ undersökning valde jag, efter att ha läst om både tidi-

gare forskning inom området och om diverse metoder, att utgå från intervju som metod. Äng-

gård (2005) använde sig av informella samtal och intervjuer för att skapa en uppfattning kring 

hur barn ser på bildskapande och Löfstedt (2001) använde sig av intervju och en intervjuguide 

för att förstå innebörder i förskollärares syn på bildskapande. På samma sätt var min tanke att 

använda intervju som metod för att få grepp om pedagogernas syn på bild-skapande i relation 

till genus. Eftersom samtal ger en inblick i en persons livsvärld (Christoffersen & 

Johannessen, 2015), och jag ämnar undersöka en specifik livsvärld i en specifik kontext me-

nar jag att intervju som metod var av vikt för studien syfte. 

Intervju som metod 
På samma sätt som Christoffersen och Johannessen (2015) hänvisar till att förförståelse är 

nära sammankopplat med vilka teoretiska utgångspunkter forskaren ska använda sig av, är 

förförståelsen även sammankopplad med val av metod. Detta eftersom val av perspektiv inne-

bär ett avgörande för vilken typ av data som ska samlas in. Metod, metodval och intervjufrå-

gor ska baseras på syftet och frågeställningarna (Nyberg & Tidström, 2012; Løkken & 

Søbstad, 1995), men även den teoretiska referensram jag bygger studien på (Nyberg & 

Tidström, 2012). Eftersom intervjufrågor ska baseras på teoretisk referensram (Nyberg & 

Tidström, 2012) och teoriramen utgår från en feministisk poststrukturalism innebär det att frå-

gorna utgår från förhållningssätt och bemötande utifrån genus som en social konstruktion då 

detta är kärnan i ett sådant teoretiskt perspektiv (Jones & Barron, 2007; Lenz Taguchi, 2004). 

Løkken och Søbstad (1995) tar upp och påvisar att en medvenhet kring intervjuarens egna 

attityder och hur denne uttrycker sig är av vikt för kvaliteten i intervjun. De menar även att 

ordval och begreppsval kan påverka hur informanten uppfattar frågorna genom exempelvis 

val av ord och knepiga begrepp. De menar dock att begränsade svarsalternativ, som i en struk-

turerad intervju, skulle begränsa svaren till de alternativ som angetts (Løkken & Søbstad, 

1995). Detta ansluter jag mig till och har försökt ta vara på i genomförandet av intervjuerna. 

Precis som Wikberg (2014) nämner så upplevde jag det svårt att formulera frågor på området 

som skulle handla om genus. Därför formulerade jag, precis som Wikberg (2014) ett större 

antal kompletteringsfrågor med en vilja och önskan om att undersöka informanternas upple-

velse, erfarenheter och tankar kring ämnet bildskapande och vad de anser detta innebär. 
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Eftersom kompletteringsfrågor kan vara av vikt då de kan göra helhetsbilden mer fullständig 

(Løkken & Søbstad, 1995), använde jag mig även av sådana under intervjuerna. Tanken från 

min sida var nämligen att kunna ta vara på informationen som gavs under tiden och ställa frå-

gor även utifrån det med hjälp av kompletteringsfrågorna. Detta för att få en djupare inblick i 

vad bildskapande och genus betyder och står för, för den enskilda pedagogen. På så vis sam-

manfattade jag även det som sades, vilket enligt Løkken och Søbstad (1995) visar på en upp-

märksam intervjuare samtidigt som det fungerar som en slags kontroll av att svaren uppfattats 

på rätt sätt men inger också tillit hos den som talar då man visat att man lyssnat på det som 

sagts. 

Syftet med frågeordningen jag valde var att på olika sätt försöka se på bildskapande och genus 

ur diverse synvinklar, samtidigt som tanken var att informanterna skulle ges möjlighet att re-

flektera över sina svar själva genom att successivt gå från grundläggande frågor till djupare 

och bredare frågor med större möjlighet till bredare och personligare/öppna svar. Detta är 

även något som Løkken och Søbstad (1995) visar på genom att hänvisa forskaren till en ord-

ningsföljd på frågorna och att det är av vikt att ha en bra inledning och att den ger informan-

ten en känsla av trygghet. 

Även om intervju kan anses vara en passande metod för många olika typer av frågeställningar 

och ämnesområden (Løkken & Søbstad, 1995) menar jag att den är särskilt intressant för min 

studie då personers tankar och upplevelser fokuserats. Intervju som metod är även av vikt ef-

tersom det möjliggör för mig som forskare att få fram grunderna för handlingar genom att ta 

reda på informantens tankar, känslor och önskemål. Ytterligare möjligheter ligger i att kunna 

gå bortom situationen som är här och nu för att på så vis få fram erfarenheter som är viktiga 

för intervjupersonen (Løkken & Søbstad, 1995) men även eftersom intervju som kvalitativ 

metod gör det möjligt för mig att få fylliga och detaljerade beskrivningar (Christoffersen & 

Johannessen, 2015). Därför utgjorde denna metod ett självklart val för mig. 

Urval 
Eftersom urval baseras på vilka frågeställningar studien har och vad som är praktiskt genom-

förbart (Christoffersen & Johannessen, 2015) utgick jag vid val av förskolor och informanter i 

ett första skede från antalet intervjuer jag skulle genomföra, för att på så vis veta hur många 

förskolechefer jag skulle kontakta. Val av förskolor och informanter gjordes genom den ut-

valda kommunens hemsida, på basis av deras informationstext kring förskolan oberoende av 

om de har en inriktning eller ej då det viktigaste enligt mig var att de på något sätt har ett utta-

lat arbetssätt kring bildskapande eller estetisk verksamhet och/eller genus. Antal förskolor 

som valdes ut begränsades i ett första skede till fem förskolechefer och sju förskolor med en 

tanke om att genomföra sju intervjuer. 

Desto fler informanter, desto mer troligt är det att kunna använda sig av statistiska metoder för 

att dra slutsatser (Nyberg & Tidström, 2012) men eftersom jag inte ämnat utforma någon form 

av statistik ansåg jag att 8 informanter var tillräckligt för min undersökning. Jag valde att ef-

terfråga informanter med pedagogisk bakgrund vid första kontakt med förskolechefen, ef-

tersom målgruppen baseras på ändamålsenlighet i kvalitativa undersökningar (Christoffersen 

& Johannessen, 2015). Eftersom ändamålet med studien var att synliggöra pedagogernas 

förhållningssätt och bemötande ansåg jag det därför viktigt att intervjua just utbilda pedagoger 

– det vill säga förskollärare. Detta trots att Eidevald (2009) menar att det i hans studie inte 

återfanns några bevis på skillnader i förhållningssätt och bemötande av pojkar och flickor. 
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Sammanfattningsvis valdes informanter ut genom att anlägga ett fokus på relationen mellan 

bild och genus, men att hänsyn togs även till ett eventuellt intresse. 

Datainsamling 
Inledningsvis utformades intervjufrågor i relation till syfte, frågeställningar och tidigare forsk-

ning (se Bilaga A). I samband med detta utformades även en informationsblankett (se Bilaga 

B) och ett samtyckesformulär (se Bilaga C). Informationsblanketten och samtyckesformuläret 

behandlade informanternas deltagande och utformades med hänsyn till de etiska ställningsta-

gandena som måste göras enligt Vetenskapsrådet (2017) men dessa dokument tas upp närmare 

i ett kommande avsnitt som behandlar de forskningsetiska principerna. 

Antal förskolor som valdes ut begränsades i ett första skede till fem förskolechefer och sju 

förskolor med en tanke om att genomföra sju intervjuer. De som valde att avstå ersattes av 

andra förskolechefer som jag valde att kontakta utifall någon av de första valde att avstå från 

att delta. Jag inledde själva undersökningen med ett tillstånd från förskolecheferna till de för-

skolor jag valt ut, vilket innebar att jag allra först ringde runt till de cheferna som var på de 

förskolorna jag ämnat utföra intervjun på för att få klartecken att föra frågan vidare till peda-

gogerna på förskolechefernas förskolor. Detta landade slutligen i sex olika förskolor med in-

tervjuer av sju informanter. 

De deltagande förskolecheferna fick en kort information kring studiens syfte och hur mycket 

tid som jag tänkte att vardera intervju kunde ta. Ungefärlig tidsåtgång för intervjuerna gavs i 

samband med kontakt med förskolechefen med hänsyn till ovetskap kring tidsmässig åtgång 

då ingen intervju genomförts ännu. Eftersom jag hade valt att intervjua informanterna enskilt 

så meddelandes även detta till förskolechefen vid en första kontakt, då jag hade som utgångs-

punkt att svaren en pedagog kan ge kan färga den andre pedagogens svar. En av intervjuerna 

gjordes dock med två pedagoger samtidigt. Val av plats och tid för hur intervjun skulle ske 

meddelade jag direkt till förskolecheferna när jag ringde, men jag valde även att informera om 

detta i informationsdokumentet som jag skickade till förskolecheferna efter ett godkännande 

från dem via telefonkontakt (se Bilaga B). Via dem fick sedan informanterna information om 

studien men även muntligt via direktkontakt med mig och skriftligt via ett samtyckesformulär 

när intervjuerna skulle ske (se Bilaga C). Samtyckesformuläret undertecknades av mig och in-

formanten i samband med intervjun. 

Jag valde följa en intervjuguide som jag utformat eftersom en sådan typ av intervjuform utgör 

enligt Løkken och Søbstad (1995) en ram för samtalet och möjliggör en flexibilitet kring ord-

ningsföljd, uppföljningsfrågor, klargörande av svar och möjliggör för informanten att kunna 

vinkla samtalet utifrån egna intressen och synsätt samt att den kan bidra till tankeutveckling 

hos informanten. Under intervjuerna sa jag även till informanterna att be mig klargöra ifall 

begrepp eller frågor lät konstigt eller om de ansåg att frågorna var otydliga. 

Eftersom ramen för intervjun är viktig för att skapa ett tryggt klimat, och eftersom ett sådant 

klimat ger en positiv inverkan på informantens möjligheter att berätta saker utifrån sitt per-

spektiv (Løkken & Søbstad, 1995), gjordes ett val i en intervju att delge dokumentet med in-

tervjufrågorna vid påbörjan av intervju vid ett tillfälle. Eftersom trygghet är en viktig förut-

sättning för intervjuns kvalitet (Løkken & Søbstad, 1995) ansåg jag det av stor vikt att jag 

som forskare var så pass anpassningsbar, vid just det tillfället. 
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Databearbetning 
Jag letade i andra examensarbeten för att se hur de gått tillväga vid utformningen av informat-

ions- och samtyckesdokument, intervjuguider och transkriberingsmall, för att på så vis se 

olika möjligheter och vad jag kunde ta fasta på till utformning utav min egen undersök-

ning/studie. 

Intervjuerna spelades in eftersom jag ansåg det av vikt att koncentrera mig på svaren och 

fråga utifrån dem. Detta är även något som Løkken och Søbstad (1995) tar upp och menar att 

det välbehövligt för att kunna ställa relevanta följdfrågor och kunna lyssna noga på det som 

sägs. Utrustningen bestod av mobiltelefon med intervjuinspelning, anteckningsbok och penna 

samt intervjufrågor. 

Ett val jag gjorde var att transkribera alla intervjuer med hjälp av en transkriberingsmall från 

Änggård (2005) (se Bilaga D). Jag anpassade denna mall så att jag ansåg att jag tog vara på 

allt som eventuellt kunde tänkas behövas för analysen. Jag använde mig även av telefonen 

som användes vid inspelningen av intervjuerna, en dator och ett par hörlurar. Presentationen 

av informanten skrevs ned som en kort sammanfattning genom att sammanställa det som sa-

des av informanten om sig själv, innan transkriberingen påbörjades av intervjun. Transkribe-

ringen genomfördes på så vis att lyssna på intervjuerna om och om igen genom att spola till-

baka och lyssna flera gånger, tätt efter varandra – i olika snabbt taltempo, samtidigt som jag 

transkriberade på dator. Detta eftersom jag anser att det möjliggör en annan typ av bearbet-

ning av det insamlade materialet än att endast ha en ljudfil att utgå ifrån vid analysarbetet. Ge-

nom en utarbetad text fick jag på så vis en överblick av både svar och frågor för att genom 

dessa kategorisera och analysera informanternas svar.  

