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Sammanfattning  
Vårt syfte är att se hur lärare förhåller sig till flickor och pojkar i deras bildskapande och hur 
könsroller konstrueras i förskolan. Genus och jämställdhetsfrågor bör ofta reflekteras i 
förskolan och vara en grund för den pedagogiska verksamheten. Genom en kvalitativ studie 
vill vi ta reda på eventuella skillnader som fortfarande kan vara ett hinder för pojkar och 
flickor i deras personliga utveckling. Genom diskursanalytisk metod koncentrerar vi oss på 
språkets innehåll och dess betydelse. Eftersom vi är bekanta med och har befunnit oss i den 
miljö som vi har studerat blir det en fältanalytisk studie där kärnan handlar om deltagande 
observationer. Trots att vi tar den utomståendes roll i våra observationer är vi ändå en naturlig 
del av miljön då lärare och barn känner oss väl.  
För att få syn på hur flickor och pojkar konstrueras in i olika roller som omedvetet grundar sig 
i stereotypa föreställningar av manligt och kvinnligt är det lärarna vi väljer att studera. Lärares 
omedvetna förväntningar påverkar deras handlingssätt och vi har genom tidigare forskning 
tagit del av hur det har påverkat bland annat barns lek och skolgång. Skapande är en stor del 
av förskolans verksamhet och vi har därför valt att göra våra observationer i bildskapande 
aktiviteter. Vi kommer observera lärares samspel med flickor och pojkar med hjälp av 
videokamera och kommer sedan att kritiskt analysera filmerna utifrån våra frågeställningar, 
teorier och tidigare forskning inom genus och bildskapande. Skillnader vi funnit i lärares 
förhållningsätt mellan pojkar och flickor är bland annat hur de guidas genom en bestämd 
uppgift samt vilken roll läraren ges i sitt samspel med båda könen. En tanke med den här 
studien var att skapa ett reflektionsunderlag där lärare kan upptäcka vilken roll de spelar i 
barnens könskonstruktion. 
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Inledning 
Vi är två studenter som under vår utbildning reflekterat kring hur pojkar och flickors roller 
konstrueras i förskolan. I dagens samhälle vistas de flesta barn i förskolan och träffar dagligen 
sina lärare. I möten med barn skall lärarens förhållningsätt genomsyras av ett 
genusperspektiv. Det är genom samspel och bemötande som lärare förmedlar sin uppfattning 
och förväntan på hur pojkar och flickor skall vara. Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson 
(2009) skriver att förskolan har en viktig roll som socialisationsaktör i dagens samhälle 
eftersom de flesta barn i åldern ett till sex år vistas i verksamheten. Gens (2007) talar om att 
det är barnens fem första år som har störst betydelse för deras personlighetsutveckling, det är 
då viktigt att förskolor bedriver en väl genomtänkt genuspedagogik som lägger grunden för 
barns framtid. Vi upplever att genus och jämställdhetsfrågor får ett för litet utrymme i 
pedagogiska diskussioner. Det är oftast andra områden som prioriteras på lärares 
gemensamma reflektionstid och fokus ligger sällan på genus.  
 
Förskolans läroplan säger att man aktivt och på ett medvetet sätt ska arbeta med genus och 
jämställdhet i förskolan. Traditionella könsmönster och könsroller ska motverkas och pojkar 
och flickor ska ha samma möjlighet att pröva, utveckla förmågor och intresse utan 
begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Läroplanen för förskolan Lpfö 98 Reviderad 
2010).   
Delbetänkande av delegationen för jämställdhet i förskolan (2004) berättar att lärare i 
förskolan har en stark tro på att de ser barn som olika individer, vilket är ett uttryck för att de 
anser att barnen blir behandlade på ett likvärdigt och rättvist sätt. Det har visat sig att det inte 
stämmer utan det som tydligast skiljer flickor och pojkar åt är lärarnas förväntningar på de 
olika könen. Pojkar förväntas vara bråkiga, högljudda och otåliga, flickorna ska vara tysta, 
lugna och att de ska följa de regler som finns. Man förväntar sig även att de hjälper till och är 
mer ansvarsfulla än pojkarna. Med så skilda förväntningar på barn av olika kön måste det 
synas i vår vardagliga verksamhet. Hur visar sig de här förutfattade sanningarna till exempel i 
barnens bildskapande? 
 
Då bildskapandet har varit och fortfarande är en stor del av verksamheten finner vi det 
relevant att studera detta ur ett genusperspektiv. Änggård (2005) talar om att bildskapande av 
tradition är en viktig del av verksamheten i förskolan. Miljön ska ha en stor påverkan kring 
barnens skapande och grundar sig därför oftast på den kultur och värld som man befinner sig 
i. Utifrån ett lärarperspektiv vill vi ta reda på hur pojkar respektive flickor ges möjligheter och 
respons i sitt bildskapande och visar lärare lika värde för deras bilder.  
Genom att vara nyfiken i samtalen och aktiviteterna med barnen visar läraren att det inte finns 
något rätt eller fel och uppmuntrar till ett kreativt tänkande, Benderoth-Carlsson (1996). Det 
är de här samtalen vi vill fånga för att undersöka och se om barnen får den hjälp och 
uppskattning de behöver för att utvecklas i sitt skapande, oavsett pojke eller flicka. 
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Syfte  
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare förhåller sig till flickor och pojkar i deras 
bildskapande med fokus på konstruktion av könsroller. 
 

Frågeställningar 

 
 Ges pojkar och flickor samma förutsättningar att arbeta med sitt skapande?  

 
 Hur ser dialogen ut mellan barn och lärare och hur gestaltas samtalen? 

 
 Vem har makt över bildaktiviteten? 

 
 Tillskriver lärare pojkar och flickors bilder lika värde? 
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Historik   
I historikavsnittet kommer vi att ta upp olika områden inom genusforskning och bildskapande. 
Vi börjar med att presentera genusbegreppet, estetikens betydelse sedan bildskapande 
traditioner som har varit betydelsefulla inom den svenska förskolan.  
 

Genus som begrepp  
Ordet genus kommer ifrån det latinska namnet för slag, sort, släkte och kön.  ”Genus omfattar 
vårt kulturella, sociala och biologiska kön. Genus är vad det kulturella arvet och det sociala 
systemet format oss till”, Svaleryd (2003 s.29).  Ordet ”stals” av kvinnoforskare och började 
användas flitigt under 1980-taletEn anledning var att forskarna ville ha ett mindre laddat ord 
än kön när de forskar om jämställdhet mellan könen. Ordet genus, eller engelskans ”gender” 
har gjort det lättare att referera till kön som en social kategori. Traditionellt ses det manliga 
vara överordnat det kvinnliga och det behövdes ett ord för att analysera kvinnors 
underordning och även inse bägge parters delaktighet i den, att se det vi inte såg tidigare, 
Hirdman (2003). Svaleryd (2003) talar om att denna maktobalans inverkar på hur män och 
kvinnor skapar möjligheter och sätter gränser på hur man ska bete sig, hur man ska tänka och 
vilka egenskaper som skall utvecklas. Genusbegreppet handlar om det vi ser som kvinnligt 
och manligt, detta skapas utifrån den kultur vi lever i. I samhället sätts det upp normer och 
ramar som människor anpassar sig efter, det vill säga, man inträder olika könsroller. Frågan är 
vad som egentligen spelar mest roll för män och kvinnors beteende och handlingar: är det 
”könet” eller ”rollen”. 

Estetik 
I vår tid uppfattar man estetik med något som har att göra med konst och konstupplevelser. 
Detta är ett relativt modernt sätt att tolka ordet och det har inte funnits mer än ett par hundra 
år. Estetik kommer ursprungligen ifrån grekiskans betydelse ”den kunskap man får genom 
sinnena”, Paulsen (1996 s.9). Innebörden av ordet estetik var inte ursprungligen kopplat till 
enbart konst och konstupplevelser utan även till andra former av sinnesupplevelser. Den 
estetiska kunskapen kunde ses som motsats till den kunskap man skaffade sig genom och 
tanke och förnuft. Estetiska ämnen är uttryck som används inom speciella delar av den 
pedagogiska verksamheten. Dessa ämnen kommer ursprungligen ifrån konstnärliga uttryck 
såsom bildkonst, musik och dans. Som tradition kallar man dessa ämnen för estetisk-praktiska 
på grund av att man måste uppleva och arbeta med dessa ämnen för att man ska kunna lära sig 
något genom dem, Paulsen (1996). Författaren talar även om den estetiska fostran som 
uppkom efter andra världskriget. Ryssarna åkte ut i rymden före amerikanarna vilket gjorde 
att de amerikanska forskarna började fundera över om det var något som saknades i skolans 
undervisning. De kom fram till att barnen behövde bli mera kreativa i skolan för att de som 
vuxen sedan skulle kunna komma på lösningar och uppfinningar som gjorde att man kom 
ikapp ryssarna. Eftersom man skulle använda kreativiteten som medel för att utveckla barnen 
innebar det att de estetiska ämnena fick en högre status i skolan. Denna estetiska fostran 
skulle skapa möjlighet att uttrycka sig efter sin egen förmåga, vilket gjorde att de kunde 
uttrycka sina känslor och utveckla smak och känslighet för natur och kultur utifrån sig själva. 
Pedagogernas uppgift var att se till att skapa de förutsättningar och möjligheter barnen 
behövde för att uttrycka sig med hjälp av olika uttrycksformer. Samuelsson m.fl. (2008)  
belyser att estetiken alltid har varit nära förknippat det egna skapandet med barns lärande. I 
förskolan använder man sig oftast ordet skapande istället för estetik. Det som har fått störst 
utrymme av de estetiska uttrycksformerna är bild och skapande i olika material. 
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Bildpedagogiska traditioner 
När det gäller bildpedagogiska traditioner för yngre barn i svensk förskola kan man urskilja 
tvåhuvudsakliga traditioner, den Fröbelska traditionen och den emancipatoriska traditionen. 
Den emancipatoriska traditionen är inte en enhetlig tradition när det gäller den 
bildpedagogiska verksamheten, bland annat finns det skillnader i hur man ser på lärarens roll 
och arbetssätt. Men det som sammanför dessa teoretiska utgångspunkter är att de har 
distanserat sig från en auktoritär pedagogik. 
Friedrich Fröbel (1782-1852) anses vara den svenska förskolans fader och hans idéer var 
dominerande i den tidiga barnträdgårdsverksamheten från sena 1800-talet och ända fram till 
1930-talet. Hans tankar utgick ifrån att barninstitutionerna istället för att ge social omvårdnad 
skulle ägna sig åt barnens utveckling där barns lek låg som grund. Han utformade ett antal 
lekgåvor där den tionde lekgåvan handlade om papper och penna. För att barnen inte skulle 
rita av något som inte ansågs meningsfullt var det viktigt att man gick metodiskt tillväga när 
de skulle lära sig rita. I treårsåldern fick barnen börja använda sig av krita och griffeltavla. 
Lärarinnan visade först på en griffeltavla olika linjer till exempel lodräta vågräta och böjda för 
att barnen skulle utveckla handens och ögats uppfattning om olika former. Det var viktigt att 
uppleva rena former innan de fick använda sig av olika färger. Metoderna utgick utifrån 
mycket detaljerande instruktioner och de lärare som följde dessa metoder gav inte utrymme 
för barnen att få prova på och utveckla egna utryck i sina teckningar och därmed blir 
skapandet i hög grad lärarstyrt. Fröbels filosofi kan ses som motsägelsefull då syftet var fri 
utveckling men metoderna i hög grad är lärarstyrda. Benderoth- Carlsson (1996).   
Benderoth- Carlsson (1996) tar upp de inriktningar som har haft störst betydelse för denna 
tradition. Hon tar upp Herbert Read och hans företräde i Sverige, Bauhaus, Levande Verkstad 
och den skapande pedagogiken i Reggio Emilia så som man har tolkat den i Sverige. Det finns 
olika skäl till de metoder som används i teorierna tillexempel terapeutiska, estetiska och 
samhällsorienterade. Gränser mellan dem kan vara svåra att se eftersom en metod kan tala 
både om vikten av att bilden kan vara personligt utvecklande samt samhällsorienterande. 
Benderoth- Carlsson har försökt dela upp och skilja traditionerna i tre grupper. Read talar om 
att det egna skapandet är viktigt av känslomässiga skäl. Genom att uppleva och skapa konst 
blir det i en känslomässig jämvikt. Bahaus, Levande Verkstad förklarar att det egna skapandet 
stärker självförtroendet genom att personen får kunskap om sig själv och tillit till sin egen 
förmåga. Bilskapandet används också för att skapa sig kunskap om politiska och sociala 
processer. Enligt Reggio Emilia utgår man ifrån det kompetenta barnet och deras kreativitet 
och fantasi ska stimuleras så att de lär sig att inte bara se det som finns utan att även det som 
kunde finnas.  
 
I och med psykologins genomslag som vetenskap i slutet av 1800-talet började psykologer bli 
nyfikna och intresserade av barns bilder. Bilden fick betydelse som uttrycksätt för barns 
tankar och känslor och blev som ett instrument i studier om barns kognitiva och 
känslomässiga utveckling. Intresset har sedan i stort sett inriktat sig mot 
utvecklingspsykologiska kännetecken och beskrivs som olika stadier i barns bildutveckling. 
Filosofen och konsthistorikern sir Herbert Read har påverkat det pedagogiska tänkandet i den 
svenska bildundervisningen från 1940-talet och framåt. Det var Read som skapade begreppet 
”det fria skapandet” Ahlner, Malmström (1991). Hans idéer bygger på att man ser barns bilder 
som fria uttryckssätt för barnens personlighet. Genombrottet för ”det fria skapandet” kom 
under 50- och 60-talen men slog igenom som praktiskt användning i klassrummen under 60- 
och 70-talet. Tyvärr misstolkades hans begrepp vilket relaterade i att barnen fick göra vad de 
ville utan att styras av någon vuxen. Bildaktiviteterna saknade då ofta en arbetsstruktur. 
Ahlner, Malmström (1991).  
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I takt med att samhället förändras ändras även bildutbudet och människornas tillträde till 
bilder när det gäller bildanvändning (genrer).  
Under 1970-talet började bildpedagoger ifrågasätta den naturalistiska traditionen som fanns 
om den utvecklingspsykologiska forskningen av barns bildskapande. Gert Z Nordström rektor 
på Teckningsinstitutet 1968 ansåg att det fria skapandet egentligen inte existerade på grund av 
avsaknaden av en helhetssyn och den emancipatoriska inverkan skulle utebli Benderoth- 
Karlsson (1996).  
I början av 1980-talet presenterades Reggio Emilia Pedagogiken i Sverige för första gången.    
Utgångspunkterna bygger på att man har en stark tro på det kompetenta barnet det vill säga att 
barn föds med hundra språk och har en stark drivkraft att utforska världen, detta innebär att 
läraren har en viktig och aktiv roll att som medforskare, ställa utmanande frågor och ge 
barnen verktyg så att deras fantasi och kreativitet kan utvecklas. Att inte fastna i en 
gammaldags syn på lärare som kunskapsbärare och barn som tomma ark att fylla med, utifrån 
lärarens värderingar, goda kunskaper och normer. Denna pedagogik var och är än idag en stor 
kunskaps och inspirationskälla för många förskolor.  
Det är viktigt att lägga bort tidigare kunskaper och studera barn och deras skapande ur ett nytt 
ljus Lenz Taguchi (2008).  