Ingen vikt lades vid funderingsljud (som till exempel skulle skrivits ut som ”eeeh” eller lik-

nande) eftersom detta inte är av vikt för redovisning av resultat eller vid analys av svar samt 

för att underlätta läsarens läsning. Jag valde att lägga huvudsakligt fokus på innehållet (vad 

som sägs), men även delvis hur det sägs eftersom samtalet i sig är i fokus för analys. Eftersom 

det finns ett moment av observation i intervjusituationen i form av kroppshållning, oror, ögon-

kontakt, röstläge (Løkken & Søbstad, 1995) var det av vikt att transkribera noggrant ord för 

ord, för att på så vis visa på vad som uttrycktes via kroppen under tiden som intervjun pågick. 

Med hjälp av transkriberingen var sedan tanken att kunna citera utan att vara rädd för att 

skriva fel men även med syftet att skriva en så detaljerad sammanfattning som möjligt. En an-

nan tanke med den noggranna transkriberingen var att kunna utröna huruvida uttal och inne-

håll varit av vikt för både redovisning och analysering av resultat. 

Precis som Löfstedt (2001) så gjorde jag en sammanfattning av varje intervju för att på så vis 

stämma av med informanterna vid ett senare tillfälle kring innehållet i intervju. En samman-

fattning av varje intervju efter att ha transkriberat möjliggjorde tydlighet kring de ämnen som 

studien syftade till att undersöka och synliggöra. En sammanfattning kan även anses vara av 

vikt för min studie utifrån det Löfstedt (2001) skriver om gällande min egen förståelse för det 

informanterna yttrade, men även värdefullt för informanternas egen förståelse av den bild de 

gett ut och att denna överensstämde med vad de först ansett sig gett. Löfstedt (2001) menar på 

så vis att en respons från informanterna leder till ett klargörande av upplevelser och tolkningar 

utifrån våra olika utgångspunkter. På så vis upptäckte hon att informanterna kan ge förslag på 

förtydliganden och utbyte av vissa kategoriska uttryck men även utveckla sitt resonemang. 

Detta menar hon var värdefullt för sin egen förståelse av det pedagogerna diskuterade, men 
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även för pedagogernas egen förståelse av den bild de var beredda att ge av dem själva (Löfs-

tedt, 2001). Detta var även något som jag själv upplevde under intervjuernas genomförande 

och som därför var av stor vikt för min studie. Uppföljning av intervjuerna gjordes inte då jag 

erhållit en typ av validering från informanterna gällande sammanfattningen från varje inter-

vju. Därmed ansåg jag att intervjuerna var kompletta och heltäckande för det syfte och de frå-

geställningar jag ämnat utgå från. 

Etiska ställningstaganden 
Det medvetna valet att anlägga ett pedagogperspektiv innebär att medvetet avstå ifrån att ob-

servera och analysera barnens agerande, om det inte haft direkt betydelse för förståelsen av 

pedagogernas agerande i bildaktiviteterna. Enligt mig betyder detta val dock inte att de etiska 

aspekterna blir färre eller får mindre betydelse eftersom det ändå finns en möjlighet att barnen 

kan bli en del av det insamlade datamaterialet via den muntliga informationen som ges av 

informanterna.  

De fyra huvudsakliga etiska aspekterna som Vetenskapsrådet (2017) och Christoffersen och 

Johannessen (2015) tar upp informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa krav innefattar vad som behöver tas hänsyn till före, under och efter 

genomförd forskning (Vetenskapsrådet, 2017). Dessa togs tydligt upp i informationsblanket-

ten och samtyckesformuläret. 

Informationskravet innefattar ”vilket syfte forskningen har och betona att det är frivilligt att 

delta” (Vetenskapsrådet, s. 27) samt att de deltagande även ska få information om vad jag som 

forskare avser att analysera (Vetenskapsrådet, 2017). Detta togs upp av mig på ett tydligt sätt i 

informationsblanketten genom att redogöra för syftet med studien, att deltagandet baseras på 

frivillighet och vad informantens deltagande skulle innebära. Ytterligare information innefat-

tade att en sammanfattning skulle skickas ut för validering av deltagare och att resultat som 

framkommer kommer att behandlas enligt gällande regler för studier på universitetsnivå. 

Även kontaktuppgifter till mig och min handledare gavs ut. Allt detta ville jag vara tydlig med 

då Vetenskapsrådet (2017) även angett att information ska ges ut innan samtycke inhämtas. 

Jag har tolkat Vetenskapsrådet (2017) att ett samtycke i denna studie innebär ett tillstånd som 

jag som forskare erhållit från deltagare och som behövs för att genomföra den studie som be-

skrivits i enlighet med informationskravet. Utformningen av detta samtyckesformulär var 

gjord så att de som undertecknar godkänner sitt deltagande men även att deltagarna är inför-

stådda med de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2017) tar upp och som jag 

förhåller mig till i mitt arbete. Blanketten innefattade samtycke till den angivna studien och 

vad samtycket innebar för deltagaren. 

I enlighet med det Vetenskapsrådet (2017) benämner som pseudonymisering (att fingera namn 

så att ingen kan hänföra uppgifter eller prover till enskilda individer), har jag förhållit mig till 

detta genom att fingera de namn som redovisas i resultatkapitlet. Att även konfidentialitet 

åligger mig som forskare tas också upp av Vetenskapsrådet (2017) och innebär ”att inte sprida 

uppgifter man fått i förtroende och innebär skydd mot att obehöriga får del av uppgifterna” 

(vetenskapsrådet, 2017, s. 40). I enlighet med detta är namn på deltagande kommun och indi-

viduella deltagare fingerade. Detta för att jag inte ansåg att namnet på varken individuella del-

tagare eller kommun var av vikt för studiens skull, men även eftersom anses av mig som ett 

sätt att förhålla mig på ett aktivt och synligt sätt till konfidentialitetskravet. Deltagarnas per-

sonliga uppgifter menar jag därmed har hanterats så som Vetenskapsrådet (2017) tagit upp. 
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Nyttjandekravet innebär att uppgifter som inhämtas nyttjas endast för det syfte eller ändamål 

som de är tänkt att användas för och ingenting annat (Vetenskapsrådet, 2017). I enlighet med 

nyttjandekravet meddelades informanterna om hur den inhämtade informationen jag fick av 

dem via intervjuerna var tänkt att hanteras av mig. 

Värdering av den egna studien 
Jones och Barron (2007) nämner en svårighet med forskning och lyfter hur vetenskapliga stu-

dier/forskning bland annat kan bestå av glimtar mellan tidigare forskning eller ses som ett 

slags bevis på underliggande tendenser. De menar att forskningsprocessen förstås som:  

… to capture what is present, what is absent and what is only glimpsed in the perfor-

mance and to trace the splintering shoots of the rhizomatic meanings and explanations on 

the surface, beneath, above, behind and between. (Jones & Barron, 2007, s. 115) 

I enlighet med detta vill jag hävda att någon typ av generalisering så som den definieras av Jo-

nes och Barron (2007) ovan inte kan anses vara giltigt. Detta eftersom min studie kan anses 

vara så pass liten i både omfattning och utförande i förhållande till tidigare forskning, men 

även liten sett till utövare inom yrkesprofessionen. Med detta menar jag att mitt urval av in-

formanter inte kan ses som ett stickprov, då stickprov innebär att urvalet någorlunda kan anses 

representerar den grupp som ämnats studeras (Nyberg & Tidström, 2012). Detta eftersom mitt 

urval består av så pass få informanter att det är svårt att dra så pass generella slutsatser att de 

kan anses representera ett helt yrke. Eftersom jag valde pedagoger inom en kommun kan de 

dock anses stå för ett stickprov inom den valda kommunen. 

I enlighet med värdering av den egna studien vill jag även hävda att reliabiliteten och validite-

ten i denna studie kan vara hög samtidigt som den är låg av bland annat orsaken att reliabilitet 

innebär att upprepa samma undersökning av samma grupp vid skilda tidpunkter och orsaken 

att interreliabilitet handlar om att låta flera forskare undersöka samma fenomen 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). På så vis vill jag hävda att det praktiskt sett skulle 

kunna gå att genomföra intervjuer på samma sätt som jag gjorde, för att på så vis visa på hur 

hög eller låg reliabilitet kan anses vara. Eftersom intervju som metod innebär en möjlighet att 

kunna ta vara på informantens tankar, känslor och önskemål (Løkken & Søbstad, 1995) vill 

jag dock lyfta att utfallet kan verka negativt i förhållande till reliabiliteten. Vidare menar jag 

att datamaterialet som är insamlat via intervjuer uppfyller interreliabilitet eftersom jag i min 

diskussion korrelerat resultat från min studie till andras forskning. För en högre sådan kan det 

dock vara av värde att någon annan använder sig av samma intervjuguide som jag gjorde men 

även samma teoretiska perspektiv, för att undersöka om det går att komma till samma slutsat-

ser som mig. Oavsett syftar intervju som metod att ta vara på en informants tankar, känslor 

och önskemål (Løkken & Søbstad, 1995) som jag menar i sin tur kan fångas både i stunden 

som är just här och nu men även det som en gång varit. Detta menar jag innebär att data-

materialets reliabilitet kan anses vara både låg och hög då dessa aspekter påverkas av dagshu-

möret, men även förmågan hos informanten att leva sig in i dåtiden. 

Christoffersen och Johannessen (2015) tar upp begreppsvaliditet som ett typiskt mätningsfe-

nomen och som står för giltighet. Detta begrepp syftar på relationen mellan det generella fe-

nomen som ska undersökas och mätningen eller konkreta data (Christoffersen & Johannessen, 

2015). Jag tolkar det som att de menar att man som forskare bör ställa sig frågan huruvida fö-

religgande data, i detta fall insamlade svar från intervjuerna, kan anses vara valida för att re-

presentera det generella fenomenet, i detta fall mitt syfte. Eftersom jag utgått från syftet och 
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frågeställningarna för att utforma intervjufrågor kan den insamlade datan anses vara valid då 

den ämnar ge mig fyllig och bred information för att jag ska kunna anses svara på mitt syfte. 

Eftersom informanternas anonymitet möjliggör en högre tillförlitlighet av deras svar (Nyberg 

& Tidström, 2012) anser jag även därför att den insamlade datan har en hög tillförlitlighet då 

jag anonymiserat informanterna, deras svar och deras ursprung. Genom en dialog med andra 

personer och genom att arbeta med litteraturen och jämföra med annan information kan en 

rimlig grad av säkerhet om det vi kommit fram till utformas (Løkken & Søbstad, 1995). Detta 

ämnar jag göra genom att jämföra min information med tidigare information samt att föra en 

dialog med andra under processens gång, för att på så vis erhålla en rimlig grad av säkerhet 

kring det jag kommit fram till.  

Jag har på bästa sätt försökt återge deltagarnas utsagor så korrekt som möjligt vid transkri-

bering men även vid resultatredovisning, med hänsyn till studiens validitet och reliabilitet 

men även av etisk hänsyn då jag försökt ta tillvara på pedagogernas tillit och respekt så som 

den hänvisas till genom de nämnda forskningsetiska principerna. På så vis vill jag även hävda 

att jag, genom lyssnandet och att lyssna flera gånger, under transkriberingen har validerat min 

insamlade data under hela tiden som transkriberingen pågått. Validering har även skett genom 

att bland annat låta informanterna ta del av och godkänna den sammanfattning jag skrev uti-

från transkriberingen av intervjun. 

Eftersom tillförlitligheten baseras på att man som forskare redovisar sina utgångspunkter för 

analysen men även begränsningar en sådan analys kan ha och hur detta kan påverka resulta-

tens hållbarhet (Vetenskapsrådet, 2017) menar jag att detta genomförts med hjälp av mina för-

tydliganden. Dessa handlar bland annat om pedagogperspektiv framför ett barnperspektiv, hur 

intervju som metod kan påverka resultaten och hur intervju som metod ansetts av mig som 

ändamålsenlig för denna studie. 
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Resultat och analys 
Först i detta kapitel presenteras informanterna och deras förutsättningar i den verksamhet de 

befinner sig i för att åtföljas av relationen mellan bildskapande och genus. Förutsättningar för 

genus behandlas i ett separat avsnitt då detta inte ansetts av informanterna som knutet till nå-

got specifikt material inom bildskapande. Därefter redogörs för pedagogens roll i bildskap-

ande. Efter varje huvudavsnitt finns en sammanfattning av vad som lyfts fram. Slutligen lyfter 

jag slutsatser som jag dragit från båda dessa huvudavsnitt.  