Tidigare forskning  
Under tidigare forskning, presenterar vi forskare som haft stor betydelse inom genusforskning 
samt hur bildskapande används i förskolan. 

Genusordning 
Många genusforskare talar om en genusordning vilket innebär att de beskriver ett socialt 
mönster som skiljer på och sorterar män från kvinnor. Genusordningen är inte statisk mellan 
samhällen och kulturer utan kan skifta och förändras. Detta gör att vissa egenskaper värderas 
och bestäms som kvinnligt eller manligt, (Hedlin 2006, Svaleryd 2003).  
För att arbeta med genus på ett professionellt sätt behöver vi vara förankrade i teori och 
forskning. Två forskare som har haft stor betydelse för genusforskningen är Yvonne Hirdman 
och Sandra Harding. De talar båda om att det finns en uppdelning mellan könen där det 
manliga värderas högre än det kvinnliga. Man ser männen på ett visst sätt och kvinnorna på 
ett motsatt sätt. Synen på de olika sätten är lika hårt fastlagda. Genus är ständigt närvarande 
och påverkar oss i vad vi gör, tänker och säger. Hedlin (2006) belyser genom Harding att 
genus kan beskrivas som en analytisk kategori som präglas av asymmetri. Med asymmetri 
menas att manligt och kvinnligt värderas olika och att det finns en obalans som är viktig att 
se. Dessa två begrepp kan ses som en tankefigur där man kan se manligt och kvinnligt som 
enhetliga egenskaper. Män och kvinnor betraktas som två grupper utan någon gemensam 
nämnare. 
Löfstedt (2004) beskriver att den sociokulturella teorin utgår ifrån att man inte kan särskilja 
människors tänkande, kommunicerande och handlande ifrån det sammanhang man befinner 
sig i. Erfarenheterna vi tar till oss genom att vara deltagande i olika sociala omgivningar 
fungerar som hjälpmedel för vilka resurser man behöver för att kunna tolka och förstå vilka 
förväntningar som ställs på vårt handlande.  
Ärleman-Hagsèr och Pramling Samuelsson (2009) talar om att det gemensamma för de 
sociokulturella och genusteoretiska perspektiven är att genom sin tanke, handling och språk 
kan den enskilde individen påverka omvärlden. Det visar hur viktigt det är att bli medveten 
om sina tankar, handlingar och språk. 
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Genuspedagogik 
Ingmar Gens (2007) har stor erfarenhet av förskolepedagogik då han startade Gävleprojektet, 
mer känt som Tittmyran och Björntomten. Projektets syfte var att bredda barns könsroller för 
att senare i livet få större valmöjlighet genom att låta flickor öva det som pojkar fått till sig 
sedan födseln och tvärtom.  
Något som tidigt upptäcktes på de olika förskolorna var skillnaden i dialog mellan lärare och 
barn. Flickor som tidigt blivit tränade i att samtala med andra har ett stort försprång gentemot 
pojkar när det gäller språkligt samspel. Under dagen på förskolan har flickor och lärare en 
ständig dialog med varandra, enda gången den bryts är när pojkar behöver förmanas eller 
hjälpas, då riktas lärarens uppmärksamhet omedelbart mot den pojke som gjort anspråk på 
uppmärksamheten. Tålamod är ingenting pojkar får chansen att öva medans flickor inte har 
något val än att vänta på sin tur då pojkar ges företräde i samtliga situationer. Pojkar har ofta 
ett bristande ordförråd med korta kommandon och befallningar, precis som de själva blir 
tilltalade. De behöver heller inte fler ord då vi har lärt oss förstå vad de menar. Där lärare 
däremot inte accepterar pojkarnas bristande konversationsförmåga är vid konflikter då de 
uppmanas att prata med varandra istället för att slåss, vilket är svårt då pojkar sällan har getts 
ord för sina känslor, tankar och upplevelser. Där ber lärarna dem att använda sig av något de 
inte lärt dem och blir arga när de inte gör som de säger.  
Eftersom flickor och pojkar förväntas vara varandras motpoler och flickor anses lydiga måste 
det betyda att pojkar är olydiga? Vi vet att de får fler tillsägelser och förmaningar än flickor, 
borde de då inte lära sig? Gens menar att om det är något vi utsätter våra pojkar för så är det 
tjat över deras brister men att tjatet sällan leder till förändring. Pojkar gör som de vi vill ändå. 
Står de bara ut med tjatet om sin ”uselhet” kan de i princip göra som de vill, säga ”ja ja” och 
gå därifrån. Tjat ingår i den underordnades repertoar (Gens 2007 s50) och vi ger bort vår 
”makt” som vuxen, lärare och förälder när vi inte fordrar handling av det vi sagt. Flickor 
kommer däremot inte undan vår makt, barn blir efter vår förväntan och vi förväntar oss 
lydnad av våra flickor men inte av våra pojkar. Vi skapar eller i alla fall förstärker pojkarnas 
identitet som problematiska när det är så vi tänker, tycker och pratar om dem. Vi ger dem en 
negativ bild att leva upp som inte är gynnsam, till men det är bättre att bli uppmärksammad 
för något negativt än att inte bli uppmärksammad alls. 

Bildskapande i förskolan 
Benderoth-Carlsson (1996) har studerat den pedagogiska processen som handlar om hur 
förskolan lär barn att göra och hur de ska tänka kring bilder. I studien framkommer det att det 
är lärarna som är säkra och utbildade inom ämnet både kan stötta och ge barnen frihet i 
processen. Lärare som känner sig trygga i sin roll är öppna för barnens egna idéer även om de 
avviker från lärarens planering. Genom att vara nyfiken i samtalen och aktiviteterna med 
barnen visar läraren att det inte finns något rätt eller fel och uppmuntrar till ett kreativt 
tänkande. Svårigheter i processen kan vara att osäkra lärare styr aktiviteten så hårt att det inte 
finns utrymme för barnen att påverka innehållet. Alltför svåra uppgifter och otydliga 
instruktioner gör aktiviteten ogripbar eller ointressant för barnen som i stället skapar sig egna 
projekt.  
Löfstedt (1999) har i sin avhandling undersökt hur bildskapande används på förskolor i det 
dagliga arbetet. Hon ville få reda på vad det var som gjorde skillnad i bildskapandet dels när 
det sker fritt och dels när det styrs av läraren. I det fria skapandet använder sig barnen av det 
de redan kan rita och som de ibland förfinar. Genom att titta på andras teckningar och 
använda dem som förebilder skaffar de sig en gemensam kunskap som förfinar motiven. I det 
fria skapandet är det motivet som är viktigt och uttrycket är underordnat. I de lärarstyrda 
aktiviteterna är det material och tekniker som är det väsentliga medan innehåll och motiv inte 
har någon betydelse. Upplevelsen av material och vad som händer med de olika teknikerna är 
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ett av målen som lärarna angav som viktigt. Ett annat skäl var att barnen inte ska känna att de 
behövde prestera något eller hur motivet såg ut. Löfstedt menar att detta sätt att tänka om 
skapande är svårt för barnen att förstå eftersom de uppfattar uttryck och innehåll hör ihop som 
en helhet. Även om barn uppskattar effekten av vad som händer med olika material och 
tekniker är det bildens motiv som är det viktigaste i barns bildskapande.    
  
Löfstedt (2001) har i sin studie urskiljt tre organisatoriska sammanhang av bildskapande 
aktiviteter i förskolan, dessa omfattade olika läranderesurser för barnens deltagande. De olika 
sammanhangen var ”bildskapande som fria aktiviteter, bildskapande som planerade 
ateljéaktiviteter och bildskapande i samband med temaaktiviteter” (Löfstedt 2001 s.81).      
Författaren beskriver att i de fria aktiviteterna är det barnen själva som tar initiativ till 
bildskapandet. Det förekommer även att lärarna erbjuder barnen att gå in i ateljén när de 
märker att barnen har svårt att hitta på något att göra. Det är barnen själva som bestämmer vad 
och hur de vill göra i sitt skapande. Lärarna är ibland med inne i ateljén under tiden barnen 
håller på med sitt skapande. De hjälper barnen att plocka fram material som står oåtkomlig 
och genom samtal om barnens bilder kan de ge barnen stöd och inspiration. Dessutom brukar 
lärarna använda tiden med att försiktigt observera och dokumentera i samband med barnens 
bildskapande. Men av princip låter det bli att själva måla åt barnen när barnen ber om hjälp 
med ett motiv. Det finns en uttalad regel inom den bildpedagogiska diskkursen som säger att 
man ”gör som man vill och gör så gott man kan” (Löfstedt S. 109).  Det förekommer också 
ofta direktiv om ordningsregler och sociala regler hur man ska uppföra sig i ateljén. Dessa 
kommer mest ifrån lärarna men kan även användas av barn som har gått länge på 
avdelningen.  
I de planerade bildaktiviteterna är det lärarna som tar initiativ till vad som ska skapas, vilket 
material och tekniker som ska användas och i vissa fall behöver lärarna även instruera barnen 
i hur det ska hantera tekniker och redskap innan de kan börja skapa. Innan uppgiften 
presenteras för barnen har arbetslaget diskuterat igenom förslag på vad uppgiften ska 
innehålla. Lärarna bjuder in enskilda barn eller smågrupper till att delta i aktiviteten hur 
grupperingen ser ut beror på vad lärarna har för avsikt med aktiviteten. I de planerade 
aktiviteterna kan lärarnas närvaro utmärkas av outtalade förväntningar och värderingar på 
barnens sätt att använda sig av materialet. När lärare aktivt deltar tillsammans med barnen i 
deras bildskapande kan en splittring uppstå mellan delat deltagande och det pedagogiska 
mottot: ” du kan själv”, vilket tendera att bevara en ojämn relation mellan lärarna och barnen. 
Vid bildskapande som temaaktivitet är det lärarna som tar initiativ och bestämmer vilket 
material, teknik och motiv som ska användas. Temaritandet innebär att man utmanar barnen 
till mera avancerade förändringar i sitt bildskapande än vad som sker i de fria 
bildaktiviteterna. Motivområden och konstruktionssätt är ofta nya för barnen vilket gör att det 
krävs nya och mera ändamålsenliga framställningssätt i förhållande till de genrerna de redan 
behärskar. Detta gör att de under lärarnas vägledning utvidgar sin motivrepertoar och skaffar 
sig nya framställningsstrategier som gör att de utvecklar nya genrer.  
 
Lev S Vygotskijs syn på barns lärande utgår ifrån sociokulturell teori, han menar att barns 
bildspråk utvecklas genom samspel med andra personers bildskapande och utifrån barnens 
utvecklingsnivå kan lärarna hjälpa dem till ett rikare bildspråk. Barns teckningsutveckling 
från det första märket på pappret till en föreställande bild är inte något som sker spontant. 
Barnet måste få experimentera mycket med olika ritverktyg för att de ska upptäcka att de 
linjer de ritar kan bilda något de själva känner igen, Löfstedt (2001). Miljön ska ha en stor 
påverkan kring barnens skapande och grundar sig därför oftast till den kultur och värld som 
man befinner sig i. Vygotskij menar att fantasin är grunden för all kreativitet och kulturella 
skapelser, allt som är människans verk har hämtat kraft ur hennes fantasi för att uppfinnas.  
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Fantasin är en viktig del i den sociokulturella bildteorin och fantasi behövs i barnets 
bildskapande. Barns brist av erfarenheter gör att deras fantasi inte är lika rik som en vuxens, 
därför behöver de lärarens närvaro under sin skapandeprocess som ett bollplank med fantasi. 
Vygotskij menar också att barnets skapande är som deras lek, de återskapar vad de har 
upplevt och sett. Härmningen har en stor roll i barnets lek och kan jämföras som ett eko av 
vuxnas handlingar som de bearbetar till sina egna intryck, på så sätt skapas en ny verklighet, 
barnets. Så kan vi också tolka deras bildskapande.  
 