Nedan redovisas och lyfts fram den större majoriteten och de mest avvikande framkomna ut-

sagorna eftersom det inte finns utrymme att gå in på alla detaljer som framkommit. Alla namn 

är fiktiva och valda utifrån alfabetet i enlighet med intervjuernas fallande genomförande. 

Presentation av informanter & förutsättningar 
Alla intervjuer skedde i en kommun i västra Mellansverige. 

1. Anna och Beatrice jobbar tillsammans på samma avdelning för de yngsta barnen och 

har jobbat 20 år vardera inom förskolans verksamhet. Stora praktiska förutsättningar 

för bildskapande återfinns på denna förskola genom tillgången till en stor ateljé, med 

stora glasfönster som vetter ut mot en skog, samt mindre ateljéer på varje hemvist. Här 

arbetas utifrån projekt och gemensamma teman. 

2. Cecilia har arbetat som förskollärare i 31 år och har även arbetat på fritids i många år 

samt även inom grundskolan. Hon jobbar nu på en avdelning för de yngsta barnen. 

3. Desirée har arbetat som förskollärare i ungefär 17 år och jobbar nu på en avdelning för 

de äldsta barnen. 

Cecilia och Desirée arbetar på samma förskola vilket innebär att de tillhandahåller un-

gefär samma förutsättningar för bildskapande. De utgår från aktivitetsstationer, varpå 

ateljén är en av dessa stationer. På deras förskolor finns det mindre rum i typ av en 

ateljé på alla avdelningar. 

4. Emilia har arbetat som förskollärare i ungefär 6 år och arbetar nu på en avdelning för 

de yngsta barnen. Emilia arbetar på en förskola där det finns mindre ateljéer på alla 

hemvister och så en större gemensam ateljé. Organisationsmässiga aspekter påverkar 

de yngsta barnens möjligheter då det anses omständigt för dem att ta sig bortåt, till den 

stora ateljén. Emilia uttrycker att förutsättningar inom bildskapande är beroende av det 

som finns på internet, det man som pedagog får inspiration från och sina tidigare kun-

skaper, men även vad pedagogen får med sig från yrkesutbildningen och vilken kun-

skap pedagogen väljer att ta fasta på. 

5. Frida har arbetat som förskollärare i ungefär 4 år och arbetar nu på en avdelning för de 

yngsta barnen. På Fridas förskola finns möjlighet till bildskapande i mindre lokaler, 

men i annan typ än vad de kunde kalla för en ateljé. 

6. Gabriella har arbetat som förskollärare i ungefär 6 år och arbetar nu på en avdelning 

för de yngsta barnen. Hon är utbildad som lärare mot de yngre åldrarna (förskollärare, 

fritidshem, förskoleklass samt årskurs 1-7). Där hon arbetar har man tillgång till en 

väldigt stor ateljé med ”allt möjligt material som man kan tänka sig”. Den stora ateljén 
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anses mer anpassad till de äldre barnen. På avdelningen där hon arbetar finns en skjut-

dörr så att man kan avskärma sig från övriga lokaler där det även finns mer material 

till-gängligt. 

Alla resultat menar jag bör förstås i sitt sammanhang som informanterna befunnit sig i, det 

vill säga en blandning av pedagoger som arbetar på avdelningar för både äldre och yngre barn 

och informanternas dagsform. Detta synliggörs även av pedagogerna själva då de visar på att 

det finns olikheter i tänk gällande både genus och bild och skapande på dessa olika avdel-

ningar. Exempelvis att informanterna på avdelningar för de yngre barnen tänker mycket på 

barns säkerhet när det gäller bildskapande och att det anses vara lättare med bildskapande på 

avdelningarna för de äldre barnen. 

Relationen mellan bildskapande och genus 
Här nedan tas relationen mellan bildskapande och genus upp, oavhängigt om det även kan 

kopplas tillbaka till tidigare avsnitt eftersom jag ansåg det av vikt att skilja dem från varandra 

för att skapa tydlighet. 

Ett individperspektiv på bildskapande betonades av Anna och Beatrice som menade att man 

ser mer till individen och dennes möjligheter och att det ser olika ut från person till person vad 

man exempelvis är intresserad av, snarare än vilket kön man har. De upplevde ingen skillnad 

mellan pojkars och flickors deltagande i ateljén, utan menar mer att denna skillnad snarare 

skulle kunna bero på gruppsammansättningen. De hade dock lagt märke till tendenser till 

könsskillnader i barns skapande och motiv som de ansåg var ”okej”. 

Cecilia hade inte lagt märke till någon skillnad bland flickorna och pojkarna utan menar att 

det ser väldigt blandat ut inom bildskapandet. Hon menar att genuspedagogik och jämställdhet 

alltid finns med i tanken, men att man på hennes avdelning inte arbetar på ett aktivt sätt med 

detta. Hon påpekar att en korrelation mellan bildskapande och genus kan vara önskvärt:  

Kanske skulle testa det en gång och se om det faktiskt gör någon skillnad. Ja det kan säkert göra 

det beroende på vad – barn kan säkert påverkas av en vuxen också tror jag på hur man pratar med 

flickor och hur man pratar med pojkar. Det skulle vara kul att lyssna på sig själv en gång. För även 

om man tycker att man behandlar dom lika så kanske man faktiskt inte gör det. 

Cecilia tänker sig att barnens möjligheter att använda olika material påverkas av pedagogens 

förhållningssätt till materialet och till genus. Möjligheterna pedagogen erbjuder barnen påver-

kar vad barnen ser som mest möjligt att använda. Att arbeta med genus kontinuerligt och att 

pedagogernas förhållningssätt kan påverka barns möjligheter i bildskapande är även något 

som Desirée tar upp:  

Och så är det inte hos oss utan det är ju otroligt blandat. Jag tror att det grundar sig i att de är så 

vana vid att välja utifrån vad dom … själva … vill, just då, som dom tycker om. Sen så påverkar vi 

dom ju ändå många gånger omedvetet. Uppenbarligen, i alla situationer, så är det ju. 

Hon menar även att pedagogens sätt att se på bildskapande omedvetet kan påverka barnens 

möjligheter att förhålla sig till bildskapande. Hon menar även att barngruppen hon arbetar i nu 

inte visat några tydliga tendenser till könsstereotypa val och att man i hennes arbetslag har fo-

kus på görandet snarare än vem som gör vad. I hennes arbetslag förs en kontinuerlig dialog i 

om skeenden eftersom man anser att genus har med alla situationer att göra, inte endast bild-

skapande. Desirée lyfter vidare även att hur man jobbar med jämställdhet bidrar till hur jäm-

ställt det blir mellan barnen och hur barnen tänker kring jämställdhet när de blir äldre. 
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I likhet med Anna och Beatrice ansåg även Emilia ansåg att barnens individuella behov går 

före barnets kön. Emilia påvisade planen mot diskriminering och kränkande behandling vid 

arbete med genus och menar att man på så vis alltid arbetar med genus. Hon menar även att 

man som pedagog alltid bör ha genus på en medveten nivå via dialoger med barnen och att det 

är viktigt att synliggöra allas möjlighet att vara allt genom just dialogen.  

Men jag brukar lägga upp det väldigt så här, om något är trasigt så här, förut sa jag alltid ’Jamen du 

kan be mamma laga istället för att slänga’ men nu säger jag ’Jamen du kanske kan be pappa laga 

det?’ och dom bara… Då märker man ju på många barn att dom bara … ’Jaha’- stämmer inte med 

deras tankevärld liksom. För man kan ju oftast det man tänker först och sen så om man vänder på 

det så säger man det. Så så… Så får dom vara med och tänka och fundera liksom. Vem som kan 

göra saker. 

Samtidigt upplever Emilia att man på hennes avdelning avsatt mer omsorgsbitar till tjejerna 

än killarna. Hon påvisar även att en medvetenhet kring genus har blivit mer aktuellt idag än 

vad det en gång varit men att detta också kan skapa problem: 

Man är ju mer medveten än förr. Men ändå så blir det ju liksom. Ja. Man går i gamla hjulspår lik-

som. Trampa nya vägar och stigar är mycket svårare. Men det går. Och sen faller man nästan i fäl-

lan att istället för att det inte ska bli för tjejigt någonting så slår det över så att det bara blir blått 

eller killigt, liksom, allt man gör istället. [Man] Får ju hitta något neutralt liksom. 

Hon anser att det krävs ett medvetet tänk gällande genus, men att detta har fått stå tillbaka i 

prioritering på grund av organisationsmässiga aspekter. Hon har även upplevt det som relativt 

neutralt mellan barnen men att äldre barn har mer ” koll på läget”. Hon tar även upp att barn 

påverkas av förebilder eller inspirationskällor som kan finnas utanför förskolans verksamhet 

och att genuskoder som finns inom populärkulturen håller på att luckras upp: 

Då är det ju inte bara förskollärarna och barnen utan vi – Då blandar vi in även föräldrarna för det 

är ju vad man får med sig… in till förskolan från TV och media och vad man upplever. Och föräld-

rarna, det är ju väldigt olika hur medvetna dom är. Det får man ju liksom med sig, så får man ju 

jämka. Det blir många aktörer. Men det påverkar ju vad barnen får, får till sig och kan komma och 

berätta att dom har gjort liksom. Hur naturligt det är att göra olika saker. 

Vidare påpekar hon att normbrytande av könsmönster kräver en lagom försvarande, motive-

rande och medveten pedagog eftersom barnen annars genomskådar den pedagogiska agendan. 

Att genus inte arbetas med aktivt är inget man som pedagog ska oroa sig, enligt både Emilia 

och Frida som hänvisar till ett långtidsperspektiv framför ett här och nu-perspektiv. 

Frida hänvisar till ett kontinuerligt tänk kring genus och att detta är något som finns med i alla 

ämnesområden, inte bara inom bildskapande. Hon menar också att där hon arbetar erbjuds alla 

barn samma möjligheter till deltagande och valmöjligheter och att det inte finns någon aktiv 

tanke kring lika i antal av killar och tjejer vid planering av bildaktivitet. Frida lyfter att en 

könsskillnad på avdelningen för de yngre barnen märks av vid bildskapande när de äldre bar-

nen kommer på besök, men inte annars:  

Vi märker ju av lite av dom äldre barnen och det är väl kanske lite mer att när det är – kommer till 

det här med det som de oftast sporadiskt blir erbjudna är ju att måla vanligt med färgpennor. Och 

det märker jag ju just när man har dom äldre barnen som kommer över och även våra äldsta /…/ då 

är det oftast tjejerna som tycker om att sitta och måla och klippa och pyssla. Och jag vet inte var-

för, om det är för att det är deras intresse eller att det har blivit som så eller om det har varit i läro-

processerna att det är någon som har påverkat men jag märker att oftast, av de äldre barnen, så är 

det mer tjejer som sitter och målar oftare, vid ett bord. Då kanske det är fem tjejer och en kille. 

Men när det kommer till dom aktiviteterna då det är ett annat bildskapande som är liksom mer pla-

nerat, andra sorters material, så är det faktiskt blandat måste jag säga. 
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Frida uttrycker att det ser mer könsstereotypt ut i fritt bildskapande. Frida var den enda som 

tog upp att en kontakt med specialpedagog är behövligt ifall man finner större tvivel eller 

tveksamheter för barnet gällande sin könsidentitet. 

Gabriella var väldigt tydlig med sin ståndpunkt som innebar att: 

Det är ingen skillnad. Alltså, jag är av den bestämda åsikten att det inte gör skillnad utan att man 

ser barnet och att så länge vi inte ens tänker att det inte är skillnad att… Ja, jag vet inte men det är 

väl ja men det typiska, stereotypa som alltid har hängt med som jag kanske ändå tycker är väldigt 

föråldrat, men om man ens ska tänka att det ska vara en skillnad så, så kanske man ser det. /…/ 

Utan det är så mycket om barnen. Så det hoppas jag inte, att det syns på något sätt att det är, att 

man gör någon skillnad. Och jag tror inte att man kanske gör det om man inte tänker så själv, att 

det är en skillnad, så tror jag inte att det blir en skillnad. 