 
Teoretiska perspektiv 
Benderoth-Karlsson (1996) beskriver i sin avhandling två olika begrepp, guidning och 
styrning. Guidning består av någon form av ämneskunskap, till exempel hur man hanterar 
olika tekniker och material inom bilden men också mentala redskap som ger en ny syn och 
förmåga att samtala om sin bild, något som kan ge ett djupare innehåll åt aktiviteten . Läraren 
behöver erfarenhet och ämneskunskap för att kunna guida barnen i deras bildskapande. 
Styrning är mer inriktat på makt och auktoritet. I styrning kan aktiviteten formas antingen av 
läraren (lärarstyrd), barn (barncentrerad), eller gemensamt av både lärare och barn där läraren 
vägleder och samspelar tillsammans med barnen i aktiviteten. Skillnaden mellan styrning och 
guidning är att styrning kan ske utan att läraren har någon större ämneskunskap. Styrnigen 
kan ske i form av egenskapen av att vara lärare. Olika situationer för styrning är bland annat 
vem som hittar på aktivitet, hur man genomför den, vilket material och teknik ska användas, 
vem bestämmer när aktiviteten ska avslutas. Både styrning och guidning kan ske i lägre eller 
högre grad och är alltid målrelaterade, målet spelar en stor roll för hur aktiviteten utformas.  
I guidning med högre grad av styrning är det läraren som både styr och guidar genom hela 
aktiviteten initiering, utförande och när aktiviteten ska avslutas. Författaren tar upp som 
exempel hur en skräddarlärling måste kontrollera varje moment innan de får fortsätta med 
nästa och rättar sig efter sin mästare. Eftersom målet redan är bestämt finns det inget utrymme 
för fel eller experimenterande.  
Exempel på guidning med lägre grad av styrning kan vara att läraren bestämmer vad som ska 
skapas men barnen får själva bestämma motiv och avsluta när de anser sig färdiga med 
uppgiften. Här ges möjlighet att experimentera, prova på olika tekniker och material som de 
kan använda sig av under uppgiften. Lärarna finns med och guidar de barn som ber om det 
under processens gång. 
Ett exempel på lägre grad av styrning är när läraren ger barnen tid till sitt skapande och 
erbjuder olika material, här finns det inget krav på teknik eller av material. Denna aktivitet 
kan se som ”fritt” skapande. 
När lärare bestämmer både teknik, motiv och material samt har osagda eller uttalade krav på 
motiv samt bestämmer när bilden anses färdig är exempel på hög grad av styrning. Här styr 
läraren initiering, genomförande och avslutning men finns inte till hands och guidar barnen 
genom processen.  
Guidning och styrning behöver inte alltid ske på en verbal nivå utan läraren kan med sin 
kropp och sitt förhållningssätt visa barnen hur man gör och vad som är av betydelse, en form 
av Foucaults disciplinära makt.  
Vi finner dessa begrepp relevanta för vår studie, då vi får hjälp att se olika maktrelationer 
mellan lärare och barn i olika bildaktiviteter.  
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Perceptuell teori  
Enligt den perceptuella bildteorin är det bra att träna den visuella uppfattningsförmågan då 
teckningsutvecklingen stärks. Det ger också större kunskap om det som skapas. Det kan räcka 
med en visuell bild för barnen själva sedan ska få en djupare kunskap för sitt motiv. 
Barnets öga och hand blir de viktigaste verktygen när de utrycker sig i sitt bildskapande. 
Seendet utvecklas från att man bara har sett enkla helheter till att kunna urskilja en allt större 
detaljrikedom. I perceptuell teori ses barns teckningsutveckling som en process där 
samverkan mellan arvsanlag, träning och sinnesintryck äger rum. 
Pedagogens roll utifrån den perceptuella bildteorin blir att hjälpa barnen att få syn på och 
uppfatta former samt uppmuntra dem att rita och experimentera mycket för att utveckla sitt 
bildspråk. Weissenreieder (2008) Granberg (2001).  
 
I vår frågeställning funderar vi över om pojkar och flickor ges samma förutsättningar att utöva 
sitt bildskapande i förskolan. I perceptuell teori poängteras vikten av att läraren uppmuntrar 
och hjälper barnen i deras utveckling och intresse för bild. Eftersom vi kommer att undersöka 
lärarens förhållningssätt gentemot pojkar respektive flickor samt om förutsättningar ser 
likadana ut för dem att utöva sitt skapande finner vi denna teori relevant för vår studie. 

Teorier om könskonstruktion 
Hirdmans (2001) teorier bygger på ett genuskontrakt och genussystem som hon menar att alla, 
både kvinnor och män, är med att återskapa. I kontraktet återskapas stereotypa könsroller och 
skyldigheter på hur män och kvinnor ska vara och förhålla sig. Vi formas till det genus 
samhället anser normalt för det kön vi föds till. Att genus är formbart betyder att det inte är 
statiskt utan påverkas av kulturer, tidsepoker och vart man befinner sig i samhället. Eftersom 
vi tillsammans har varit med och konstruerat ett stereotypt genusbeteende kan vi också skapa 
ett nytt mer tillåtande klimat utan starka klyftor mellan könen. Genom att få syn på och 
ifrågasätta det normala kan vi bryta detta kontrakt och få ett mer jämställt samhälle. Ett 
genussystem delas upp i två delar, ”isärhållande” och hierarki. Manligt och kvinnligt ses som 
varandras motpoler och det som anses kvinnligt kan inte vara manligt osv. Att vi lever i en 
könshierarki menas med att de manliga egenskaperna har högre status och satt som norm i 
världen. Vi lever i en mansdominerad värld där kvinnor är ”de andra” och kämpar för att 
anpassa sig vilket inte uppfattas som konstigt då vi är förblindade av vad som anses normalt. 
Maskulinitetens första lag: att vara man är att inte vara kvinna. Kvinnor har alltid förknippats 
med mjukhet och känsla vilket automatiskt förknippar männen med motsatsen, hårdhet, tanke 
och förnuft. Med ett sådant synsätt är det självskrivet att män får ta hand om det som kräver 
tankekraft medans kvinnorna får stå för omsorgen. Det är av stor betydelse att man som lärare 
är vara medveten om vilka föreställningar och omedvetna förväntningar som finns mellan de 
olika könen.  Hirdman (2001) Hedlin (2006) Svaleryd (2003) 

Foucault  
Foucault, en fransk filosof som har en stark roll i det postmoderna tänkandets utveckling.  
Då vi kommer observera och analysera maktrelationer mellan barn och lärare tar vi hjälp av 
Foucaults maktteorier. Speciellt hans begrepp ”disciplinär makt” får en återkommande plats i 
vår studie. Den disciplinära makten enligt Foucault formar individer mot den önskvärda norm 
som samhället efterstävar utan att egentligen gå emot eller med deras samtycke. Disciplinär 
makt använder sig inte av våld utan människor tränas i stället in i den lydnad som krävs för att 
tjäna staten. Den disciplinära makten förändras med tiden för att anpassas efter människornas 
utveckling. Den får aldrig bli så pass styrande att den väcker motstånd och eftertanke, målet är 
att människor ska styras mot ett önskvärt mål utan att bli provocerade och börja tänka kritiskt. 
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Det är alltså väldigt viktigt att inte känna sig tvingad till disciplin utan att själv vilja sträva 
efter det önskvärda och normala.  
Det finns olika belöningar och bestraffningar som visar att man följer de önskvärda normer 
som är aktuella till exempel betyg, examen och befordran är några positiva och 
eftersträvansvärda former som funnits med under lång tid och ger ett intyg på att man lyckas 
och på så sätt underordnar man sig samhällets makt. Bestraffningar bli motsättningar till det 
önskvärda så som dåliga betyg, utebliven examen och kanske arbetslöshet och fattigdom, man 
faller utanför samhällets norm och uppfyller inte målet för en normal individ. Det blir ett sätt 
att särskilja och klassificera individerna för att lättare ha kontroll och sätta in dem i passande 
samhällsgrupper. Den disciplinära makten upprätthålls då individerna efterföljer den och även 
ser till att andra gör det samma. De som har belönats med olika ”examinationer” för sitt arbete 
vet vad som krävs för att komma dit och låter ingen oförtjänt ta del av samma belöning. Det 
här ger en ständig medvetenhet om att man kan vara övervakad. Foucault beskriver den här 
sortens makt likt en maskin, en maskin som inte är beroende vem som startade den då vem 
som helst kan underhålla den. Desto fler anonyma och tillfälliga iakttagare det finns ökar 
risken för att bli upptäckt vilket resulterar i att makten följs. Disciplinär makt opererar så väl i 
det stora som i det lilla samhället, till exempel i förskola och skola. Några effektiva men 
kamouflerade sanktioner för att styra barnen rätt utan att ta till numera förbjudna fysiska 
bestraffningar är att uppmuntra ett beteende och ignorera ett annat. 

Studier med inspiration av Foucaults maktteori 
Bartholdsson (2008) inspireras av Foucault när hon beskriver lärarens makt i skolan som hon 
benämner den ”vänliga makten”. Bartholdsson menar också att makt inte går att äga utan att 
det endast är rätten att utöva makt som kan ägas. Som lärare hamnar man automatiskt i en 
äganderätt av makt medan eleverna är de som ska underordna sig och följa läraren. Om 
lärarens makt ska legitimeras bör inte eleverna ifrågasätta den auktoritet som ska vara 
självklar eftersom läraren har relativt svaga sanktioner att ta till för att återfå eleven till lydnad 
eller gott uppförande om man jämför med skolan från förr. Det är en komplicerad 
maktposition läraren befinner sig i då skolan ska verka inom ramen för ett demokratiskt 
samhälle. Ett eget ansvar hos eleven att själva vilja lyckas med sina studier och utvecklas efter 
egen förmåga är ett önskvärt mål, att få hjälp med detta med bland annat en undervisning som 
både väcker nyfikenhet och forskarlust är ett av lärarnas uppdrag. Det händer dock ibland att 
elever inte vill ta eget ansvar eller rätta sig efter klassen utan har egna planer och intressen 
som tvingar läraren att utöva ett visst mått av tvångsmakt som Bartholdsson (2008) kallar 
vänlig makt. Den vänliga makten är en form av Foucaults disciplinära makt som styr eleverna 
utan att läraren behöver bli alltför auktoritär. Här kan läraren hota att använda sin stränga röst 
eller påvisa att det är något eleverna lärde sig redan i ettan för att bevisa att deras uppförande 
inte är normalt beteende för deras ålder. Normalitet kan ses som ett vänligt mål för att eleven 
ska kunna fungera med andra människor och avvärja handlingar som försvårar en plats i 
skolans mångfald. 
Ett verktyg som används av lärare i Bartholdssons bok är att de tillsammans med elever 
skrivit ner regler som ska hållas i klassrummet. Eleverna får sen skriva under med sina 
namnteckningar och en typ av kontrakt har skapats. Liknande kontrakt har vi sett i förskolor 
där barn har fått säga vad som till exempel utgör en god kompis och sen gjort handavtryck i 
stället för namnteckning. De här kontrakten är omöjliga att hålla för barn men de ger läraren 
rätt att utöva sin makt i form av olika sanktioner när de bryts. 
Att uppvisa en god attityd som elev är viktigt då en negativ inställning och ovilja inte ger 
auktoritet till läraren. En negativ elev kan behöva tvingas att göra saker de inte vill eller har 
lust med vilket går emot den vänliga maktens anda och det goda ledarskapet hos lärare i den 
demokratiska skolan. 
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Tullgren (2004) har studerat hur leken konstrueras i förskolan och hur lärarna styr barnens lek 
från det opassande till det mer legitima. Lekar som är högljudda, fartfyllda men framförallt 
som innehåller omoraliska och onda sekvenser avleds eller förbjuds, framförallt är det 
pojkarnas lek som innehåller dessa oönskade ingredienser. Det som är önskvärt och 
uppmuntras i lek av lärarna är den omvårdande familjeleken. Lärarnas verktyg för att undvika 
fel sorts lek blir att själva delta. På så sätt kan de styra leken utan att verka auktoritär. 
Tullgren tolkar lärarna medverkan i lek genom Foucaults term av osynlig övervakning som 
fungerar disciplinerande. Andra tekniker för att konstruera barnen till ”flickor och ”pojkar” 
enligt den goda normen är att utesluta och innesluta i form av uppmuntran och komplimanger. 
Att uppmuntra ett beteende och ignorera ett annat visar tydligt vad som är det normala. 
Lärarna besitter en maktposition över barnen och har på så sätt mandat att avgöra vad som är 
värt att uppmuntra. Att uppmuntra ett beteende och ignorera ett annat visar tydligt vad som är 
det normala och utan att verka auktoritär få en styrning som formar, vägleder, administrerar 
och reglerar barnens uppförande.  
Barnen styrs bort från de högljudda och störande lekar mot en önskvärd form av lugnare lek, 
då oftast familjeleken. Denna styrning koncentrerar sig inte på att reglera pojkar i större grad 
än flickor men då flickor oftare väljer att leka familj och pojkar oftast väljer ”vilda” lekar, 
som faller utanför normen inom god lek, blir konsekvensen att flickorna oftare innesluts 
medans pojkarna utesluts. 
Också flickorna regleras mot den lugna familjeleken om de har tagit sig över normgränsen 
och skapar vildare lekar. Det är då oftast en förändring i ljudstyrka och innehåll medans 
grunden fortfarande är kvar i familjeleken, regleringen blir på så sätt inte lika tydlig då inte 
kärnan i leken behöver förändras. 
Denna normalisering är negativ för båda könen. Flickorna är fångade i familjelekens fälla och 
har svårt att pröva på roller med våldsamt eller rörligt innehåll, medan pojkarna får kämpa för 
att finna utrymme för sådan lek som inte lever upptill normen.  
Genom att individualisera någon, peka ut och särskilja denne från gruppen, blir normen tydlig 
då själva särskiljandet antingen berömmer eller bestraffar individen.  

Konstruktion av könsroller ur ett maktperspektiv 
Förskolan beskrivs som en konstruktör av förskolebarn där vuxnas kultur, syfte och normer 
formar synen på hur ett barn ska vara. I förskolan blir lärarna en kategori som skapar och 
återskapar föreställningar och sociala ordningar. Även om avsikten finns hos pedagogerna så 
är det inte alltid så lätt att utmana dominerande könsstereotyper. Det krävs långsiktigt och 
ansträngande arbete för att bryta ett mönster som vuxit sig starkt över tid. Vad som förväntas 
och vad som är normalt är inte statiskt utan kan förändras men det ställer också krav på 
lärarna om deras medvetenhet om normalisering.  
Det har observerats att både lärare och barn var med och skapade genus i förskolan men det 
var till största delen barnen som var nyskapande och utmanade de strukturer som rådde på 
förskolan medan lärarna var de som agerade mest könsstereotypt. Det inte är ovanligt att 
vanemässiga mönster bildas när människor handlar tillsammans vilket kan skapa en 
standardisering i förskolan som begränsar individens enskilda handlingsutrymme.  
Utifrån genustermer kan man se barns samspel som ett uttryck för en kulturtradition vilket 
innebär att pojkarna har en mer fysisk dominerande position, att vara flicka innebär då 
motsatsen. Olika egenskaper är mindre önskvärda bland barnen i förskolan, att vara bråkig, 
kaxig, högljudd eller att inte sitta still, inte vänta på sin tur och att vara utåtagerande, alla de 
termer förknippas som pojktypiska egenskaper. Pojkar ges mer uppmärksamhet men den är 
inte alltid positiv, de får mycket fler tillsägelser i barngruppen, Markström (2005), Ärleman-
Hagsèr och Pramling Samuelsson (2009), Johansson (2008) . 
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Svaleryd (2003) menar att mötas av för mycket negativa reaktioner skapar en osäkerhet kring 
barnets identitet. Osäkerhet kan skapa prestationsångest och bidra till tävlingslek för att 
bekräfta vem som är mest pojke. Pojkars impulsivitet och uppmärksamhetskrav är ofta ett 
störande moment i förskola/skola som gör att läraren ser till att fylla pojkars behov först för 
att få en lugn verksamhet. Det signalerar till pojkar att de har makt och flickorna får bevis på 
att de kommer i andra hand. Härmed återuppehålls genuskontraktet som innebär att pojkar har 
och ges mer makt än flickor.  
Flickor ges omedvetet rollen som hjälpfröken och används ofta som en dämpande effekt bland 
vilda pojkar, men även pojkar kan tilldelas den hjälpande rollen som extrafröken om de visar 
förmågor som anses ”flickiga”. Flickor får ofta komplimanger för deras yttre och när de 
hjälper till vilket leder till att de identifierar sitt egenvärde med vad de gör för andra och hur 
de ser ut. Det är i bemötandet och samspelet med andra som barnen konstrueras in i rollen 
som pojke eller flicka. Tysta överenskommelser om vilka positioner som är passande för det 
kön barnet har sker av reaktioner och respons från andra människor. Små barn läser tidigt av 
vad som förväntas och är ett önskvärt beteende beroende på om de är pojkar eller flickor, det 
är genom sina relationer till andra som människan konstrueras och att i dessa relationer ingår 
alltid makt.  
Var och en styrs av makt men är på samma gång även styrande. Foucaults begrepp, 
”disciplinär makt”, är en makt som utan att använda våld formar individer.  
Rummen i förskolan påverkar normalisering eller könsöverskridningar. Där barnen får vara i 
fred utan lärarnas översyn minskar de pojkiga och flickiga egenskaperna och barnen närmar 
sig varandra i gemensam lek. När de kommer undan den disciplinära makten och 
normbildande blickar lärare och kamrater kan ge vågar andra egenskaper prövas, Dahlberg 
(2003) Hellman (2010).  
Odenbring (2010) skriver att det sociala trycket för att inte avvika från normen är större för 
pojkar vilket kan bidra med att de gärna drar sig undan på avdelningen och leker långt ifrån 
det stora samlingsrummet där flickor och lärare mest befinner sig. Flickorna är vinnare i 
samspel med lärarna då de flickiga egenskaperna är behagligare för vuxna. De kan vara 
duktiga utan att det anses onormalt. Men det kan vara arbetsamt att alltid vara duktig för att 
inte verka annorlunda. 
Det finns ändå alltid en möjlighet till val och vägran i maktrelationer men det krävs att vi ökar 
vår reflektionsförmåga så vi blir mer medvetna och kan förhålla oss kritiskt till ”sanningar” 
som till exempel hur vi konstruerar könsroller i förskolan.  

Konstruktion av könsroller i förskolan 
Odenbring (2010) har studerat en förskola som arbetar för att motverka stereotypa könsroller. 
Att arbeta genusmedvetet är svårt på grund av att ämnet är fullt av omedvetna självklarheter 
vilket lyser igenom i lärarnas kategorisering då de tillskriver olika egenskaper till flickor och 
pojkar. Flickor uppmärksammas positivt för deras skönhet och fina kläder medans pojkar blir 
kallade starka, smarta och snabba. Flickor ofta får agera hjälpfröknar och stötdämpare i 
förskolan då de uppfattas utifrån en traditionell syn som mogna och mer ansvarsfulla än de 
utåtagerande pojkarna i samma ålder. Det ska då bidra med en lugnande effekt att placera en 
flicka mellan två störande pojkar. Risken med denna metod är att flickorna i själva verket 
kanske inte alls är mogna för de uppgifter lärarna tilldelar dem i förmån för den egna 
undervisningen, det är egentligen ett vuxenansvar som flickor utsätts för. Flickor förväntas 
ofta förstå konsekvenser av sitt handlande och vad som är det rätta sättet att handla på vilket 
påverkar lärarnas bemötande vid konflikter. Vid sådana tillfällen bemöts inte barnet som 
individ utan som grupp av flickor eller pojkar och hur de ska bete sig. Om flickor tar sig in på 
pojkarnas mark och tillskrivna egenskaper upplevs de mycket mer problematiska än pojkarna 
och åtgärderna blir snabba. Det finns relativt få studier som har inriktat sig på moralfrågor ur 
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ett genusperspektiv. De flesta forskare är ändå eniga om att förskolans moraliska ideal är 
omsorg om andra och att det är flickorna som i högsta grad besitter de förmågorna. Trots att 
förskolan är dominerande i antal kvinnor som arbetar råder det ändå en mansdominerad 
ordning då pojkarna får mest uppmärksamhet och ges mer tid. Det är endast i omsorgsdelen 
som flickorna har större inflytande än pojkarna. Ett ämne som inte har hög status, Johansson 
(2008) Odenbring (2010) Eidevald (2009). 

Personal i förskolan upplever sig ofta motarbetade och ifrågasatta i sitt genusarbete av 
barnens föräldrar som inte vill att deras barn ska få för många egenskaper som normalt är 
tilldelade det motsatta könet. Störst är motarbetet från pojkarnas föräldrar vilket kan tolkas 
som att ”flickaktiga” egenskaperna och detaljer har lägre status. Det är tydligt att den 
”flickiga” färgen rosa är laddad med negativa känslor och förklaras som irritation över att 
flickor förväntas vara söta. Många föräldrar väljer därför att handla på pojkavdelningen till 
sina flickor för att undvika att klä dem alltför flickigt. Att förändra pojkars klädkod var det 
inte tal om utan väckte snarare ett skrattretande motstånd från föräldrarna som inte tyckte att 
man skulle låta könsöverskridningarna gå över styr. Det blir alltså flickorna som måste 
åtgärdas trots att föräldrarna undvikit färgen rosa just för att den signalerar ett förtryck och 
fastlåsande för flickor. Att männen är satt som norm i vårt samhälle blir tydligt även bland 
små barn, Ambjörnsson (2005) Eidevald (2009).  

Rollen som ”typisk pojke” kopplas samman med egenskaper som bråkig, dominant, 
utåtagerande med mera, egenskaper som inte ger hög status i förskolan men utgör normalitet 
för pojkar som grupp. Det är en naturlig och förväntad roll men inte önskvärd, varken av 
pojkarna eller av deras lärare då väldigt lite frihet och låg grad av inflytande tillskrivs de 
barnen i förskolans verksamhet. Pojkar som trots förväntan och normalitet inte gick in i rollen 
som ”typisk pojke” kallades i stället för ”himla goa pojkar” men blev heller aldrig bekräftade 
som riktiga pojkar när de omtalades, däremot vann de ett större förtroende och blev betrodda 
att göra egna val. På så sätt fortsätter fenomenet pojkar förknippas med negativa egenskaper 
och ses som det normala i samhället. Hellman (2010) observerade att flickor som besatt 
samma positiva egenskaper som de goa pojkarna inte kallades för goa flickor, de 
uppmärksammades inte utan ansågs vara helt vanliga ”normala” flickor. Intog flickorna 
däremot de ”typiska pojkarnas” egenskaper förstod man sig inte på dem och undrade vad som 
kunde vara fel. Slutsatsen av den observationen var att pojkar som inte intog de förväntade 
bråkiga och protesterande egenskaperna inte heller blev synliga som riktiga pojkar och 
flickorna blev oförståeliga, Hellman (2010).  

Metod 
Vi kommer att göra en kvalitativ studie vilket betyder att vi beskriver data bestående av 
språkliga utsagor det vill säga videofilmer och observationer av olika bildskapande 
situationer. För att kunna besvara våra frågeställningar kommer vi att använda oss av 
diskursanalytisk metod.  

Diskursanalys 
Diskursanalys som är en relativt ny metod men också en form av teori har praktiserats av 
många forskare under 1900-talet då den ”språkliga vändningen” tog kraft. Det innebar att en 
del forskare nu såg att det inte existerar en fullständig och klar relation mellan det vi säger och 
det vi menar. Någon som utvecklat diskursanalys som verktyg är bland annat Foucault som 
var intresserad av hur diskurser var uppbyggda och vad som innesluts och uteslöts ur dem. 
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Med en diskursanalytisk metod får vi hjälp att förstå språkets roll när vi skapar vår verklighet. 
Den här metoden passar vår studie då vi vill undersöka vilka sanningar som skapas i vår 
verksamhet, hur vi omedvetet kan återskapa stereotypa könsroller. Språk kan ge bilder av 
”verkligheten” och handlingar.  Vi kommer inte genom diskursanalys bevisa hur 
”verkligheten” faktiskt ser ut utan vilka bilder av verkligheten som produceras i vår 
undersökning av lärares förhållningssätt gentemot flickor och pojkar. Språket kan vara både 
det som sägs och det som skrivs i böcker, tidningar, anteckningsblock med mera. Vi kommer 
rikta in oss så väl på det talande språket som kroppsspråket då vi samlar in data genom att 
observera och videofilma lärarna i vår verksamhet. Det talande språket tar många olika former 
då det spelar roll i vilket sammanhang saker sägs, hur det sägs och till vem det sägs. 
Kroppsspråket visar reaktioner, ignorans eller gester som lärarna gör omedvetet i sitt samspel 
med barnen. Diskursanalys är viktigt på så sätt att vi kan synliggöra språkets formgivande och 
skapande kraft, att språk och handlingar formar världen och dess aktörer. Att undersöka vad 
som sägs också i olika sammanhang ger oss också svar på vad som inte sägs vilket bidrar 
minst lika mycket till att konstruera en verklighet. Vad sägs till pojkar och inte till flickor och 
så vidare. En bild av vad som anses normalt eller inte ligger underförstått i vårt språk och hur 
vi använder det, det lyser alltid igenom. Markström menar genom Brante att i institutioner, så 
som förskolan, skapas regler och rutiner av oss människor som ger våra handlingar och 
förhållningssätt mening. Markström fortsätter att det inte är institutionen som ”gör någonting” 
utan aktörerna i den. I vårt fall lärarna i förskolan.  

Winther Jorgensen belyser problemet att undersöka de diskurser man själv är nära och har 
åsikter om. Det är viktigt att försöka lägga undan sin egen kunskap kring området så inte de 
egna värderingarna överskuggar analysen. Att vara forskare i sitt eget område gör att vissa 
saker ses som självklara, men det är just det självklara som man är ute efter att avslöja eller 
ifrågasätta. Det intressanta är att ta reda på hur något helt naturligt blir accepterat som sanning 
och något annat inte. Det gäller att förhålla sig främmande för sin självklarhet och ställa de 
frågor man inte ställer utifrån sin vardagsförståelse. 

Normalisering kan ses ur ett maktperspektiv där de som har makten kan, både medvetet och 
omedvetet, sätta upp normer för vad som anses normalt. Vuxna står oftast i en maktposition 
gentemot barn vilket gör att vi vill studera lärarnas förhållningssätt med fokus på konstruktion 
av könsroller.  

Man kan definiera normalitet med hjälp av statistisk normalitet, det vanliga, genomsnittliga, 
hur något är eller brukar vara, Markström (2007). Normalitet som kan kopplas till 
normgivande blir på så sätt något önskvärt. Vilka regler som skapas och återskapas för hur vi 
ska uppträda i olika sammanhang sker i mötet med andra människor där den med störst makt 
anger normen. 

Att välja ett perspektiv för att studera något vi vill undersöka vare sig det är en institution eller 
ett fenomen innebär en avgränsning mot alternativa perspektiv som kan verka nog så 
intressanta och betydelsefulla. I vår studie intar vi ett genusperspektiv och väljer att observera 
lärarnas förhållningsätt, då avgränsar vi oss till exempel ifrån barnen och deras perspektiv.  

Fejes och Thornberg (2009 s.88) har arbetat fram några frågor som de tycker kan vara 
användbara som utgångspunkt i en diskursanalys de undersöker. 

 Vad talas det om? 
 Hur talas det om detta? 
 Vad framställs som sanning? 
 Vad utesluts genom detta tal?      
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Fältforskning 
Fältforskning kärna handlar om deltagande observationer. Denna metodansats är lämplig vid 
studier när man vill studera vilka olika sociala och kulturella mönster man kan urskilja i olika 
grupper tillexempel i förskolan. Som närvarande forskare i den verksamhet man observerar 
har man möjlighet att få syn på de sociala handlingar man studerar. 
 
Fältforskning passar väl in i vår studie eftersom vi befinner oss i den verksamhet där vi samlar 
in vår empiri till studien. Utifrån vårt syfte att ta reda på hur könsroller konstrueras på 
förskolorna samt lärarnas förhållningssätt gentemot flickor respektive pojkar kommer vi att 
observera verksamheten. Fältforskning är lämplig att använda sig av när man studerar sociala 
och kulturella mönster i grupper tillexempel i förskolan. Att vara närvarande observatör när 
lärarna samspelar med pojkar respektive flickor i deras bildskapande ger oss möjlighet att få 
syn på lärarnas förhållningssätt gentemot respektive kön. Vi kan även upptäcka hur miljön 
runtomkring aktiviteten påverkar de olika könsrollerna. Det som är karakteristiskt för 
fältforskningen är forskarens närvaro i den miljö som undersöks. Genom att samla in så 
mycket information man kan bidrar det till att man kan få syn på de frågor som är i fokus 
Elvstrand, Högberg & Nordvall (2009). Trots att vi tar den utomståendes roll i våra 
observationer är vi ändå en naturlig del av miljön då lärare och barn känner oss väl.  