Hon menade dock att genusskillnader kan vara mer synligt på avdelningarna för de äldre bar-

nen. Hon hävdade även att det inte skulle göra någon skillnad i utformning av bild-skapande 

om genus relaterades till det. Hon betonade barnens individualitet väldigt mycket och att det 

är deras egna intressen eller ålder som påverkar hur de agerar, inte genus eller kön. Även Ga-

briella tog upp yttre aspekter som kan påverka barnen och hänvisade till barnens ålder: 

Jag tror kanske att man ser att man kan få se mer hemma eller se mer på stora barns avdelningar. 

/…/ För, för oss är det så självklart att det liksom inte finns eller ska synas på ett helt annat sätt än 

– Skulle jag tro, att det är mer, att man kanske har med sig andra saker hemma som man hör, som 

man här i förskolan bara typ, ’Nä men gud vad har det här barnet fått det här ifrån?’ eller så för att 

man vet att det kommer inte, det kommer inte härifrån. Så jag tror att det kan se mer annorlunda ut 

med dom stora barnen som ändå har fått med sig ännu mer år, alltså hemifrån, som påverkas av 

andra utanför. Nu har vi ju då dom små barnen och formar det på ett annat sätt så, så om det finns 

så är det inte lika synligt, här, hos oss i alla fall då. 

Anna och Beatrice, Cecilia och Frida uttryckte en insikt i att behandling av och förhållnings-

sättet till barnen kan te sig annorlunda i praktiken jämfört med vad man som pedagog tänker 

om det man gör. Desirée var den enda som framhävde att bildskapande behövs i förskolans 

verksamhet eftersom dessa delar innehållet viktiga aspekter för barnens framtid. 

Ingen av informanterna undrade över eller preciserade begreppet genus och dess betydelse. 

De efterfrågade heller inte något förtydligande från mig gällande betydelsen av begreppet.  

Sammanfattning av relationen mellan bildskapande och ge-

nus 
Några informanter visade på en medvetenhet om genus gällande ett här och nu-perspektiv i 

relation till ett framtidsperspektiv, medan andra hänvisade till ett kontinuerligt tänk framför ett 

valt fokus. På så vis synliggjordes en motsättning mellan kontinuerligt tänk i förhållande till 

fokusstyrt arbetssätt. Ett individperspektiv var också något som betonades i förhållande till 

genus, vilket innebar att informanterna menade att man såg till individen snarare än till genus. 

Det mest framträdande skulle jag nog säga var det Gabriella framhärdade att om man som pe-

dagog inte tänker att det är en skillnad, så blir det inte heller någon skillnad. Några av infor-

manterna uttryckte att genus syntes tydligare på avdelningarna för de äldre barnen. Många av 

informanter uttryckte en insikt i att behandling av och förhållningssättet till barnen kan te sig 

annorlunda i praktiken jämfört med vad man som pedagog tänker om det man gör. 
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Pedagogens roll i bildskapande 

Vad är bildskapande? 
Vad bildskapande innebär och innefattar för informanten var mångfacetterat och ibland tvety-

digt, men innehöll även likheter. Vilken betydelse informanterna ansåg att bildskapande hade 

utgick från vad pedagogerna tror ämnet kan erbjuda barn. 

Alla informanter uttrycker bildskapande som en uttrycksform och språk- och förmedlings-

praktik för barn att konkret forma sina tankar, erfarenheter, upplevelser och funderingar. Ga-

briella menar att bildskapande erbjuder sätt att uttrycka sig som inget annat ämne kan erbjuda. 

Bildskapande upplevs av Desirée och Anna och Beatrice som en möjlighet för pedagogen att 

utveckla en bredare förståelse för barnet, genom dialog. Desirée, Frida och Emilia uttryckte 

bildskapande som betydelse för barnets själv genom dialog med en pedagog. Desirée menar 

att en utveckling och utmaning av barnets själv går genom reflektioner. Frida menar att beröm 

och uppmärksamhet skapar en känsla av trygghet som sedan påverkar barnets själv och vilket 

förhållningssätt barnet skapar till ämnesområdet bildskapande. Emilia menar att uppleva att 

man kan är viktigt för att hitta motivation för bildskapande. Hon menar även att detta ger bar-

net möjlighet att utveckla en självtillit. 

Gabriella ser bildskapande som ett ämnesområde som ska få ta lika stor och naturlig plats som 

allting annat, som en del av en helhet. Detta är även något som Anna och Beatrice tagit fasta 

på och menar att bildskapande ses som en självklar del som är integrerad i verksamheten. 

Pedagogens roll 
De intervjuade informanterna var överlag överens om att en pedagogroll innebär en 

mångsidig och skiftande roll. Denna roll var beroende av vilket syfte man hade med sig in i 

bildskapande. Desto yngre barnen var desto mer betydande ansågs pedagogrollen vara enligt 

Anna och Beatrice, Emilia och Frida. Det var dock endast Emilia som nämnde att säkerhets-

tänket inte får inverka på ett begränsande sätt gällande barnens bildskapande. 

Pedagogrollen innefattade enligt Anna och Beatrice en roll som en deltagare. De menade att 

berättande och seende ska få turas om och att reflekterande skulle göras möjligt i ett sampel 

med pedagogen och barnen. En liknande aspekt tar Frida upp som menar att det hör till peda-

gogrollen att se till så att alla får höras och synas, men innebar även ett deltagande: 

Så att vi känner ju att det är en viktig roll att vara deltagande, men sen behöver man inte alltid vara 

en aktiv deltagare. Man kan sitta med och observera på vad barnet, och svara på det uttryck som 

barnet gör. Du behöver inte hela tiden vara liksom och styra och ställa och ’Så här ska du göra’ 

utan att, finnas där bredvid. Vid behov. 

Enligt Cecilia innefattade pedagogrollen ett möjliggörande för andra barn att ta del av varand-

ras tankar genom att pedagogen skrev ner tankarna för att på så vis kunna delge dessa till alla, 

på ett återkommande reflekterande sätt. Emilia framhävde pedagogrollen som något som in-

nebar ett annorlunda sätt att tänka och att detta kan bidra till att ge barnen en möjlighet att 

tänka om sitt tänkande.  

Betydelsen av att hålla isär pedagogens egna tankar från barnen och att inte trampa barnets 

tankar på tårna vid tolkning är något som Gabriella tog upp. Cecilia påvisar också detta ge-

nom att hänvisa till vikten av en diskussion mellan pedagog och barn: 

Jag kan ju se något helt annat i en bild än vad någon annan ser. Just de här diskussionerna och ja, 

att förstå varandra. Det är ju mycket diskussionerna om det dom tänker sig. 
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Detta är även något som Emilia tar upp och hänvisar till en maktaspekt som pedagogrollen 

kan innebära. Emilia menar att en pedagog inte nödvändigtvis uppfattar barnets syfte och att 

pedagogens maktposition kan påverka vad barnen svarar: 

Så man kan ju inte tolka alltid för bilden för mycket, tänker jag med dom, med dom små. Med 

dom små barnen. Man tänker om man nu ska kommunicera genom bildspråket. Så dom kommuni-

cerar något men det är ju inte säkert att du tolkar det så där som dom har gjort det. 

Emilia menade även att pedagogrollen innebär makt inför presentation av material. Gabriella 

påpekade att pedagogens maktposition påverkar vad som lyfts fram och inte i barnens bild-

skapande och menar att ”Man får nog vara lite försiktig också med just det, men man är 

ganska snabb som pedagog…” Även Cecilia tog upp pedagogens och barnets perspektiv och 

menade att det är viktigt att skriva ner barnens tankar eftersom det inte är alla som ser vad 

barnen skapar eller vad barnen haft för tankar under sitt bildskapande. 

Att fånga barnens intresse var något som nästan alla informanter tog upp, genom olika sätt. 

Anna och Beatrice tog upp vikten av lyhördhet för att kunna göra detta: 

Många gånger så, så föder det ju också nya tankar. Alltså, när man sitter så där och, och kanske 

håller på med något skapande och man liksom berättar vad man har gjort och så dyker det upp nå-

gon tanke där. Då kan man ju haka vidare i den och säga att jaha men det där var spännande, hur 

kan vi utveckla det. Alltså så att, det går in - det kan ju föda nya tankar. 

Desirée tog upp möjligheten att erbjuda barnen att betrakta varandra och pedagogen för att 

väcka ett intresse och skapa trygghet för att sedan kunna utmana barnen:  

För många gånger handlar det ju om att man är osäker och inte vet vad som förväntas eller ’vad 

kan jag göra?’. … Det kan räcka att det här barnet som inte vill, att den bara får vara med – titta på 

när dom andra gör, den stunden, bli sugen liksom … Att börja på den nivån så att de själva blir 

trygga och sedan utmana dem, efterhand. Så att det som jag tror kräver mest faktiskt, det är inte 

grejer eller utbud just i det syftet utan det handlar mer om en närvarande pedagog, som är lyhörd, 

tror jag. 

Emilia pekade på vikten av att finna motivation för bildskapande eftersom lärande och bild 

bland annat handlar om att uppleva att man kan – att barnet får möjlighet att uppleva en själv-

tillit. Detta menar Emilia kan ske genom pedagogens roll som inspirationskälla för barnen 

men även genom en uppdelning i mindre grupper. Desirée menar även att pedagogrollen inne-

bär en möjlig inspirationskälla vid de mer styrda aktiviteterna för att ”… skjutsar dem framåt 

eller finnas och stöttar, och inspirerar, så.” Stöttning är även en aspekt som Frida tog upp som 

viktig del i pedagogrollen för att ge en positiv känsla gällande bildskapande hos barnet. Gabri-

ella betonar en förmåga hos pedagogen att ställa frågor som en viktig del i att kunna fånga 

barnens intresse. 

Pedagogens arbetssätt 
Anna och Beatrice betonade att det ska finnas en möjlighet för alla barn att prova på bildskap-

ande oavsett hur mycket tid de spenderar på förskolan. Cecilia och Desirée menar att man 

skapat villkor och möjligheter för barnens lärande i bildskapande genom ett arbete med aktivi-

tetsstationer. Genom dessa ges barnen möjlighet till bildskapande både tillsammans med, men 

även utan sällskap av en pedagog eller andra barn. Desirée menar att aktivitetsstationerna 

möjliggör bland annat olika möten mellan gruppkonstellationer för att på så vis möjliggöra att 

ge eller få stötning av kompisar. Samtidigt berättade hon att hon inte anser att barnen påverkar 

varandra i sina bilder eller i sitt skapande. 
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I enlighet med aktivitetsstationer så blir bildskapande en del av den större verksamheten, vil-

ket är en aspekt som även Gabriella tagit fasta på. Gabriella menar att bildskapande bör ses:  

Mer som en, som en del i helheten i verksamheten tror jag. Än att det ska vara så här något väldigt 

speciellt med, med den delen, så. … Ja men naturligt inslag, tror jag. 

Vidare menar Gabriella även att barnen är källan till kreativitet och att det är deras idéer som 

får styra verksamhetens innehållsliga delar. Hon betonar mycket att man som pedagog bör ta 

vara på barnens engagemang, intresse och syfte för att se vartåt det leder, istället för att hålla 

tillbaks med saker eftersom ”meningen som dom har är ju mer ärlig för deras [bildskapande]”. 

Att barnens syfte får företräde gentemot pedagogens syfte är även något som Anna och Bea-

trice och Emilia tar upp. De menar att pedagogers och barns syften och intressen bör blandas 

om vart annat. 

Det är ju olika där också. Det beror ju lite på vad, vad man-ibland kan det ju vara så här att jag 

kanske vill, se, hur barnen kanske tolkar en viss sak. (Anna och Beatrice) 

Det beror på vilken pedagogik man utgår ifrån eller vilken teori man utgår ifrån. … Då tänker jag 

att ingen har sagt till mig att ’Det är just precis det här som gäller just precis nu’ och ’Imorgon gäl-

ler något annat’, utan då tänker jag, då kan jag göra lite olika. Bara jag vet varför. (Emilia) 

Anna och Beatrice betonar också vikten av seendet och dialogen i bildskapande: 

Och dom inspireras ju av varandra också lite att liksom man kan titta. Det är ju inte alltid – förut 

var ju det nästan lite fult att man skulle titta på hur någon annan gjorde, men det ser ju vi som nå-

got positivt, att barnen lär av varandra och att man kan liksom inspireras av varandra också. Det är 

ju inte alla som tycker att det är lätt och någon annan sätter igång jättesnabbt och tycker att det här 

är inga problem. Men just att man kan få berätta. 