Urval 
Vi har valt att utföra vår studie på två förskolor som ligger i olika stadsdelar i en mellan stor 
svensk stad. Lokalmässigt är förskolorna väldigt olika varandra, det skapar naturligtvis olika 
förutsättningar för barnen att utöva bildskapande. På den ena förskolan får alla avdelningar 
samsas på ett målarrum medan på den andra har alla avdelningar varsitt. Skillnaderna mellan 
förskolorna är att den ena arbetat fram en profilerad pedagogisk verksamhet som genomsyrar 
hela förskolan medans den andra representerar en mer traditionell verksamhet. Våra 
observationer och videofilmer kommer att bestå både av styrda och fria aktiviteter där lärare 
och barn samspelar kring bildskapande.   
Ett av de dilemman vi upplevde i vår studie var att några barn inte kunde delta på grund av 
uteblivna medgivanden från föräldrar, detta gjorde urvalet något begränsat. Även lärarnas 
förförståelse för studien och att de barn som deltog i de styrda aktiviteterna var utvalda av 
lärarna kunde göra att aktiviteterna blev tillrättalagda. Vi är medvetna om att lärare och barn 
kan känna sig besvärade av kamerans närvaro och på så sätt bli onaturliga i sin roll, trots det 
ser vi att videoobservationer kan fånga stunder av omedveten handling och förgivet tagna 
mönster. Vi kan i efterhand återvända och studera materialet vilket också kan ses som en 
faktor. 
Studiens validitet kan ha påverkats av begränsningen av barn och hur pass naturliga lärarna 
varit i sitt samspel med barnen. Vi fick anstränga oss för att se till att så många barn som 
möjligt med godkännande från föräldrarna deltog i studien.  
De metoder vi valde bort var bland annat är kvalitativa intervjuer och enkätundersökningar. 
Eftersom vi vill få syn på lärarens omedvetna handlingar och språk anser vi att observationer 
och videfilmning är metoder som för oss närmast vårt syfte och stärker studiens validitet. 
Validitet är ett begrepp som brukar anses angeläget inom det vetenskapliga fältet. Men inom 
postmoderna och poststrukturella metoder och teorier som till exempel diskursanalys ser man 
inte använda validitet som ett lika prioriterat begrepp då man anser att forskaren bidrar till att 
konstruera ”verkligheten” snarare än att spegla den ”så som den är”.   
Fejes och Thornberg (2009) menar att en studie har hög validitet om metoderna är anpassade 
att undersöka syftet på ett grundligt sätt och stödja forskningen.  
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Genomförande av studie 
Vi följde fem pedagoger i deras bildskapande med barnen varav alla var kvinnor. Både 
barnskötare och förskollärare deltog i vår studie men i de filmer vi valde ut att analysera 
närmare fanns det endast förskollärare. Barnen var i ålder tre till fem år och sammanlagt på 
båda förskolor var det ett övertal av pojkar. Vi kommer ur ett lärarperspektiv se på hur lärare 
konstruerar förskolebarn ur ett genusperspektiv sedan analysera vilka förutsättningar pojkar 
respektive flickor har i sitt bildskapande.  
Vi valde att dela upp våra videoobservationer i tre grupper, temainriktat skapande, styrt 
skapande samt fritt skapande, där vi också separerade flickor och pojkar för att se skillnaden i 
könshomogena grupper. Några gånger riggade vi upp kameran som filmade hela gruppen och 
på så sätt kunde vi lämna barn och lärare. Andra gånger höll vi i videokameran under hela 
aktiviteten. 
Under fyra veckor samlade vi in vår empiri, därefter gick vi igenom filmerna och valde ut 
sekvenser som fick representera vårt syfte och frågeställningar. Fejes Thornbergs (2009) 
frågeställningar (se sidan 18) var till god hjälp i våra analyser. Efter vi studerat varje film 
noga och skrivit ner våra analyser sammanställde vi de mönster vi funnit under resultat. Vi 
fann andra mönster utanför ramen av vårt syfte som vi tar upp i diskussionsdelen.  

Etiskt ställningstagande 
Vi ambition är att följa de forskningsetiska principerna i humanistiska samhällsvetenskaplig 
forskning. Det finns fyra huvudkrav man ska väga in när man ska genomföra en studie utifrån 
forskningsetiska principer. Dessa är Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 2002.  
Enligt informationskravet kommer vi att informera rektorerna om studiens syfte och be om 
deras samtycke till att observera och filma barn och personal på förskolorna, innan vi börjar 
samla i empirin. Vi kommer även hämta in samtycke ifrån föräldrarna genom att skicka ut ett 
brev där de får skriva under ifall de tillåter att deras barn medverkar. I brevet kommer det 
tydligt stå vad studien handlar om. I samtyckeskravet står det att föräldrar skall informeras om 
studien är av känslig art och om barnen är under 15 år. Även om studien inte kommer att 
fokuseras på barnen utan på lärarnas förhållningssätt anser vi det är viktigt att föräldrarna är 
medvetna om att deras barn filmas och att föräldrarna får lämna sitt samtycke även 
informerats om att de när som helst kan avbryta barnens deltagande. Det gäller också de lärare 
som ställer upp i studien. Ur ett barnperspektiv måste vi respektera om något barn säger att de 
inte vill vara med på film. Frågan vi ställde till barnen var om det gick bra att vi filmade när 
de målade med sin lärare, att det var vår läxa från skolan.  
Enligt konfidentialitetskravet kommer vi inte använda oss av namn på de som vi observerar 
eller skriva vilka förskolor de arbetar på. Nyttjandekravet innebär att allt insamlat material 
endast får användas utifrån det syfte som de medverkande har blivit informerade om. Efter 
genomförd i analys kommer det insamlade materialet att förstöras. 

 

Metoddiskussion  
Vi är mycket nöjda med vårt val av videoobservationer som metod, vi har kunnat gå tillbaka 
för att se samma sekvens flera gånger vilket har varit nödvändigt för en noggrann analys. Av 
två timmar film har vi valt ut de episoder som får representera de mönster vi såg i vårt 
tolkningsarbete. Anledning till att vi valde bort vissa filmer var att det inte innehöll samspel 
och dialog i tillräcklig stor utsträckning mellan lärare och barn. Vi har lagt märke till att de 
filmsekvenser vi valde att fördjupa oss i enbart innehåller personal med förskoleutbildning. 
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Detta var inget medvetet val från vår sida utan vi valde ut de sekvenser som vi tydligast kunde 
koppla till vårt syfte och frågeställningar. Vi finner det positivt att vi varit två författare som 
analyserat materialet då det har breddat vår analys och vi har tillsammans diskuterat fram 
olika perspektiv.  
Några gånger riggade vi upp kameran för att själva kunna gå ifrån situationen. Det resulterade 
i att barnen inte kunde söka kontakt med oss och att situationen förhöll sig mer distanserad än 
då vi var med under videoobservationerna. Vi tror också att en del av lärarnas eventuella 
obehag av att filmas lindrades av denna metod.  

Analys av data  
Nedan presenteras de videoobservationer vi genomfört, namnen på barnen är fingerade. Vi 
börjar med att beskriva situationen och innehållet i varje observation därefter kommer vi att 
analysera utifrån vårt syfte och frågeställningar som vi har presenterat tidigare. I analyserna 
kommer vi att stöd av de teorier och tidigare forskning som vi har presenterat ovan.  I den 
avslutande diskussionsdelen kommer egna erfarenheter, tolkningar, åsikter och observationer 
som gjorts med papper och penna att belysas.  

Familjebilden 
Denna sekvens består av två flickor och två pojkar samt en lärare. Flickorna sitter längst ut 
vid bordet mitt emot varandra och pojkarna sitter bredvid mitt emot varandra. Aktiviteten är 
under ordnade former då läraren har plockat fram materialet och hällt upp den färg barnen får 
tillgång till, däremot fick de själva välja motiv. Barnen lämnas ensamma för en liten stund 
med sitt målande. Läraren kommer tillbaka, ställer sig bakom Karl.  
Vid frågan av motiv märker vi tydligt vad läraren anser vara ett önskvärt och gott motiv. Karl 
svarar att han målar ett hus vilket möts av ett mjukt muntligt bekräftande och får klappar över 
håret men inget mer intresse än så. När Karin berättar att hon målar sig själv och pappa 
reagerar läraren med ett glatt och bekräftande ”åhhh!”. Kalle berättar att han målar ett 
monster, läraren svarar honom då med ett neutralt ”du målar ett monster” sedan vänder hon 
sig till Karin igen och en dialog kring hennes motiv och familj tar vid. Läraren som har egna 
förslag på vad pappan och Karin kan göra på bilden verkar vilja finna en god anledning till att 
familjen är splittrad. Det är även viktigt för läraren att få reda på var mamman och brodern är 
när de inte finns med på bilden. 

Läraren: (vänder sig till hela gruppen) vad målar ni för något? 
Karl: jag målar ett hus (tittar upp på läraren) 
Läraren: du målar ett hus (läraren börjar klia Karl i håret) 
Karin: här är jag och där…(blir avbruten av läraren) 
Läraren: är det någon som (blir avbruten av Karin) 
Karin: och där är pappa. 
Läraren: åhh! 
Kalle: jag målar ett monster 
Klara börjar säga något men slutar när både Kalle och Karin vill ha lärarens uppmärksamhet.  
Läraren: du målar monster. 
Läraren vänder sig åter till Karin 
Läraren: var är mamma och storebror då Karin? 
Karin: ja 
Läraren: ja… det kanske är du och pappa i hallen här 
Karin: ja 
Läraren skrattar till. 
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Karin: nää  
Läraren: nää… i morse var det ju du och pappa här. 
Karin: ja 
Läraren: det kanske är när pappa lämnar dig här på förskolan? 
Karin: ja i dag. 
Läraren: va? 
Karin: i dag 
Läraren: idag ja.  
 
Det är Karin som avslutar samtalet och för dem vidare bort ifrån bild presentationen genom be 
om hjälp att tvätta sin pensel. Läraren fortsätter att ge sin uppmärksamhet till flickan vilket 
resulterar i att Kicki inte får berätta om sin bild.  
Karin: kan du hjälpa mig att tvätta min pensel? 
Läraren: ja det kan jag 
Så var samtalet kring barnens bilder slut. 
 
Den goda familjebilden uppmuntras medans det ”onda” monstret inte visas någon reaktion 
utan bara neutral bekräftelse utan uppskattning. Det som är önskvärt av läraren får positiv 
uppmärksamhet medan det mindre önskvärda ignoreras eller behandlas med bristande 
intresse. Här visar sig den disciplinära makten som Foucault (1987) uppmärksammat och som 
Tullgren (2004) menar är vanlig att lärare använder sig av i förskolan. Utan att läraren blev 
auktoritär kunde hon här sätta normen för vad som är gott och önskvärt genom en form av 
disciplinär makt när hon skiljer på pojken och flickans bilder.  
Karl som målade huset får ett mjukt positivt mottagande men utan människor eller helst 
familjemedlemmar tappar den i värde för vidare intresse och uppmärksamhet. Genom bilden 
höjer Karin sin status i denna bildaktivitet och får på så sätt makt över de andra då hon ”äger” 
läraren genom hela aktiviteten. Utifrån Fejes och Thornberg (2009) frågeställningar, som vi 
beskrev på sidan 18, kan vi se att de som tar plats och får mest positivt uppmärksamhet i 
samtalet är kärnfamiljen vilket synliggörs genom att läraren är snabb med att fråga om var 
mamma och storebror befinner sig för att påvisa att familjen egentligen är ”hel”. Det som 
framställs som sanning ur den här situationen är att en familjebild är bättre än en monsterbild 
och förtjänar lärarens uppmuntran. De andra barnens tankar kring sitt motiv utesluts genom 
att läraren är fullt nöjd med Karins bild. Denna situation är ett exempel på en lägre grad av 
styrning där läraren har styrt val av material men barnen har däremot fått styra över sina 
motiv och avsluta när de anser att bilden är färdig.  

Snäckbilden  
Två flickor och en pojke ska tillsammans med en lärare måla lersnäckor som barnen tidigare 
hade tillverkat. Läraren hjälper barnen att plocka fram flaskfärger och lim som ska blandas 
med färgen. Flickorna sitter vid ena sidan bordet medan pojken och läraren sitter mittemot. 
Pojken börja måla innan lärarens introduktion var klar, en av flickorna uppmärksammar detta. 
Uppgiften var att barnen skulle försöka få till en liknande färg på sina lersnäckor som de 
levande snäckorna som fanns inne på avdelningen.    
 
Fia: Han börjar måla på sin snäcka!  
Frans: Man får måste det också! 
Lärare: han väljer att måla så, men ni får göra som ni vill, om ni vill blanda fram en färg 
som ni tycker om först.  
Frans: jag vill också ha röd i där också! 
Läraren: vänta lim i först! 
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Frans: röd är min guld! 
Läraren: röd är din guld 
Fia: röd måste vi också ha  
Läraren går och hämtar muggar till barnen att blanda färg i. 
Frans: lägg röd i muggen!  
Pekar med hela handen åt läraren. 
Läraren: ok 
Frans: å jag vill ha lim och gul och blå och grön 
Läraren: men vad är det för färg på snäckan Frans? 
Frans: fast man får göra som man vill! 
Läraren: fast kolla på snäckorna, är den röd? 
Frans: den är brun 
Läraren: den är brun ja! Det är ju det tjejerna försöker få fram. 
Läraren: hur fick du fram din färg fia? Vilka färger använde du? 
Fia: jag blandar så där så… 
Fia blir avbruten eftersom Frans fortsätter att ropa ut vilka färger han behöver. Läraren vänder 
sig om och tittar på Frans.  
Frans: å guld också! Jag måste ha guld! Guld! Guld!  
Frans: det måste bli ännu finare! 
Läraren: jag tror vi måste ta fram en snäckkompis här, ifall ni glömt hur den ser ut. Kolla 
vad har den för färger? 
Frans: mäh hallå! Tror du att vi behöver guld nu för att det ska synas? det ska det också! 
Fiona: kolla jag har fått brunt, brunt!  
Hon får ingen uppmärksamhet då läraren är fullt upptagen med Frans. 
Frans: kolla det är silver i den! 
Fiona: kolla jag fick brunt! 
Läraren: hur gjorde du då? Använde du gul och röd? 
Läraren: Fiona kan inte du berätta för Frans hur du fick fram brun? 
Fiona pekar på färger och säger något otydligt vi inte kan tyda eftersom Frans fortfarande 
pratar om sina färger. 
Läraren: vilka färger ska du ha till brunt nu då? 
Frans: jag tror jag behöver mer röd 
Läraren: titta här, hon tar Fionas färg och visar Frans 
Frans: har vi ingen brun att blanda i då? 
Läraren: men det är ju det vi försöker blanda till nu 
Frans går av stolen och hämtar den röda färgen längre bort på bordet. 
 
Här ser vi tydligt att den form av hjälpfröken som Fia intar inte är uppskattad av läraren. 
När Fia träder in i fröken rollen är hon en del i att den disciplinära makten upprätthålls genom 
att hon vill få Frans att följa bildaktivitetens mål. 
Läraren som först försvarar pojkens rätt att göra som han vill gentemot flickorna, vänder 
sedan sitt synsätt och försöker påverka honom till att följa uppgiften. När flickorna påpekar att 
pojken gör annorlunda får de en tillrättavisning av läraren att han får måla som han väljer men 
när samma tanke kommer från läraren ber hon flickorna visa honom hur man ska göra. 
Hellman (2010) tar upp i sin avhandling att hjälpfröknar uppmuntras och tilldelas de duktiga 
och självständiga barnen. Läraren visar dock bestämt när barnen går för långt och inkräktar på 
deras egen lärarroll, när hjälpfröknarna börjar tillrättarvisa andra barn. 
Flickorna som lyckats att få fram en brun färg som liknar den nyans snäckan har får sen i 
uppgift att visa och förklara för pojken hur de gjort. I dialogen med barnen ser vi att pojken 
mest får förmaningar i korta meningar medan läraren ställer högre krav på flickornas språk 
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genom att be dem att förklara för pojken hur det har fått fram brun färg. Här ser vi återigen en 
form av den disciplinära makt som Foucault (1987) beskriver genom att läraren berömmer det 
rätta för uppgiften. Läraren försöker styra pojken rätt utan att verka auktoritär, pojken låter sig 
dock inte styras. Genom att stå emot hennes uppmaningar får pojken läraren att ge upp och får 
då experimentera som han vill. Precis som Gens (2007) beskriver om att pojkars makt visar 
sig i förmågan att stå emot den vuxnes tjat vinner även den här pojken makten.  I denna 
planerade aktivitet kan man lägga märke till lärarens outtalade förväntning på uppgiften, att få 
fram en färg som liknar de riktiga snäckornas. Löfstedt (2001) menar att lärares närvaro kan 
utmärkas av outtalade förväntningar och värderingar på barnens sätt att måla och använda sig 
av materialet.  
Här talas det mest om att följa uppgiften, att få fram rätt färg för att få de egengjorda 
lersnäckorna att efterlikna de levande snäckorna. Läraren lägger fokus på hur färgen kommer 
till och att få pojken intresserad. Läraren och flickornas beslutsamhet att få fram snäckornas 
bruna färg gör att de inte är mottagliga för pojkens färgblandning och han möts då av 
motstånd istället för intresse. Läraren presenterar ett bildproblem för barnen och finns med 
som guide under processens gång. Läraren vill guida pojken mot den rätta lösningen trots att 
han skapat sig ett eget projekt som han tycker är mer tilltalande. De möts därför inte utan 
hamnar i ett gränsland av lärarens guidning till och pojkens styrning från uppgiften. 

Julbilden 
Nedan kommer två situationer med samma uppgift, en flickgrupp och en pojkgrupp. Vi 
jämför de två gruppernas introduktion. Uppgiften är att måla något som hör julen till. 
Materialet bestod av vattenfärger, penslar, vatten och oljekritor. 

Lärarens introduktion till flickorna 
Fem flickor sitter i målarrummet och väntar på läraren som ska starta uppgiften, under tiden 
de väntar organiserar de det redan uppställda materialet. Läraren presenterar endast temat som 
ett förslag på motiv men flickorna tog till sig idén direkt och började komma med förslag 
riktade till läraren. Flickorna behöver inte övertalas eller påminnas att hålla sig till temat för 
bilden och behåller fokus på uppgiften under hela aktiviteten. 
 
Läraren: Men låt penslarna och det va, för ni vet ju fortfarande inte va ni ska göra eller hur? 
(barnen släpper penslarna) så ska jag berätta. 
Läraren: Ni kan dra upp ärmarna så att ni inte får färg på er.  
Tre av flickorna drar genast upp ärmarna på sina tröjor. 
Mildred: Det har jag redan gjort. 
Moa: Mia har korta ärmar!   
Mia: Jaa!  
Läraren: Mmm… så ska vi först rita med sådana här pastellkritor och ni kan ju rita något 
julligt. Vad kan det vara?  
Mia: Jag ska rita en tomte.  
Mia har inte tillräcklig hög röst utan blir överröstad av Mildred som säger.    
Mildred: En gran. 
Läraren: En gran! 
De andra barnen upprepar tyst ”en gran” medan Mia höjer rösten och upprepar sig 
Mia: Jag ska rita en tomte! 
Milla: En tomte! 
Läraren: En tomte 
Malva: Kanske en julbock… 
Läraren: En julbock. Jaa, eller vad kan man göra när det är snö ute? 
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Mia: Ett paket! 
Läraren: Paket, jaa... 
Mia: Ett julpaket! 
Läraren: Ja, det kan man göra också. 
Milla: Man kan göra en gran och ett julpaket under julgranen. 
Läraren: Ja, och sen när ni är klara med dom här kritorna då ska man måla med de här 
färgerna över och se vad som händer.  
Mia och Malva säger glatt jaa!… 
Läraren: Var så goda! Om man vill ha en annan färg får man be om det.  
 
När läraren kommer in i rummet missförstår hon situationen och ber dem lite irriterat släppa 
penslarna. När flickor träder in på vad som uppfattas som pojkarnas mark reagerar lärare 
fortare och åtgärderna blir mer direkta då de upplevs som mer problematiska, Odenbring 
(2010). Vi tolkade att lärarens reaktion baserades på en missuppfattad eftersom flickorna 
egentligen gjorde något ”fel”. Flickor tilldelas ofta rollen som hjälpfröknar men när de tar 
över lärarens roll visas de starkt att detta inte är önskvärt. Det var läraren här som skulle starta 
den förbestämda aktiviteten och hon blir irriterad då flickorna verkar ta över. Flickor 
förväntas även ha tålamod och kunna vänta på sin tur, inte kasta sig över materialet som 
pojkar brukar göra.  

De uppfyller verkligen rollen som lydiga och tillmötesgående då de inte bara följer lärarens 
instruktioner utan också visar en optimism inför uppgiften. Här talas det om olika idéer och 
förslag på motiv som tillhör julen. Ingen av flickorna försöker att ge förslag på något annat 
motiv utanför temat, att följa lärarens instruktioner är en självklarhet. Läraren bekräftar deras 
förslag med en uppmuntrande ton i rösten som bevis på att de gör rätt. Trots att läraren har 
varit delaktig i introduktionen av uppgiften och visat intresse för deras motiv så saknas ett 
samspel i processen gång.  De har tidigt fått träna sin lyhördhet och förmåga att läsa av en 
situation vilket man kan se när Moa uppmärksammar läraren på att Mia inte behöver dra upp 
ärmarna eftersom hon har en kortärmad tröja. Läraren belyser att om de vill ha en annan färg 
får de be om det, precis vad lydiga flickor förväntas göra, be om lov. 
 
Lärarens introduktion till pojkarna 
Vid den här situationen är läraren med från början och hjälper de fem pojkarna med att få på 
sig förkläden och ser till att de sätter sig ordentligt. Pojkarnas bildaktivitet skiljer sig från 
flickornas då ingen av pojkarna fastnade för att måla ett julmotiv utan började ropa ut förslag 
till varandra om bilar och elefanter. 
När läraren börjar berätta för pojkarna om den kommande uppgiften har hon en mycket mjukt 
viskande och vänlig röst som skulle låta spännande och magisk.  
 
Läraren: Vet ni vad ni ska göra killar? Vi väntar lite på Max så får han hoppa upp också. 
Läraren går fram till Max när hon märker att han har lite svårt att komma upp på stolen. 
Läraren: Hur går det?  
Max: Bra! 
Läraren: Det är lite svårt med det där förklädet kanske…  
Hon hjälper Max att komma upp på stolen och rätta till hans förkläde.   
Läraren: Så du satte dig på det.  
Medan hon hjälper Max att dra ärmarna säger hon till de andra. 
Läraren: Och så drar vi upp ärmarna kan ni göra. 
Läraren böjer sig lite nedåt och ändrar röstläge så att hon låter lite mera spännande. 
Läraren: Nu är det så här, Ni ska få måla någonting som har att göra med julen och ni får 
välja själva vad det kan vara. 
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Måns: Får man måla, får man...  
Blir avbruten av Mio 
Mio: Jag ska måla en elefant. 
Läraren: Vad har det… har det 
Blir avbruten av Micke: 
Micke: Jag ska måla en bil. 
Läraren: Vad har… har det med julen att göra?  (Hon riktar sig till Mio och håller honom på 
axeln.) Det kanske är något du önskar dig i julklapp? (vänder sig sedan till hela gruppen) man 
kanske kan måla en gran, man kanske kan måla en tomte, man kanske kan måla… 
Här blir läraren avbruten av hela gruppen som börjar ropa ut vad de ska måla. 
Mio: Jag målar inget jag vill ha! jag målar inget jag vill ha! 
Max: Jag vill måla en båt, jag vill måla båt! 
Läraren: En båt önskar du dig. 
Max nickar. 
Micke: Åh! jag önskar mig en bil. 
Läraren: Och du önskar dig en bil. 
Mio: Jag de måla … 
Läraren: De skulle va med julen Mio. 
Mats: Jag… jag… jag önskar mig en motorsåg. 
Mats får ingen respons då läraren är koncentrerad på Mio. Mats försöker igen 
Mats: Jag önskar… jag önskar mig… Men slutar när hans röst inte når fram till läraren. 
Mio: Jag målar en… en, en bil!  
Läraren: För att du önskar dig en bil eller något annat? 
Läraren försöker med en mjuk röst lotsa Mio tillbaka till uppgiften. 
Mio: För något annat. 
Läraren: Vad har det med julen att göra då? 
Måns: Jag önskar mig en vinterbil. 
Läraren riktar sig fortfarande till Mio och lägger inte märke till vad Måns säger. 
Mio: Jag menar nått inte till jul måla. 
Läraren: Fast nu var det ju något med julen ni skulle måla. 
Mio: Får jag börja måla nu? 
Läraren: nä, ni får vänta för jag ska berätta att ni ska måla först med såna här, vet ni vad det 
här är. 
Hon håller upp en krita. 
Måns: Jaa, pennor! 
Läraren: Vaxkritor eller kladdkritor kallar man de här för, dom är lite kladdiga. Då målar 
man först med dom kritorna och sen får man måla med sån här vattenfärg med pensel över 
det man målat så ska ni få se att det händer något spännande. Tokigt va?! att man ska måla 
över. Men ni ska få se sen vad som händer. 
Mio: Jag målar en bil. 
Läraren: Någonting med julen då… läraren suckar… gärna. 
Här kapitulerar läraren och låter pojkarna måla det de vill, julen nämns inte mer utan läraren 
går fram till Max och skalar bort papper från hans krita då hon ser att han ännu inte börjat 
måla.  
 
En annan mentalitet rådde i gruppen vilket bland annat visar sig då två av pojkarna fick röda 
förkläden och de andra tre fick blå. Det här ”nederlaget” fick pojkarna med röda förkläden att 
upprepade gånger ropa ”röda laget vinner”. Svaleryd (2003) menat att osäkerhet kan skapa 
prestationsångest och bidra till tävlingslek för att bekräfta vem som är mest pojke. Läraren 
ansträngde sig för att få pojkarna intresserade av uppgiften och försökte tålmodigt att föra in 
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dem på jultemat. Efter några försök närmade hon sig pojkarnas perspektiv och frågade om 
deras förslag kunde föreställa något de önskade sig i julklapp men inte heller där lyckades hon 
sälja in sin idé.  
I könshomogena grupper som den här kan stereotypa bilder förekomma, gruppen förstärker de 
egenskaper som flickor och pojkar tilldelats. Gens (2007) teori att pojkar gör som de vill bara 
de står ut med tjatet som protesten ger visar sig i den här situationen. Ingen av pojkarna 
lyssnar på lärarens instruktioner och läraren frånskriver sig sin makt. Tjat är som sagt den 
underordnades medel tills man kapitulerar. När pojkarna tar fokus från den bestämda 
uppgiften och börja tolka den på sitt eget sätt försöker läraren lotsa tillbaka dem till det 
förbestämda motivet, detta är något som även Benderoth Karlsson (1996) uppmärksammat i 
sin avhandling. Det kan ha varit en svår uppgift för pojkarna att dels utgå från lärarens 
förbestämda tema och att sen själva få välja ett motiv inom temats gränser. Det kanske är 
svårare för pojkar att förstå den här formen av uppgift då de annars tilltalas med mer tydlighet 
och förmaningar. Om även motivet varit förbestämt hade de sluppit att hamna i ett gränsland 
mellan ett styrt och fritt motiv vilket kan ha varit lättare för pojkarna att förhålla sig till. 
Vygotskij (1995) menar att barns brist på erfarenheter gör att deras fantasi inte är lika rik som 
hos en vuxen därför behöver de lärarens närvaro under sin skapande process som ett bollplank 
med fantasi. Läraren gav många verbala förslag på julmotiv vilket ändå inte räckte för att få 
med pojkarna i hennes tänk. Eftersom barn härmar vuxnas handlingar och bearbetar dem till 
sina egna intryck, kanske det var det som pojkarna saknade? Hade läraren suttit ner med 
barnen och skapat ett eget julmotiv kunde det ha inspirerat pojkarna att följa uppgiften.   
Utifrån Hirdmans genuskontrakt kan man se hur stereotypa könsroller och skyldigheter med 
avseende på hur män och kvinnor ska vara och förhålla sig lever vidare i dessa två situationer.   
För flickorna var det självklart att hålla sig till jultemat, de pratade med varandra om vad som 
hörde julen till och hjälpte varandra med idéer omkring motiven medan pojkarna valde att 
måla efter egna intressen. De hade heller inte liknande diskussion kring sina bilder utan det 
viktigaste för pojkarna upp var att visa upp sina alster genom att upprepade gånger ropa ut 
vad de målade. Att få förmedla sitt eget verk och tankar var viktigare än att lyssna på andra 
och ge dem respons. 
I den här situationen ligger fokus på pojkarnas egna idéer till motiv utifrån deras intressen. 
Pojkarna ropar ut sina förslag utan att rikta sig till någon speciell, de vill göra sin röst hörd. 
Uppgiftens tema är aldrig aktuellt, sanningen är att uppgiften inte var tillräcklig för att få med 
pojkarna. Läraren är inte delaktig i processens gång utan blir utesluten av pojkarna, de släpper 
inte in henne trots många försök. Hon hamnar i ett pedagogiskt dilemma där hon vacklar 
mellan att hårdare styra pojkarna mot uppgiftens mål och på så sätt att lära dem underordna 
sig sociala normer Benderoth- Carlsson (1996) eller att vara lyhörd för deras egna intressen. 
Julbilden har en högre grad av styrning där läraren bestämt material, teknik, tema och har 
uttalade krav på bilden och vad som krävs för att den ska anses färdig. Flickorna accepterar 
och låter sig styras medan pojkarna finner det svårare att skapa med sådana förutsättningar.  