Emilia tog även upp vikten av ett syfte och kunskap för att bildskapande inte ska leda till en 

negativ upplevelse: 

Och sen så kan du ju vara medforskande i förskolan men du måste ju ändå ha… lite liksom, koll 

… så att inte du bara sitter där också och bara ’Wow, blev det så?!’. För oftast går det ju bra, men 

om det inte går bra så är det ju bra om du kan ta hand om det. 

Hon menar också att diskussioner kring hur barnen tänker och att försöka förstå varandra är 

en central del och är avgörande för barngruppens storlek vid planerad bildskapande. 

Sammanfattning av pedagogens roll i bildskapande 
Bildskapande uppfattades av informanterna som mångfacetterat. Det upplevdes bland annat 

som en språk- och förmedlingspraktik men även som en självklar och integrerad del av verk-

samheten. Vidare upplevdes bildskapande dessutom som en möjlighet för pedagogen att ut-

veckla en bredare förståelse för barnet. De visade på betydelsen av utvecklingen av kunskaper 

inom bildskapande och syftade då till barnets förhållningssätt till bildskapande, men även bar-

nets själv som jag menar kan vara av övergripande betydelse för förskolans verksamhet så 

som självtillit, trygghet och utmaning av barnets själv. 

Som redan nämnts var de intervjuade informanterna överens om att en pedagogroll innebär en 

mångsidig och skiftande roll, att den var beroende av vilket syfte man hade med sig in i bild-

skapande samt innebar en typ av deltagande. Desto yngre barn, desto mer betydande roll an-

sågs pedagogen ha i förhållande till säkerhetsaspekten för de yngsta barnen. Informanterna 

verkade även rörande överens om pedagogens roll som en förmedlare av andras tankar, re-

flektioner och upplevelser samt att fånga barnens intresse. Pedagogrollen bestod vidare av en 



 

26 

 

roll som inspiratör och vidareutvecklare av barnens perspektiv. Allt detta utan att så att säga 

trampa barnet på tårna, i och med pedagogrollens maktposition i förhållande till barnet. 

Arbetssättet utgick mycket från barnens individualiteter och att man som pedagog bör finnas 

till hands för barnen, men även att man skapat villkor och möjligheter för barns bildskapande 

sett till både organisationsmässigt men även tidsmässigt. En diskussion eller medvetenhet gäl-

lande företräde av syfte och en dialog under och om bildskapande ansågs också viktigt. 

Slutsatser från resultatkapitlet 
En slutsats av de redovisade resultaten visar på att genus inte verkar knutet till något specifikt 

material inom bildskapande och inte heller verkar lyftas i någon större utsträckning till ämnet 

bildskapande av informanterna. En annan slutsats tyder på att genus för de intervjuade peda-

gogerna anses vara en viktig del i förskolans verksamhet, men att man inte arbetar med detta 

på ett fokusinriktat sätt eller i bildskapande. Ytterligare slutsatser är att bildskapande anses av 

informanterna som en viktig del för barnen att ta del av i verksamheten samt att teori och 

praktik kan se olika ut. Slutligen verkade begreppet genus inte viktigt att diskutera eller lyfta 

vid intervjuerna. 
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Diskussion 

Diskussion av metod och utförande 
Intervju som metod gav mig möjligheter att upptäcka, identifiera och synliggöra pedagoger-

nas förhållningssätt och bemötande i bild genom bearbetningen av sammanfattningarna och 

transkriberingarna. Därmed ligger det en möjlighet i intervju som metod då den på ett indirekt 

sätt ger mig möjlighet att komma nära den sociala praktik jag ämnar närma mig, genom peda-

gogernas beskrivningar av praktiken.  

Negativt, enligt mig, med en så pass öppen typ av intervjuguide, kan vara att informanten 

hamnar bortanför det som var efterfrågat från början, i och med möjligheten att brodera ut 

sina svar finns. Det var även därför som jag utformade olika områden som bestod av förutsätt-

ningar, bild som ämne, utformning av aktiviteter samt huruvida arbetet med jämställdhet och 

bild som ämne kan kopplas samman. Utformning enligt olika huvudteman var tänkt som le-

dande för de frågor som syftade till att följa upp huvudfrågan. 

Jag fann även en svårighet i att jag som intervjuare tar med sig ett tänkt syfte, och informan-

ten tar med sig ett annat syfte, till intervjun och att detta kan påverka vilka svar som ges av 

informanten men även hur jag som intervjuare tolkar dem. Intervju som metod kan även ses 

som en begränsning, speciellt jämförelsevis med observation som metod, då en intervju som 

inte står i samband med en annan metod inte flyttar mig fysiskt nära de sociala praktiker som 

jag har för avsikt att studera i det faktiska skeendet. Detta menar jag beror först och främst på 

de praktiska begränsningarna som Christoffersen och Johannessen (2015) tar upp och då syf-

tar jag på tidsaspekten som ett examensarbete har. Detta innebär att det inte fanns någon större 

möjlighet att arbeta med två metoder parallellt. Hade möjligheten funnits att använda två me-

toder hade jag kunnat använda mig av intervjufrågor för att söka förstå konkreta saker som 

observerats. Jag anser även att jag hade fått möjlighet att analysera och jämföra det praktiska 

skeendet/arbetssättet med hur pedagogerna beskriver och upplever sitt arbetssätt. Jag kunde 

även brukat enkät som metod, men jag anser att jag då inte hade fått samma nyansering av 

svaren som vid intervju eftersom intervju som metod, enligt Christoffersen och Johannessen 

(2015), syftar till att just ge en inblick i någon annans livsvärld. 

Jag kan anse att rätt metod valdes genom att utgå från syftet där huvudtyngden ligger i peda-

gogers perspektiv, och intervju som metod möjliggöra ett synliggörande av pedagogernas per-

spektiv. Jag anser även att intervjuerna var givande då det märktes att informanterna gavs 

möjlighet att reflektera över sig själva och även gavs möjlighet att genom intervjuerna visa 

sitt engagemang och på så vis gav bra respons på intervjufrågorna. På så vis anser jag att jag 

fick långa och uttömmande svar och att intervjun upplevdes mer som ett samtal, som också 

var lagom långt. Jag har hela tiden utgått från intervjuguiden, men frångått den delvis om nå-

got varit av vikt för informanten att diskutera men även av vikt för min egen del att be om för-

tydliganden, utöver de frågor som var i intervjuguiden. Detta för att inget ska feltolkas i inter-

vjuresultatet.  

Resultatdiskussion 
I denna sista del tas resultat från studien upp för att analyseras utifrån det valda teoretiska per-

spektivet poststrukturell feminism men även för att knytas an till tidigare forskning och vald 

metod. Diskurser, positioneringar och subjektsskapande kommer att vara i centrum för analy-

seringen av datamaterialet om hur genus kan göras i bildskapande genom beskrivningar av 
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praktiken samt hur detta bemöts av pedagogerna. Detta för att visa på hur deras förhållnings-

sätt och kan påverka deras praktik av bildskapande i relation till genus, utan att för den skull 

påvisa rätt eller fel utan snarare ett annat sätt att tänka kring den praktiska verksamheten. Jag 

undersöker inte relationen mellan pedagoger och hur den kan inverka på bemötande och för-

hållningssätt. Genus i detta sammanhang har samma innebörd som att göra kön eftersom ge-

nus i detta sammanhang relaterar till en diskursiv praktik där förhållningssätt kring genus ut-

trycks och praktiseras. 

Eftersom en utgångspunkt är att diskurser skapas och omskapas hela tiden av de som ingår i 

dem, i ett sätt att förstå och skapa sig själva är det av vikt att lyfta fram vilka diskurser som 

informanterna ger uttryck för. Eftersom bildskapande uppfattades som mångfacetterat av in-

formanterna kan det enligt mig även vara rimligt att anta att olika diskurser och diskursiva 

praktiker kring bildskapande existerar inom varje förskola, antagligen till och med olika dis-

kurser inom en förskoleverksamhet, men även inom varje enskild individ. Att olika förhåll-

ningssätt till bildskapande kan existera parallellt med varandra är även något som Wikberg 

(2014) tar upp. Hon menar att individuella förståelser för bildskapande gör det svårt att sär-

skilja dem från varandra och syftar då till pedagogernas och barnens förhållningssätt. I detta 

fall är det dock frågan om olika förhållningssätt hos olika pedagoger. Diskurser som jag åter-

funnit menar jag därför verkar och existerar parallellt med varandra, snarare än agerar som 

motpoler till varandra. Sett till resultatet menar jag att vissa informanter kan falla in under 

flera av de indelningar av diskurser som jag har gjort, vilket jag anser tyder på en parallell ex-

istens av de olika genusdiskurserna men även att olika diskurser kan verka samtidigt inom en 

individ. 

Genom informanternas olika utsagor kring deras arbetssätt och önskan att arbeta anser jag att 

olika typer av genusdiskurser synliggjordes, och därför även en diskursiv praktik inom bild-

skapande. I min studie urskiljde jag två diskurser som behandlar genus i relation till bildskap-

ande och benämner dem som första och andra genusdiskursen. Ytterligare tre ansåg jag kunde 

härledas från resultaten men som inte hade någon specifik relation till bildskapande. Dessa 

benämns som den tredje och den fjärde genusdiskursen. Jag är medveten om att annan indel-

ning av diskurser i mitt framtagna material kan vara möjliga, men jag har alltså gjort ett aktivt 

val att göra följande indelning. Alla diskurser benämner jag som genusdiskurser eftersom de 

behandlar genus i förhållande till förskolans verksamhet och enligt siffor med avseende att 

inte associera dem med positiva eller negativa uppfattningar eller föreställningar. 

Genusdiskurser i bildskapande 
Den första genusdiskursen syftar till att lyfta fram genus i bildskapande och på så vis kunna 

bidra till nya möjligheter att utveckla inom bildskapande. Aspekterna i denna genusdiskurs 

togs upp av Cecilia som menade att ett genusperspektiv inom bildskapande eventuellt skulle 

kunna bidra till en skillnad i utformning på så vis att det synliggörs andra saker och möjlig-

heter i bildskapande om hänsyn tas till genus. Detta eftersom pedagogens förhållningssätt till 

material och genus och hur denne relaterar de båda till varandra kan synliggöras och medve-

tandegöras, för att sedan eventuellt kunna möjliggöra en förändring i sig, eller kunna möjlig-

göra förändring av bildskapandet. Detta menar jag korrelerar till det Emilia menar om att barn 

influeras av förebilder eller inspirationskällor som finns utanför förskolans verksamhet, något 

som även tagits upp av Jones och Barron (2007). Därför menar jag att det kan anses vara av 

vikt att synliggöra en genusdiskurs i bildskapande i förskolans verksamhet, då barnen stöter 

på könsstereotypa sammanhang i relation till bildskapande utanför förskolans verksamhet.  
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I relation till det Änggård (2005) och Löfstedt (2001) hävdar, att barnen skapar en annan typ 

av teckningar på egen hand än i aktiviteter som är pedagogstyrda, menar jag att detta kan kor-

relera till den första genusdiskursen. Löfstedt (2001) menar även att pedagoger kan erbjuda en 

möjlighet till förändring i barnens tänkande om bildskapande (sitt och andras), vilket även in-

formanten Gabriella tog upp och menade att en pedagogroll kan innebära att vidareutveckla 

barnens tankar och erfarenheter. I motsats till vad Löfstedt (2001) och Änggård (2005) lyft 

fram om pedagogrollen så menar Odelfors (1998) snarare att traditionella könsmönster för-

stärks genom pedagogerna och deras bemötande. Detta anser jag visar på en betydelse av vari-

ation i bildskapande och att barnens och pedagogers syften måste turas om, något som även 

informanterna Anna och Beatrice, Emilia och Gabriella gett uttryck för. I en sådan variation 

anser jag att bildskapande och genus kan utvecklas i samhörighet med varandra. 