Skogsplatsen 
Barngruppen i den här förskolan har under vårterminen regelbundet besökt en ”skogsplats”. 
Tillsammans med en lärare har två till tre barn undersökt och fått utforska platsen. Lärarna 
turas om att gå med barnen till skogen, där har de dokumenterat vad som skett och sedan har 
man tillsammans i arbetslaget reflekterat över vad barnen gör och är intresserade av. Paulsen 
(1996) talar om att inom den estetisk fostran ska pedagogerna skapa de förutsättningar och 
möjligheter för barn att uttrycka sig med hjälp av olika uttrycksformer.  Skapande har alltid 
varit nära förknippat med barns lärande, Samuelsson m.fl (2008). Utifrån vad som 
framkommit av dokumentationen har man sedan gett barnen små uppdrag, ett uppdrag var att 
barnen med hjälp av digitalkamera själva skulle få ta kort på det de tyckte var bäst med 
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platsen. Barnen fick sedan välja ut två kort som de tillsammans med läraren sedan 
reflekterade över. Kicki och Karin samt en lärare sitter i stora rummet. Barnen har fått till 
uppgift är att måla av ett de fotografier som de själva tagit från platsen. Tillsammans med 
läraren reflekterar de kring den valda bilden, dess färger och innehåll. Val av material och 
teknik står läraren för. Kicki och läraren hade besökt platsen tillsammans medans Karin varit 
där med en annan lärare. 
 
Flickornas introduktion 
Läraren: Ni kan välja en utav bilderna ni vill måla. 
Läraren vänder sig till en av flickorna. 
Läraren: Kicki du kan välja en utav bilderna du vill måla av. 
Kicki pekar på en utav bilderna. 
Läraren: Den tycker du bäst om, vad var det som hände på det kortet? 
Kicki: klättrade upp och… 
Läraren: Jag kommer ihåg att du stod längst upp på platsen, du kom upp före oss. Du var så 
himla bra på att klättra upp. 
Kicki: Jaa! 
Läraren: Det gick hur fort som helst! 
Kicki: Ja men då klättrade jag upp med kameran. 
Läraren: ja det gjorde du vi andra kämpade upp för backen och du stod och tog kort, du 
hade redan kommit upp.  
Kicki: Ja, jag bara sprang upp, så här! (visar med armarna hur hon springer)  
 
Karin: Där är mitt kort. 
Läraren: Den bilden är din, hade du någon mer Karin? 
Karin: Ja, den. Pekar på en annan bild.  
Läraren: Vilken vill du titta på och måla av? 
Karin pekar på en av bilderna. 
Läraren: Vad tog du kort på Karin?... Kommer du ihåg?... Vad är det här? Pekar på bilden. 
Karin: Skum. 
Läraren: Det är skum, det kommer ifrån röret, Har du sett skum på platsen Kicki? 
Kicki: Mmm ja! 
Läraren: Vad har du mera på bilden? 
Karin: Löv. 
Läraren: Massor med löv! Karin sitter tyst och läraren fortsätter: 
Läraren: Nu får ni måla på som ni känner för, en härlig ”platsenbild”  
 
Kicki börjar måla på med den gröna färgen medan Karin hela tiden observerar henne och 
kopierar allt som hon gör. Kicki målar ett grönt streck nederst på pappret medan Karin gör ett 
streck vid en av sidorna när Karin ser att Kicki gjort sitt streck nederst vänder hon på sitt 
papper så även hennes streck är nedåt men vänder sedan tillbaka så sträcket kommer på sidan 
igen. Flickor som oftast vill göra rätt hellre än vad de själva egentligen vill anpassar sig efter 
de förväntningar som de tror läraren, eller någon annan, har på dem. Karin som inte känner 
sig lika rätt i den här situationen vill åtgärda det genom att kopiera Kickis motiv.  
Här har läraren och Kicki varit i skogen samtidigt och får på så sätt en gemenskap som 
genomsyrar hela situationen. Skillnaden mellan Kicki och Karins relation till läraren bygger 
på en gemenskap, att dela något tillsammans och den som inte är med och delar blir utanför. 
Pojkar, som sällan umgås med lärare på samma sätt som flickor, får väldigt sällan en sådan 
gemenskap och blir då uteslutna. Karin fick här en pojkes roll, utanför gemenskapen, frågan 
är om en pojke hade tagit för sig av situationen ändå, Gens (2007). 
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Läraren är lika intresserad av Karins bild som av Kickis men den samförståelse och entusiasm 
som hon hade med Kicki finns inte då de inte besökte skogsplatsen samtidigt. Läraren bjuder 
in Kicki i samtalet med Karin för att få lite mer liv i samtalet. Objektet för samtalen är 
skogsplatsen för båda flickorna men samtalen ser olika ut. Läraren och Kicki minns 
tillsammans och förstår varandras känslor kring skogsplatsen då de var där samtidigt. Här är 
det känslan som styr till skillnad från Karins samtal då det enbart är motivet och innehållet i 
bilden som nämns. De känslor Karin kan ha haft när hon besökte platsen uteslöts i dialogen 
eftersom läraren inte kunde påminna henne om dem. Kickis ”kunskap” om platsen uteslöts 
också då läraren refererade till Kickis känsla av att ha varit där utan att ta upp några av 
bildens objekt, vad platsen egentligen bestod av. Det som framställs som sanning i denna 
situation är att det är lättare att skapa efter något som man upplevt och sett tillsammans. Kicki 
fick hjälp med att sätta ord på sina känslor och bearbeta sina intryck vilket underlättade i 
hennes process. Detta synsätt genomsyrar den sociokulturella teorin Vygotskij (1995).  
 
 
Pojkarnas introduktion 
Pojkarna Kalle och Karl befinner sig inne i målarrummet tillsammans med läraren och ska 
måla vid staffliet. Deras färger är redan framplockade men vatten får de fylla på själva. 
Läraren hjälper dem med sina förkläden, något som flickorna inte ens behövde ta på sig. De 
går sedan igenom pärmen med foton för att hitta sina kort. I den här temaaktiviteten var det 
läraren som hade makten över motivet genom att hon hela tiden lotsar tillbaka pojkarna till 
den förbestämda uppgiften, det vill säga bilden de skulle måla av. 
 
Läraren: Du har tagit kort på den, vad är det för något? 
Kalle: Det är skräp som min radiostyrda… men det är det nog inte det är nog något annat. 
Läraren: Då kan du välja om du vill måla… eller har du någon mer? 
Kalle: Ja den (pekar på en annan bild) 
Läraren: Då kan du välja om du vill måla av den eller den. Är det den bilden du vill måla 
av? Vet du vad, då får du fundera över vilka färger du behöver för att måla den.   
Kalle: Jag behöver grön, blått och den färgen. Kalle pekar på en beige färg 
Läraren: Vad är det för färg? 
Kalle: Jag vet inte 
Läraren vänder sig då till Karl och frågar honom 
Läraren: Vet du Karl vad det är för färg här? (Läraren pekar på bilden) 
Karl: Vit! 
Läraren vänder sig åter till Kalle och frågar: 
Läraren: Kan det vara det? Inte riktigt vitt va? 
Kalle: Nästan…  
Läraren: Vad behöver du ha för färger Karl? 
Karl: Brunt och den och den och den. 
Karl tittar inte på sin bild utan på de färger som står uppställda på bordet 
Läraren: Finns det brun färg? 
Karl: Där (pekar på den blå färgen på bordet) 
Läraren: Titta noga på den får du se. 
Karl: Brunt. 
Läraren: Är den verkligen brun? Karl funderar ett tag 
Karl: Där! Pekar på kanten av den blå färgen som har rester av brun färg. 
 
Det talas mycket om vad pojkarna vill och vad de vet, till exempel vilka färger som finns och 
vilka de vill ha. Läraren ställer frågor om färgerna när hon märker att pojkarna inte har full 
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kunskap om dem. Här gör den vänliga makten sig synlig då läraren försöker få pojkarna se att 
de har fel i frågan om färg utan att behöva säga det rakt ut, Bartholdsson (2008). Pojkarna 
erkänner aldrig riktigt att de inte kan färgerna utan svarar att en beige färg är nästan vit och att 
den blå färgen faktiskt har lite brunt på kanten vilket kan vara ett verktyg till att ta lite makt 
över en styrd aktivitet. Till skillnad från situationen ovan refererade inte den här läraren till 
pojkarnas känslor kring deras skapande, utan frågade vad de tycker, tänker och vill med sin 
bild, egenskaper som anses typiskt manliga, Hirdman (2003). Det som då uteslöts i denna 
situation var deras upp upplevelser och känslor av att ha befunnit sig på platsen.  
Enligt den perceptuella bildteorin är det viktigt för skapandets utveckling att få måla efter 
visuella bilder. Barnens egentagna kort hjälper dem se detaljer de annars inte tänkt på och 
berikar motiven.  
Precis som i julbilderna har de här aktiviteterna en hög grad av styrning men här håller även 
pojkarna sig till de motiv som hör till uppgiften då de var deras egna foton som skulle bli ett 
motiv.    

Spiderman  
En lärare sitter tillsammans med två flickor och en pojke vid ett bord och ritar med 
tuschpennor. Barnen som satt sig vid bordet är där av eget initiativ och styr själva över motiv 
och material. Pelle är inte nöjd med sin bild som ska föreställa Spiderman, han vänder därför 
på pappret så motivet inte syns. Han försöker få läraren att måla åt honom genom att gnälla 
och göra sig liten. I början är Pelle osäker och behöver stöttning av läraren för att utveckla sitt 
motiv. Han vill ha bekräftelse att han gjort rätt innan han kan gå vidare till nästa steg i 
motivet. Läraren är mjuk och uppmuntrande i sitt språk mot pojken vilket gör honom säker 
efter en stund. 

Pelle: Kan du måla? 
Läraren: näää. men du gjorde ju en på andra sidan 
Pelle: Ja men, jag men, jag kan inte! 
Läraren: Ja, men jag kan inte måla Spiderman  
Pelle: Jag kan inte 
Läraren: Men vad har han för färg? 
Pelle: Å ja, å ja, jag ska vara röd! 
Läraren: Din är röd? 
Pelle: Ja 
Läraren: Ja, har han något huvud då? 
Pelle: Huvud då… 
Pelle tittar upp på läraren när han målat ett huvud, läraren fortsätter 
Läraren: Har han något mer? 
Pelle: Ben… 
Pelle tittar upp på läraren när han målat dit två ben för att få hennes bekräftelse på att han har 
gjort rätt. Läraren nickar uppmuntrande. 
Läraren: Ja, har han något mer? 
Pelle fortsätter rita utan att svara 
Läraren: Vad gör du nu då? 
Pelle: Sprutar eld! 
Läraren: Sprutar han eld Spiderman? 
Pelle: Ja! 
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Lärarens nekande av att måla åt pojken är vanligt förekommande på förskolorna då den 
bildpedagogiska diskursen uttrycker att man ska få måla som man vill och kan, Löfstedt 
(2001).  
Utifrån den sociokulturella teorin, kan man se att Pelles bildspråk utvecklades genom det 
samspel han hade tillsammans med läraren genom dialog och kroppsspråk, vilket gjorde 
honom självsäker i sitt ritande. Läraren guidade Pelle med sina frågor och föreställningar om 
hur en spiderman ser ut och hjälpte honom på så sätt vidare i sitt bilskapande, tillsammans 
styrde de aktiviteten till en hel Spiderman. Hur en Spiderman ser ut är det viktiga i samtalet 
dem emellan. Läraren ger hjälpande frågor utifrån sin egen syn av Spiderman och bilden blir 
på så sätt lärarens. Pojken tar sedan tillbaka sin bild när han utan lärarens medverkan målar dit 
sprutande eld. Alla de andra barnen vid bordet uteslöts då deras samspel inte släpper in någon 
annan. 

Observationer 
Tre pojkar, tre flickor och en lärare sitter tillsammans vid ett bord och målar med kolkritor.  
Det var inte samspelet och dialogen kring aktiviteten vi uppmärksammade utan hanteringen 
av barnens bilder senare under dagen. Varje gång en av pojkarna skulle gå hem visades deras 
bilder upp för föräldrarna och läraren berömde barnets förmåga. Ingen sådan uppmärksamhet 
gavs flickorna eller deras föräldrar. I denna situation kunde man se att pojkarnas bilder 
värderades högre än flickornas och på sätt upprätthålls genuskontraktet.  

Några pojkar sitter och målar med vattenfärg och intresset hamnar på att blanda de olika 
färgerna. När de hållit på ett tag säger läraren som har ansvaret i målarrummet 
Läraren: De här inte sådana färger vi brukar blanda med.  
Pojkarna bryr sig inte om henne utan fortsätter att blanda färgerna. 
Läraren: Titta här vad ful den orangea färgen blev nu.  
Läraren är hela tiden vänlig i rösten när hon tillrättavisar pojkarna. Här använder hon sig av 
den vänliga makten som Bartholdsson (2008) menar är en vanligt att läraren använder sig av 
för att slippa bli alltför auktoritär. Lärarens tanke var inte med på att blanda färg och därför 
kunde hon inte se lärandet i blandandet utan bara hur alla de ”fina” färgerna fick en nyans av 
smutsigt brunt.  
     