Den andra genusdiskursen syftar till, i motsats till den första genusdiskursen, att genus inte 

har någon betydelse eller relation till bildskapande. Det som var mest framträdande inom 

denna genusdiskurs menar jag var det som informanten Gabriella tog upp. Enligt henne skulle 

det inte göra någon skillnad om genus och bild och skapande skulle sammankopplas med 

varandra eller ej och att bildskapande och utformningen av detta ändå skulle se likadant ut. 

Gabriella hänvisade till sitt sätt att se på saken genom att säga att genom att inte lägga synvin-

kel på genus, görs heller ingen genusskillnad. Hon menade snarare att hon ser bortom barnens 

kön och hur de eventuellt uttrycker detta och att det barnen gör eller visar beror på barnens 

egna intressen. 

Att barn bör ses till deras individualitet snarare än deras kön har tidigare nämnts av både Ei-

devald (2009) och av informanterna Anna och Beatrice, Emilia, Gabriella och Desirée. Detta 

menar jag kan relateras till den andra genusdiskursen eftersom jag anser att inte se till barnets 

kön kan vara problematiskt. Detta eftersom poststrukturell feminism syftar till en samman-

smältning av kropp och intellekt enligt Lenz Taguchi (2004), vilket ur min synvinkel innebär 

att kön måste ges en roll likväl som intellektet för att just kunna ses som en helhet eller sam-

mansmältning som påverkar och påverkas i sociala sammanhang. För att kunna se bildskap-

ande ur ett helhetsperspektiv menar jag därför att genus kan vara en viktig del att ta hänsyn till 

i relation till bildskapandet. Eftersom diskurser påverkar människor menar jag att min första 

utgångspunkt för att förstå en av informanternas utsagor var att pedagogen kan bidra till att 

bibehålla könsnormer eftersom pedagogen inte ämnat att lägga någon betydelse i barnets kön. 

Jag menar att ett åsidosättande av barnets kön kan påverka huruvida pedagogen får syn på 

könsstereotypa skillnader eller ej i bildskapande och att en del av helheten förbigås. Det jag 

åsyftar då är det som Gabriella framhärdade att om man som pedagog inte tänker att det är en 

skillnad, så blir det inte heller någon skillnad. Vid en första reaktion dök en tanke upp: är det 

inte lite att stoppa huvudet i sanden och låtsas som att det man inte ser, det finns heller inte? 

Vid ett anläggande av det teoretiska perspektivet som tar upp diskurser och betydelsen i vad 

som sägs – vad som menas och hur detta påverkar vårt handlande - ändrades dock min initiala 

uppfattning. Eftersom diskursen Gabriella ger uttryck för handlar om att förhålla sig till kön 

på ett neutralt sätt, borde detta bidra till att kön inte ges möjlighet att påverka verksamheten i 

praktiken. Hennes förhållningssätt skulle alltså kunna leda till att hon inte skulle praktisera 

någon skillnad. Hennes diskursiva praktik skulle alltså inte bidra till att bibehålla könsnormer, 

som jag till en början trodde. Fortfarande problematiskt enligt mig är dock att ett sådant för-

hållningssätt till sitt sätt att tänka kan leda till att värdefulla tankegångar kring genus kan lysa 

med sin frånvaro. Jag har själv upplevt att det inte går att ha ett medvetet förhållningssätt till 

alla aspekter (exempelvis genus), varje dag, under hela sin verksamma tid inom förskolans 
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verksamhet, men jag anser dock att det kan lyftas vid olika tillfällen, så som i den fjärde ge-

nusdiskursen lyfter detta.  

I de två nästkommande genusdiskurserna som jag härledde ur resultatet togs betydelsen av ge-

nus i förskolans verksamhet upp, men utan att relatera den till bildskapande. En femte och 

övergripande diskurs behandlar pedagogrollens maktposition.  

Andra typer av diskurser 
En tredje genusdiskurs syftar till att inte låta genus inverka på ett aktivt sätt i bildskapande, 

mer än i den generella bemärkelsen på så vis att inte ta varken mer eller mindre plats någon 

stans i verksamheten. Denna genusdiskurs menar jag kan återfinnas hos alla informanterna på 

något sätt eftersom de inte ansåg sig arbeta med genus på ett aktivt sätt mer än i en daglig be-

märkelse, vilket även tyder på en betydelse av genus i förskolans verksamhet, men utan relat-

ion till bildskapande. Denna diskurs menar jag innefattar även det som Eidevald (2009) tar 

upp om att pedagogerna redan är övertygade om att de arbetar jämställt och därför inte ger det 

någon central plats i verksamheten. 

En fjärde genusdiskurs behandlar ett här och nu-perspektiv och ett framtidsperspektiv samt 

relationen däremellan. Även denna genusdiskurs tog upp betydelsen av genus i förskolans 

verksamhet, men utan att relatera den till bildskapande. Genusdiskursen synliggjorde även en 

ambivalens mellan kontinuerligt tänk i förhållande till fokusstyrt arbetssätt, något som även 

Änggård (2005) tagit upp. Detta uttrycktes av både Emilia och Frida som menade att ett fokus 

på genus inte alltid kan genomföras på ett aktivt sätt, men att det också kan vara okej för stun-

den. Samtidigt ansågs det dock viktigt att alltid ha genus på en medveten nivå. Desirée påvi-

sade detta genom att uttrycka att hur man arbetar med jämställdhet bidrar till hur jämställt det 

blir mellan barnen här och nu, men också hur barnen tänker kring jämställdhet i framtiden. Att 

pendla mellan olika fokus inom förskolans verksamhet tror jag är viktigt för att ge barnen en 

fördjupad kunskap, insikt eller erfarenheter kring ett specifikt område. Detta gör att man kan 

lyfta specifika aspekter för just detta valda område. 

Slutligen tänker jag att vad pedagogerna anser att bildskapande kan erbjuda barnen kan 

påverka vad barnen upplever är möjligt inom verksamheten eftersom dominerande föreställ-

ningar enligt Lenz Taguchi (2004) innebär att vi tänker och handlar fram oss själva som 

subjekt på specifika sätt. Detta menar jag kan relatera till den maktpositionen som pedago-

gerna har i förhållande till barnen. Detta eftersom dominerande diskurser har menings-

bärande och konstituerande diskurser över andra (Lenz Taguchi, 2004). Jag menar att diskur-

sen om en pedagogroll med majoritet eller makt över barnen, en diskurs som jag valt att kalla 

maktdiskursen, kan överskugga diskursen om barnens möjligheter och på så vis även barnens 

möjligheter till positionering och subjektsskapande i bildskapande. Tre av informanterna 

menade att denna maktdiskurs kunde inverka på barnens sätt att uttrycka sig. Sättet informan-

terna beskrivit pedagogrollen tyder på en diskursiv praktik som innebär både en styrning av 

pedagogerna genom ett syfte men även som en praktik som lämnar utrymme för barnens 

inflytande i bildskapande. Detta då pedagogrollen innebar för informanterna en förmedlande, 

stöttande, deltagande roll och som erbjuder möjlighet till reflektion. Några av informanterna 

hade både upplevt och försökt förhålla sig till denna maktdiskurs på liknande sätt i praktiken. 

I relation till detta menar jag att genusdiskurserna, som jag lyft i tidigare avsnitt, skulle kunna 

ha en underordnad position i förhållande till maktdiskursen – att genus är något som korrele-

rar till pedagogrollen och hur de uttrycker sig om bildskapande i relation till genus kan på-

verka om genus över huvud taget kan anses höra till bildskapande. För att kunna bistå barnen 
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på samma sätt som Jones och Barron (2007) tagit upp menar jag att en medvetenhet gällande 

denna maktdiskurs behövs, vilket även informanterna gett uttryck för när de lyfter att pedago-

gernas och barnens syfte bör turas om. 

Pedagogers positionering till bildskapande 
Att barnens bildskapande med en pedagog kan innebära att få syn på saker som de annars inte 

skulle upptäcka på egen hand togs upp av Änggård (2005), vilket även informanten Emilia ta-

git upp. Detta är även något jag lagt märke till under min tid inom förskolans verksamhet, det 

vill säga hur pedagoger medvetet och omedvetet påverkar och förhåller sig till bildskapande 

på olika sätt, och på så vis även påverkar barnens förhållningssätt och möjligheter. Eftersom 

det även anses att pedagogrollen kan inverka på både ett negativt och ett positivt sätt på barns 

bildskapande (Änggård, 2005) och att förväntningar på pojkar och flickor leder till skillnader 

mellan könen (Olofsson, 2007) är min tanke att visa hur jag tänkt i förhållande till positioner-

ing inom bildskapande och dess relation till genus. Pedagogernas positionering menar jag 

skapas i samband med hur de uttrycker sig om vad de anser bildskapande innebär i praktiken 

för dem, men även hur de berättar om deras arbetssätt då positioneringar enligt Lenz Taguchi 

(2004) innebär förväntningar gällande ett visst sätt att vara. Positioneringar pedagoger prakti-

serar inom bildskapande påverkar på så vis barnens möjligheter till positioneringar, men även 

subjektsskapande eftersom, som jag tidigare nämnt i teorikapitlet, att positionera sig innebär 

ett sätt för barnet att identifiera sig i förhållande till vad den rådande omgivningen möjlig-

gjort. Ett exempel från resultatkapitlet menar jag kan vara det som Desirée upplevde - att bild-

skapande kan ses som en möjlighet för pedagogen att utveckla en bredare förståelse för bar-

net. Jag menar att även det motsatta kan vara gällande – att barnet kan utveckla en bredare 

förståelse för pedagogen och hur denne tänker. På så vis kan pedagogens positionering till 

bildskapande inverka på en upplevelse hos barnet att ha möjlighet att påverka möjligheterna 

att positionera sig inom bildskapande. 

I relation till positioneringar är min tanke att lyfta ambivalensen som redan lyfts i relation till 

pedagogrollen. Denna ambivalens togs upp av både informanten Emilia, som menade att bar-

nens sätt att positionera sig kan begränsas av pedagogerna, och av informanten Desirée, som 

lyfte att möjligheterna för barnen att positionera sig kan vidgas med hjälp av pedagogerna. 

Denna ambivalens togs även upp av Änggård (2005) som syftade till både en positiv och en 

negativ aspekt av pedagogrollens betydelse för bildskapandet. Genom pedagogens roll och 

makt denna position innebär menar jag därför att barnens sätt att positionera sig kan både 

möjliggöras och omöjliggöras av pedagogerna. Detta är även något som Gabriella tar upp och 

menar att pedagogernas förhållningssätt till både genus och bildskapande kan påverka bild-

skapandet och hur ett bildskapande eventuellt kan relateras till genus. Detta tar jag upp nedan 

genom att benämna det som medvetna och omedvetna nivåer som verkar inom diskursiva 

praktiker. 

Sättet informanterna pratade om hur pedagogernas syfte bör blandas med barnens syfte menar 

jag har stor del i hur bildskapande uppfattas av barnen och i sin tur även påverkar barnens 

möjligheter till positioneringar inom bildskapande. Min tanke är därför att positionera sig kan 

korrelera med det som Wikberg (2014) tar upp om strukturer och hur det påverkar barns bild-

skapande. Eftersom positionering handlar om en möjlighet att identifiera sig själv i samband 

med dominerande föreställningar (Lenz Taguchi, 2004) menar jag även att sättet pedagogerna 

sätter upp strukturer och ramar för bildskapandet påverkar barns sätt att positionera sig på en 

medveten nivå. En illustration från resultatdelen menar jag kan innefatta exempelvis det som 

informanten Emilia tog upp om hur en engagerad och intresserad pedagog kan påverka hur ett 
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arbetslag arbetar med bildskapande och på vilket sätt bildskapande tas tillvara på. Även akti-

vitetsstationerna som informanterna Cecilia och Desirée arbetar utifrån menar jag existerar i 

samband med en medveten nivå gällande bildskapande i relation till genus. Dessa aktivitets-

stationer menar jag kan möjliggöra för barn att positionera sig inom vissa givna ramar, men 

till viss del även innefatta fria ramar då dessa aktivitetsstationer innefattade fritt skapande så-

väl som pedagogstyrt skapande. 

Informanterna Frida och Cecilia uttryckte att deras förhållningssätt till bildskapande påverkar 

hur de utformar bildskapandet och dess strukturer och ramar. I samband med detta tänker jag 

att barns möjligheter att positionera sig också kan ske på en omedveten nivå. Detta har jag tol-

kat som så eftersom jag upplevt att förhållningssätt kan existera på ett omedvetet och osynlig-

gjort plan och på så vis uttrycks genom pedagogen, vilket ju även togs upp av informanten 

Desirée. Dessa omedvetna och medvetna nivåer samt ett medvetet och omedvetet förhåll-

ningssätt till bildskapande menar jag kan relatera till att teori och praktik kan skilja sig åt, nå-

got som ju majoriteten av informanterna gett uttryck för. 

Barns subjektsskapande 
Jag tänker att det även kan vara av vikt för barnens möjligheter att positionera sig och att ut-

veckla sina subjektiviteter, att relatera bildskapande med genus och att detta kan korrelera 

med det som Jones och Barron (2007) nämner om att vissa perspektiv bjuder in till ett visst 

sätt att se på situationen, som i sin tur får följder för hur barn förstås i vissa sammanhang. 

Skulle genus innefattas som en del i barnens bildskapande menar jag att barnens möjligheter 

till positioneringar och subjektsskapande eventuellt kan utökas och innefatta fler positioner, 

än om genus inte skulle tas hänsyn till. Detta även eftersom diskurser är delaktiga i att forma 

barns identiteter (Jones & Barron, 2007) och att diskurser som finns kan överlappa varandra 

menar jag att det kan vara rimligt att anta att diskurser gällande genus kan påverka bildskap-

ande och att diskurser om bildskapande kan påverka genus. För att förtydliga menar jag att 

genus enligt mig har en given roll i barns subjektiviteter då subjektivitet enligt Lenz Taguchi 

(2004) ses som mångsidig och skiftande och inte som något absolut. 

En illustrering av detta från resultatet menar jag kan vara sättet informanten Frida beskrev sin 

diskursiva praktik, som en betydelsefull del i utvecklingen av barnets självbild (i detta fall 

subjektivitet) och barnets förhållningssätt till bildskapande. Detta förhållningssätt menar jag 

påverkar i hög grad huruvida barnen ges möjlighet till att utveckla sina subjektiviteter. Jag 

menar att Fridas positionering till bildskapande som något som möjliggör barns subjektsskap-

ande har möjliggjort just detta. Jag tänker även att Cecilia tar upp samma aspekt när hon me-

nar att barnens möjligheter påverkas av pedagogens förhållningssätt till materialet och till ge-

nus. 

Möjligheten för barn att kunna använda bildskapande som ett uttrycksmedel menar jag samti-

digt möjliggör ett sätt för barnen att uttrycka olika subjektiva identiteter eftersom bildskap-

ande bör utgå både från individen och pedagogen, som nämndes i resultatdelen av informan-

terna. Som informanterna Cecilia och Desirée ansåg så kan ju pedagogens förhållningssätt till 

bildskapande påverka vilka möjligheter som barnen ges, vilket jag menar i sin tur påverkar 

vilka möjligheter barnen ges till utvecklande av sina subjektiviteter. Vidare menar jag även att 

den diskursiva praktiken, och inte diskursen i sin egen existens, påverkar huruvida barnen 

själva upplever bildskapande som en möjlighet att utveckla sin egen syn på bildskapande och 

sin subjektivitet och förståelse för sig själva. Genom pedagogernas förhållningssätt till bild-

skapande som en uttrycksform ges alltså barn möjlighet att positionera sig i bildskapande och 
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ges möjlighet till undersökande av alla sina subjektiviteter. Detta togs även upp av Frida, men 

ur en annan synvinkel. Hon uttryckte att kontakt med en specialpedagog bör tas ifall man som 

pedagog finner större tvivel eller tveksamheter hos barnet gällande barnets könsidentitet. Att 

ett barn inte funnit sin identitet menar jag enligt denna informant kan tyda på en typ av kris 

för barnet – att leva i ovisshet. Det kan tyda på ett förhållningssätt kring barn och identitets-

skapande som något absolut och fixerat, men också en ren tveksamhet och okunskap hos in-

formanten kring identitetsskapande och genus. Detta uttalande menar jag även ger uttryck för 

att strida mot bilden av ett barn med många subjektiviteter och med möjligheter att påverka de 

diskurser barnet befinner sig i. 

I relation till det ovan nämnda och att genus är en viktig del i bildskapande (Änggård, 2005) 

samt att bildskapande kan anses som en medkonstruktör av en identitet hos barn och som ett 

verktyg och ett utprövande av förhållandet mellan barnets inre och yttre aspekter (Häikiö, 

2007), som även informanten Cecilia lyft, menar jag att genus bör innefatta en viktig del i 

bildskapandet. Mer kunskap gällande en relation mellan bildskapande och genus skulle på så 

vis kunna bidra till ett bredare perspektiv för bildskapande och dess möjligheter det kan ge 

barnen att utveckla sina subjektiviteter, men även möjligheterna det kan ge pedagogen att ut-

veckla en förståelse för barnen. 

Att röra sig bortom 
En förskjutning eller ett motsättande av ovan nämnda genusdiskurser och diskursiva praktiker 

kräver dock enligt Lenz Taguchi (2004) agentskap hos de som ämnar förändra denna diskurs. 

Jones och Barron (2007) benämner det som dekonstruktion och överskridande och menar att 

det handlar om att förhålla sig till sina tolkningar genom exempelvis att visa på dubbeltydig-

het. Tolkningarna kan verka som en typ av dekonstruering genom ifrågasättande av rådande 

kunskap kring genus och relationer om de utgår från att påvisa diskurser och ifrågasätta dessa 

(Jones & Barron, 2007). Eftersom agentskap kräver ett reflektivt förhållningssätt och ett upp-

märksammande av rådande diskurser för att sedan kunna ifrågasätta dem (Lenz Taguchi, 

2004), vill jag påpeka att detta gjorts med hjälp av informantens deltagande i intervjun. 

Det som dock till en början ter sig enkelt menar jag blir mer komplicerat eftersom denna enda 

informants möjlighet till reflektion, uppmärksammande och ifrågasättande inte nödvändigtvis 

behöver innebära en förskjutning eller ett frigörande av diskursen. Genom mina beskrivningar 

ovan kan sägas att ett ifrågasättande av rådande diskurser har påvisats vilket även möjliggjort 

en förändring av dem, förutsatt att de som gett uttryck för dem också tar del av detta reflekte-

rande och förskjutande av diskurserna. Eftersom det kan finnas flera diskurser inom varje en-

skild individ menar jag att alla i ett arbetslag kan anses behöva besitta sådana förmågor för att 

på så vis kunna motsätta sig eller förskjuta rådande diskurser, i detta fall inom bildskapande. I 

resultaten menar jag att Gabriella, som ger uttryck för en diskursiv praktik där individen ges 

företräde gentemot genus, kan göra att hon missar individernas diskursiva praktik gällande ge-

nus eftersom hon inte ämnar lägga någon större vikt vid sådana uttryck. Detta menar jag kan 

jämföras med Emilia, som hänvisar till ett aktivt förhållningssätt till neutralitet gällande ge-

nus. Jag menar att Emilia har genom sitt medvetna förhållningssätt till en diskursiv genus-

praktik även möjliggjort ett förskjutande av den i och med sin egen medvetenhet. 

På samma sätt menar jag att olika diskursiva praktiker om genus kan inverka på bildskapandet 

eftersom det enligt Lenz Taguchi (2004) existerar olika diskurser och diskursiva praktiker pa-

rallellt med varandra. Detta har jag tagit upp ovan gällande maktdiskursen i förhållande till 

pedagogrollen och barnens möjligheter till positioneringar och subjektsskapande.  
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Avslutande diskussion om resultaten 
Jag upplevde att jag till stor del fått svar på frågeställningarna gällande hur de upplever bild-

skapande, huruvida genus kan anses vara en del av ämnet bildskapande och om pedagogens 

roll i bildskapande och hur denna kan relateras till både genus och bildskapande. Jag anser att 

resultatet visat på en bred omfattning i svaren, vilket även utgjorde utgångspunkt för redovis-

ning av dem genom att påvisa skillnader, likheter och det avvikande i svaren mellan pedago-

gerna men även för att finna gemensamma nämnare. Jag vill dock hävda att en intervju av en 

pedagog inte säger något om huruvida arbetslaget har en gemensam syn eller ej på bildskap-

ande i relation till genus. Metoden som sådan säger heller ingenting huruvida det kan se olika 

ut beroende på sammanhang/kontext, då endast en kontext har undersökts - om informanterna 

inte uttryckligen sagt detta, annars har jag utgått från att det är individbaserat. Vidare menar 

jag att intervjuerna inte säger något om gemenskapen i arbetslaget och huruvida denna har re-

levans för en gemensam syn på pedagogiken och hur pedagogiken utformas. 

Mina intervjufrågor visar dock på svårigheten att kombinera informantens utgångspunkter 

med forskarens egna, vilket även en av informanterna tog upp. Jag menar att det var svårt att 

komma till en gemensam utgångspunkt gällande innebörd och val av begrepp, för alla infor-

manter. Det var ingen av informanterna som undrade vad jag menade med genus eller genus-

pedagogik vilket jag menar kan haft en inverkan på utfallet av resultaten. Frågor som be-

handlade bildskapande i relation till genus var överlag svårare att få svar på, men jag anser 

ändå att de utsagor som gavs ändå gav svar på frågeställningarna. En fråga som var åter-kom-

mande besvärlig eller svår att svara på var huruvida bildskapande eventuellt skulle kunna för-

ändras om genus fick spela en roll i utformandet av ämnet bildskapande. Frågan var inte sär-

skilt svår att förstå, utan upplevdes mer som en fråga som var svår att svara på eftersom de 

inte tidigare reflekterat över det. 

Ytterligare något som jag märkte hos informanterna vid början av intervjuerna, var en tvek-

samhet inför huruvida frågorna var utformade för ett här och nu–perspektiv eller ett helhets-

perspektiv. Eftersom många av informanterna hade upplevt det som att frågor skulle ställas 

utifrån nuvarande situation hade ett förtydligande att intervjun delvis behandlade frågor som 

inkluderade hela informantens verksamma tid, varit av vikt. Det skulle kanske påverkat utfal-

let av deltagande informanter på ett annat sätt.  

Slutsatser och avslutande reflektioner 
Jag vill börja med att lyfta att min förförståelse ständigt har påverkat denna studies arbets-

gång, genom alla kapitel. Många gånger har det varit svårt att försöka förhålla sig på ett 

objektivt sätt till det som redovisas då jag som person har egna uppfattningar, intressen och 

åsikter kring det som gjorts gällande i min studie. På så vis har det varit svårt att ta ett steg 

tillbaka och se den större bilden, så att säga, vilket jag menar kan vara en slutsats av examens-

arbetets slutliga design och språkliga formulering. 

En slutsats handlar om metodvalet och huruvida den valda metoden var ändamålsenlig. Som 

jag redogjort tidigare vid jämförande av för- och nackdelar med intervju som metod så kom 

jag fram till att intervju som metod ändå ansåg vara ändamålsenligt i förhållande till min stu-

die. Detta då den gav mig möjlighet att närma mig pedagogernas beskrivningar av genus i 

bildskapande, vilket ju var en stor del av syftet. 

Ytterligare en slutsats av relevans menar jag kan återfinnas vid genomförandet av intervjuerna 

och preciseringen av begreppet genus då informanterna själva inte preciserade begreppet men 
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heller inte efterfrågade betydelsen av det eller ett förtydligande från mig gällande genus. En 

slutsats av detta menar jag kan visa på en betydelse av diskussion kring genus i förskolans 

verksamhet. En medvetenhet gällande begrepp kanske kan vara värd att lyfta i diskussion i ar-

betslag för att skapa en gemensam utgångspunkt eller en förståelse för varandras utgångs-

punkter. Min tanke med detta är att diskursen om genus och hur det uppfattas och sedan prak-

tiseras kan utvidgas och innefatta fler aspekter, något som även Eidevald (2009) tar upp mer 

om i sin avhandling. 

En slutsats från diskussionen gällande genusdiskurser i bildskapande är att relationen mellan 

genus och bildskapande inte verkar existera i praktiken inom den diskursiva praktik jag stude-

rat. Jag som ganska naivt trodde att genus hade en given plats i alla moment i förskolans verk-

samhet blev överraskad av informanternas svar som tyder på att genus och bildskapande inte 

står i någon närmare relation till varandra. Eftersom min initiala tanke med studien var att 

bidra med ökad medvetenhet gällande en relation mellan bildskapande och genus och hur 

förhållningssätt och bemötande kan påverka båda dessa delar, har detta kommit att ändras i 

takt med analyseringen av resultaten. Det har inneburit förändring av syfte, men påverkat 

mina initiala förväntningar om mina slutsatser från någon slags faktisk och absolut medveten-

het till att snarare bestå av slutsatser i typ av frågor. Frågor som framträtt under arbetets gång 

innefattar huruvida det alls är gångbart att relatera bildskapande till genus samt vad, och ens 

om, det kan bidra till någon typ av kunskap av intresse eller relevans.  

I relation till diskussionskapitlet anser jag ändå att det kan vara intressant att lyfta en relation 

mellan bildskapande och genus. Jag tänker att mer kunskap gällande en relation mellan bild-

skapande och genus skulle kunna bidra till ett bredare perspektiv för bildskapande och dess 

möjligheter det kan ge barnen att utveckla sina subjektiviteter, men även möjligheterna det 

kan ge pedagogen att utveckla en förståelse för barnen. I samband med detta menar jag att en 

slutsats från min studie gällande betydelsen för förskollärarprofessionen därför kan innefatta 

en vikt av att man som pedagog då och då försöker förhåller sig till och tänka om sitt eget 

förhållningssätt då det kan bidra till nya sätt att förstå, tänka om och agera i sin praktik för att 

utöka möjligheterna för barnen att positionera sig genom pedagogernas utökade position-

eringar. En liknande aspekt tar även Eidevald (2009) upp och menar att ökade möjligheter till 

flera positioner gör att begreppen kan få större och rikare variationsinnehåll. En tanke som jag 

kan tycka kan vara viktig att ta med sig från min studie handlar om sitt eget förhållningssätt 

som pedagog: vilka nya möjligheter att beskriva, bemöta och tänka kring bildskapande kan 

uppstå hos den enskilda personen eller ett helt arbetslag som är verksam inom förskolan, om 

ett kritiskt sätt att tänka kring bildskapande och en eventuell relation till genus, tas tillvara på? 

Vilka (om det ens finns några) nya sätt att göra, vara och förstå kan tas tillvara på genom ett 

sådant förhållningssätt? Slutligen handlar ytterligare en tanke om huruvida bildskapande 

skulle kunna ses på ett annorlunda sätt i skenet av en belysning på genus. 

Fortsatt forskning 
I enlighet med att ha besvarat mitt syfte och mina frågeställningar har jag reflekterat över en 

stor mängd idéer om fortsatt forskning, som inte besvarats i min eller andras forskning. Min 

tanke är att lyfta några av dessa. 

Eftersom information framkommit som tyder på att det ser mer könsstereotypt ut i fritt bild-

skapande kan även denna aspekt vara av vikt för en diskursiv analys. En tanke med detta me-

nar jag kan vara att genomföra barnintervjuer för att lyfta hur barnen ser på sitt bildskapande. 
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Ytterligare en idé skulle kunna vara att undersöka hur barn med andraspråk ges möjlighet till 

överskridande och dekonstruktion av diskurser och ges möjlighet till att utveckla olika subjek-

tiviteter i förhållande till bild och bildskapande. 

Ett sätt för att involvera vårdnadshavare (eller nära närstående) i relationen mellan bildskap-

ande och genus skulle kunna innebära en ingång genom enkäter eller intervjuer av dessa per-

soner. Detta för att ta reda på huruvida föräldrars (eller nära närstående) förhållningssätt kring 

genus påverkar barnen. Genom en sådan studie skulle betydelsen av vårdnadshavarnas för-

hållningssätt synliggöras för dem, på samma sätt som betydelsen av pedagogers förhållnings-

sätt synliggörs för vårdnadshavare (eller nära närstående). En sådan studie kan dock eventuellt 

vara etiskt beklämmande. 
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Bilagor 

Bilaga A 

Intervjuguide 

Huvudfråga: förutsättningar 

1. Hur ser förutsättningarna ut för bildskapande verksamhet? 

a. Tid, ekonomi, utbildning etc. 

2. Hur ser förutsättningarna ut för genuspedagogik eller jämställdhetsarbete? 

a. Arbetar ni aktivt med genus i verksamheten? Exemplifiera! 

 Exemplifiera!/Kan du beskriva någon situation? 

Huvudfråga: bild som ämne, didaktikens frågor (vem, vad, hur, varför) 

1. Vad innebär arbete med bild/bildskapande i förskolan för dig? Exemplifiera! 

a. Har du jobbat mycket eller länge med bildskapande? Ser du några 

förändringar i arbetssättet? (från allra första början till nu) 

2. Finns det några villkor eller aspekter som du anser bör uppfyllas för hur bildskapande 

(ska kunna) utformas i verksamheten? Ex. det Odelfors (1998) nämner: upplevelser 

och intryck som fascinerar och lockar, samspel och samvaro med andra, tilltro och 

respekt 

3. Vad anser du bildskapande har för betydelse? Fyller det någon funktion och i så fall 

vilken? Ex. om ämnet har ett syfte i sig, medel för att förmedla något annat etc.  

a. Vad tror du barnet kan lära sig och utveckla genom arbete med bild? 

4. Vilken roll har pedagogen? Aktivt deltagande, betraktare, utmana etc. 

 Exemplifiera!/Kan du beskriva någon situation? 

Huvudfråga: utformning av aktiviteter 

1. Hur utformas bildaktiviteter? Syfte? Sporadiskt? Ex. nya tekniker, nytt material, 

temaarbete osv. 

2. Planeras bildaktiviteter med hänsyn till kön? Lika många barn av varje kön, barn som 

lyfter varandra osv. 

3. Finns det några platser och aktiviteter inom bild som flickor respektive pojkar tycker 

bättre/mindre om?  

4. Vilket material väljer pojkar respektive flickor helst? 

5. Vilka barn/elever får mer eller mindre hjälp av pedagogen? Fler pojkar än flickor eller 

tvärtom? 

6. Vem ber pedagogen om hjälp? På vilket sätt? Varför/Varför inte? 

7. Vilka barn/elever får höra sitt namn under bildaktiviteterna? Varför?  

8. Vad ges barnen/eleverna positiv uppmärksamhet och beröm för?  På vilket sätt ges 

beröm (ord, handling)? (Är det någon skillnad mellan flickor och pojkar?) 

9. Ges lika talutrymme mellan könen? Hur många gånger, alternativt hur mycket tid, får 

flickor respektive pojkar tala under exempelvis en bildaktivitet, bildsamtal eller en 

bildgenomgång? 



 

 

 

10. Ges barnen möjlighet att prova på sådant de inte brukar välja att göra? Varför/Varför 

inte? På vilket sätt? Ex. ovanliga material 

11. Finns det platser och aktiviteter som flickor respektive pojkar undviker inom bild? Vad 

är det de undviker/ogillar? På vilket sätt undviker de aktiviteten och varför? 

 Exemplifiera!/Kan du beskriva någon situation? 

Huvudfråga: Tror du att arbetet med jämställdhet och arbetet med bild kan kopplas 

samman?/kan kopplas samman med hjälp av förskolans läroplan?  

1. Hur då? Exemplifiera! 

2. Hur tror du att det kan ta sig uttryck? (Om genus får spela en roll i hur bildskapande 

aktiviteter utformas (av pedagogerna)?)  

a. Hur skulle du göra? 

3. Anser ni att ni arbetar (aktivt) med genus i bildskapande verksamhet? 

a. Hur kan man göra för att locka både tjejer och killar till en bildaktivitet? 

 Exemplifiera!/Kan du beskriva någon situation? 

Slutfråga/Sista frågan: Är det något mer du vill säga som du inte fått sagt?/Har du något mer 

att tillägga? Sammanfatta intervjun direkt och fråga om oklarheter uppstått. 

Ta vara på informationen som ges och fråga även utifrån den! (uppfattningar, upplevelser, 

avsikter) 

 

  



 

 

 

Bilaga B 

Information gällande deltagande i forskningsprojekt 

Angelika Brännlund  

Förskollärarprogrammet, Karlstads Universitet 

Karlstads Universitet  

Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad 

Epost: angelika.brannlund@hotmail.se  

Datum: 2017-11-21 

Den här informationen är tänkt till dig som vill få möjligheten att bidra i en studie som 

handlar om bildskapande och genus och relationen mellan dessa. Studien utförs av mig, 

Angelika Brännlund, som en del i min utbildning och kommande förskollärarprofession. 

Studiens syfte är att bidra till ökad medvetenhet kring frågor som rör pedagogers 

förhållningssätt kring könsroller i bildskapande verksamhet. Studien kommer att presenteras 

genom ett seminarium och en skriftlig rapport vid Karlstad Universitet. Rapporten kommer att 

finnas tillgänglig på via Karlstads Universitets hemsida kort efter att kursen avslutats. 

Ditt deltagande innebär att jag kommer att hålla i en intervju som kommer att genomföras på 

enskild plats i verksamheten för att underlätta för dig som deltagare. Intervjun beräknas ta 

omkring 20-30 minuter och kommer att spelas in för att underlätta bearbetning. Jag kommer 

att avidentifiera och behandla intervjuerna och informationen som framkommer genom dessa 

i enlighet med gällande regler och bestämmelser kring forskning på universitetsnivå. Detta 

innebär att inte sprida förtroendegivna uppgifter samt innebär skydd mot att obehöriga får del 

av uppgifterna. 

Jag vill lyfta fram att ditt deltagande i studien är frivilligt och att du kan, när du än vill, 

avbryta din medverkan utan att ange orsak. Data som redan insamlats får dock användas inom 

ramen för studien. En sammanfattning av intervjun kommer att skickas ut till dig som deltagit 

för att ges möjlighet att stämma av så att jag och du har samma bild av det som sades under 

intervjun, samt för att lägga till eventuella kommentarer. 

Vid eventuella frågor eller synpunkter får du gärna kontakta mig – jag svarar gärna på frågor 

både före och efter intervjun. Synpunkter kring intervjuns genomförande, som du eventuellt 

inte vill framföra till mig, tar min handledare gärna tillvara på. Hon heter Barbro Rothelius 

och jobbar på Karlstad Universitet och kan nås via hennes mailadress: 

barbro.rothelius@kau.se . 

Med vänliga hälsningar förskollärarstudenten, 

Angelika Brännlund 
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Bilaga C 

Samtycke gällande deltagande i forskningsprojekt 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i studien som behandlar estetik och könsroller. 

Jag har informerats om studiens syfte, hur informationen samlas in, bearbetas och handhas. 

Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan 

avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i 

denna intervjustudie som handlar om att bidra till ökad medvetenhet kring frågor som rör 

pedagogers förhållningssätt kring könsroller i estetisk verksamhet.  

Ort/Datum/År: _____________________________________________ 

Namnunderskrift: ___________________________________________ 

Namnförtydligande: __________________________________________ 

Forskarens underskrift: _________________________________________________ 

Namnförtydligande:_____________________________________________________ 

  



 

 

 

Bilaga D 

Transkriptionsmall 

”Text” Markerar tal. 

”Text” Markerar betonat tal. 

Text Markerar icke-verbala handlingar och mina förtydliganden.  

(text) Markerar icke-verbala handlingar och mina förtydliganden när de återges före 

eller inuti en replik.  

x Markerar ohörbart ord. 

xxx Markerar flera ohörbara ord. 

/----------/ Delar av episoden har utelämnats. 

- - - - - - -  Markerar lång paus.  

- Markerar avbrutet tal. 

Tillägg av mig: 

…  Markerar kortare paus i pågående tal. 

-  Markerar en avbruten mening av respondenten själv, om placerad i en mening. 

/…/ Förkortat citat (vid redovisning av resultat och analys). 

 