En lärare satte sig en dag och målade med ett par flickor. När de märkte att hennes motiv inte 
var ett ”tidsfördrivskladd” utan att hon också gick in för uppgiften stannade de upp och 
flyttade sig närmre läraren av intresse för hennes bild.  
Lisa: målar du?  
Läraren: ja 
Lena: varför målar du?   
Läraren: Jag tycker om att måla  
Flickorna övergav då sina egna bilder och satt kvar vid läraren.  
Lisa: Varför målar du så fint? 
Läraren: för att jag tränade mycket när jag var yngre, som ni  
De började diskutera om saker flickorna hade lärt sig genom att träna 
Lisa: måla flickor  
Lena: hålla sig innanför kanterna  
Blir det här en mer vardaglig situation för barn och lärare kommer troligtvis inte deras 
skapande stanna av för att istället agera publik utan bli en jämställd bildaktivitet där alla motiv 
är i fokus för intresse och diskussion.  
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Att få till en omvänd situation som den här är ett bra sätt för att komma barnen nära och föra 
en ”ge och ta” dialog. Det är inte ofta vi ger barnets bild den sortens uppmärksamhet som de 
här flickorna gav läraren och hennes bild.  
En konsekvens av denna situation var att båda flickornas senare bilder blev olika kopior av 
lärarens. Ur ett sociokulturellt perspektiv hämtade flickorna inspiration av någon som har 
kommit ett steg längre i sin bildutveckling. Samspelet med läraren gav flickorna inspiration 
att utveckla sina egna motiv, men hon gav också flickorna en mall för vad som är en ”fin” bild 
och att man måste träna för att uppnå ett vackert motiv. Varför valde läraren att använda ordet 
”träna” var det så hon såg på sitt målande när hon var liten? Eller är det så hon ser på sitt 
målande nu som vuxen? Det här signalerar till flickorna att deras bilder ännu inte är 
tillräckligt bra, men genom att ”träna flitigt” kommer även deras bilder en dag att kunna mäta 
sig med lärarens. Här stärks vår bild av flitiga flickor då läraren tillskriver sig själv den 
egenskapen och uppmuntrar flickorna att stäva efter det samma. Men vem mer säger att 
hennes bild är ”fin”. Situationen hade fått en helt annan innebörd om hon sagt att hennes 
”talang” stärkts av lusten för skapandet och inte av hennes träning. En viktig aspekt inom 
skapande är att det inte bara finns ett sätt att skapa på och att det inte existerar tydliga gränser 
mellan ”fint” och ”fult” utan att det är en subjektiv uppfattning, något som inte läraren tog 
upp.  

Resultat  
Utifrån våra analyser kommer vi med hjälp av valda teorier att lägga fram grunderna till våra 
resultat av studien. 
 
Ges pojkar och flickor samma förutsättningar att arbeta med sitt skapande?  
Det vi kunde se med fokus på pojkar och flickors förutsättningar till skapande var att inga 
uppenbara skillnader i material och tekniker förekom, men däremot fick pojkar mycket mer 
hjälp med praktiska saker tillexempel hjälp med förkläden och dra upp ärmarna på tröjan. 
Skillnad i dialog lärare och barn emellan skapar olika förutsättningar för hur de förstår sina 
bilder och vilken kunskap de får i ämnet. I vår studie har vi sett att lärare är mer styrande i sin 
dialog mot pojkar och har en fastare vägledning i deras bildskapande. Flickor behöver inte 
samma styrning från lärarna då de oftast håller sig inom ramen för den bestämda uppgiften. 
De lyder starkare under den disciplinära makt som samhället präglas av, Foucault (1987), på 
så sätt har de mindre förutsättningar att påverka sitt skapande och utveckla det efter eget 
intresse. I de styrda aktiviteterna ges varken pojkar eller flickor stort inflytande över sin bild 
då läraren bestämmer vilket material och teknik som passar för den bestämda uppgiften.  

 
 
 
Hur ser dialogen ut mellan barn och lärare och hur gestaltas samtalen? 
Vi lade märke till ett tydligt mönster när det gällde dialogen mellan lärare och barn. Lärarnas 
dialog med flickorna hade djupare innehåll och högre kvalité i samtalen än med pojkarna. 
Flickorna kunde konsten att kommunicera, hålla sig till ämnet återberätta vad som hänt, hur 
det kändes och vad de tyckte bäst om. De har tidigt blivit tränade i att samtala med vuxna 
vilket gör att de har ett stort försprång i det språkliga samspelet Gens (2007). Däremot får 
pojkar lov att avbryta läraren i sitt samtal med andra, speciellt med flickorna. I samtalen med 
flickor använde lärarna längre meningar och de uppmuntras att berätta mer kring sina bilder. 
Pojkarna däremot tilltalades med korta meningar och ett tydligt kroppsspråk. För att förtydliga 
skillnaden i deras dialoger kan man säga att lärare pratar ”med” flickor och ”till” pojkar. 
Pojkar får mycket talutrymme men också en hel del tillsägelser. Med förmaningar och ”tjat” 
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försöker lärarna få dem att hålla sig till den bestämda uppgiften eftersom de tenderar att gå sin 
egen väg. Tjatet är, precis som Gens (2007) menar, förgäves då det sällan resulterar i något 
annat än att pojkarna går sin egen väg ändå. Lärarna kapitulerar och på så sätt återskapar de 
den sociala ordning som värderas negativt. 

Till skillnad från samtal med flickor refererar inte lärare till pojkars känslor utan lägger fokus 
på vad de tycker, tänker och vill. Hirdmann (2001) menar att kvinnor alltid har förknippats 
med mjukhet och känsla och eftersom männen ska vara kvinnornas motsats tillskrivs de 
egenskaper som tanke, hårdhet och förnuft. Det har länge varit självklart att männen tagit 
hand om saker som kräver tankekraft.  
Flickorna ville gärna ha bekräftelse om det de gjorde var bra medans pojkarna ville ha 
uppmärksamhet för att visa att de var bra. 
Lärare ser pojkars behov utan att de behöver uttrycka det, tex såg vi hur läraren gav Max 
kritor då han inte ritar, Gens menar att lärare lärt sig tolka vad pojkar menar utan att de 
behöver använda sig av ord.  
 
Vem har makt över bildaktiviteten? 
Det förkom mycket oftare att flickorna förhölls sig till uppgiften och önskvärda motiv än 
pojkarna, till exempel vid skapandet av julbilden där flickorna höll sig till ämnet och 
samtalade kring det, både med varandra och med läraren. Pojkarna tog ofta makten från 
läraren och skapade sin egen bildaktivitet vilket märks i julbilden där läraren inte släpptes i in 
i pojkarnas gemenskap utan blev en servande person. Även i snäckbilden kunde vi se hur 
Frans tog över makten genom att överrösta flickorna och ignorera lärarens försök till 
guidning. Genom hans impulsivitet och uppmärksamhetskrav såg läraren till att fylla hans 
behov först, Svaleryd (2003) menar att det signalerar att pojkar har makt och att flickor får 
bevis på att de kommer i andra hand.  
Vi tolkar våra olika situationer som att pojkar besitter en större immunitet än flickor mot det 
som Bartholdsson (2008) beskriver som en vänlig makt. Den vänliga makten är ett verktyg för 
att styra elever mot den normalisering som krävs för att fungera i skolan. Genom att vi 
accepterar pojkarnas motstånd normaliserar vi deras uppförande och förväntar oss mindre av 
dem än vad vi gör av flickorna. 
 
Tillskriver vi pojkar och flickors bilder lika värde? 
Vid frågan om hur flickor och pojkars bilder värderas kunde vi se att pojkarnas bilder 
värderades högre än flickornas, speciellt när skapandet är fritt och motivet självbestämt, 
tillexempel i kolkritsbilden. Här visas den asymmetri mellan könen där det manliga värderas 
högre än det kvinnliga, Harding menar att denna obalans är viktig att se. Vi kan se att en 
önskvärd bild får mycket mer uppskattning och respons än en bild där motivet inte faller inom 
ramen för det goda, till exempel ett monster. Det var tydligt i situationen där flickan målar 
familjebilden, Tullgren (2004) kunde se liknande situationer i sin avhandling där lärarna 
värdesatte den goda familjeleken högre än krigslekar. Genom att ignorera oönskade lekar och 
uppmuntra de goda använde sig lärarna av den disciplinära makten. 
Vi har tidigare sett i vår studie att pojkar haft en tendens att gå ifrån en förbestämd uppgift för 
att själva få bestämma över sitt motiv. Det tenderar i att lärare ger deras bilder ett mindre 
värde och försöker styra dem bort från sina egna idéer mot ett motiv som följer uppgiften. När 
väl lärarna gett med sig och pojkarnas bilder är färdiga får de beröm trots att de inte följt 
lärarens instruktioner och skapat en bild som inte” uppfyller” målet. Bildens värde har då 
stigit och ligger jämnt med flickorna som både följt uppgiften och skapat en ”fin” bild.  
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Diskussion 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare förhåller sig till flickor och pojkar i deras 
bildskapande med fokus på konstruktion av könsroller.  
Lärarnas ambition är att behandla pojkar och flickor lika men vi har i våra observationer 
märkt att förhållningssättet skiljer sig åt. Vi ger pojkar mer omsorg genom att vi hjälper dem i 
större utsträckning med kläder och material.    Ett annat mönster vi kunde se var att pojkar 
inte följer en bilduppgift i lika stor utsträckning som flickor utan ändrar den förbestämda 
uppgiften efter eget intresse. Vi uppmuntrar inte pojkarna att gå sin egen väg men vi tillåter 
dem att göra det. Dialogen mellan flickor och lärare blir mer vänskaplig och djupare då de 
inte behöver förmanas och styras i sin bilduppgift. Lärare har omedvetet olika förväntningar 
på pojkar och flickor vilket resulterar i att om en pojke gör en fin bild får han mer positiv 
respons än flickan som målat två fina bilder. Hellman (2010) menar att pojkar som besitter 
mer tjejtypiska egenskaper blir kallade ”himla goa pojkar” medans flickorna upplevdes som 
helt vanliga flickor, trots sina ”fina” egenskaper. I och med våra olika förväntningar mellan 
könen så blir vårt förhållningssätt inte jämställt. I situationen med den målande läraren 
värderas hennes bild högre än flickornas vilket hade varit inressant att studera vid en situation 
med pojkar kring bordet. Hade läraren uppmanat även dem till träning?  
I våra analyser har vi benämnt och tillskrivit flickor och pojkar olika egenskaper som grupp 
och inte tittat på pojkar och flickor som individer. Att vi har benämnt dem på detta sätt beror 
på att vi utifrån vårt syfte undersöker hur lärare förhåller sig till dem som grupp och hur de 
konstrueras. Vi är medvetna om att vi då också återkonstruerar flickor och pojkar som två 
motsatta grupper. 

Våra ambitioner var inte heller att jämföra de olika förskolorna, men efter att vi analyserat 
vårt observationsmaterial upptäckte vi en hel del skillnader men även en hel del likheter. Vi 
har valt att benämna de olika förskolorna som en traditionell och en profilerande förskola.  
Skillnaden i förskolornas olika förhållningssätt grundar sig i deras barnsyn där den 
profilerande förskolan ger barnen förtroende att klara saker själva och följer upp barnens 
tankar och idéer. Lärarna på den traditionella förskolan ansträngde sig för att barnens 
bildaktiviteter skulle bli så lustfylld som möjligt. Lärarna såg till att barnen fick det material 
de behövde så att de inte skulle sakna något. Barnen blev uppassade och omhändertagna trots 
att de skulle klarat det mesta själva. På grund av lärarnas omsorg och välvilja hade de inte tid 
att landa med barnen. Oftast hade läraren hand om flera barn samtidigt i bildaktiviteten vilket 
förminskande chanserna ännu mer för läraren att sitta ner och föra en dialog med barnen kring 
deras bilder. På den 6profilerande förskolan såg förutsättningarna annorlunda ut, lärarna gav 
barnen mer ansvar för material och de tilläts använda det på ett annat sätt, tillexempel fick de 
hälla upp och blanda färg som de ville. Det var sällan fler än två barn åt gången som deltog i 
de planerade aktiviteterna. Detta skapade förutsättningar för läraren att gå in i en djupare 
dialog med barnen och skapa ett samtal där båda parter ger och tar, vilket vi tror är tanken 
med till exempel skogsplatsbilderna. Löfstedt (1999) menar att det är lärare avsikt med 
aktiviteten som påverkar vilka och hur många barn som får delta. I den traditionella förskolan 
där det var fler barn i varje aktivitet tolkar vi att dialogen inte var huvudsyftet utan att så 
många barn som möjlig skulle få chansen att skapa.  
Enligt den sociokulturella teorin ska miljön ha stor påverkan på barns bildutveckling vilket vi 
tolkar att barnens bildutveckling på de olika förskolorna kommer att visa sig på olika sätt. Att 
samtala med barnen om bilden och visa ett djupare intresse för barnets process fram till 
motivet skapar en närhet till barnets perspektiv. I dialog med lärare kan barn få hjälp att bli 
medvetna om detaljer som får fram det personliga i deras egna bilder. På så sätt fastnar de inte 
i ett stereotypt målande där det finns mallar för hur olika objekt ska avbildas. Om vi kritiskt 
granskar dialogen mellan läraren och Kicki i Skogsplatsbilden är det inte bildskapandet som 
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är i fokus utan hur det var att befinna sig i skogen. Om lärandet i den här aktiviteten var att 
lära sig om sin skogsplats borde samtalet belyst de objekt platsen bestod av men om meningen 
med aktiviteten var att måla för skapandets egenvärde borde även motivet vara fritt.  
 
Något vi uppmärksammat på de båda förskolorna är att läraren ofta väljer ut ett av barnen som 
de har ett närmare samspel med under bildaktiviteten. Genom att individualisera någon, peka 
ut och särskilja denne från gruppen, blir normen tydlig då själva särskiljandet antingen 
berömmer eller bestraffar individen (Foucault, 2001). Detta mönster kunde vi urskilja i alla 
situationer förutom i flickornas julbild. Vår tolkning varför det blev så är att läraren på så kort 
tid fick med alla flickor på uppgiften, ingen av dem behövde extra stöttning att greppa 
uppgiften eller styras mot det rätta motivet. Det verkade heller inte som att läraren hade en 
större gemenskap med någon av flickorna. Det kan vara svårt för lärare att få till ett jämlikt 
samspel där alla barn får lika mycket respons.  Det behöver inte vara något negativt bara de 
inte alltid är samma barn som hamnar i utanför. Rättvisa betyder inte att alla får lika utan att 
alla får det de behöver.  
 
Vi ser att bilden får agera hjälpgumma när det gäller att förmedla kunskap och förståelse för 
ett annat ämne, till exempel i julbilden, skogsplatsen och snäckmålningen. Med hjälpgumma 
menar vi att bilden blir ett verktyg för att lära sig om något annat, att barnen lär sig genom 
bilden. Det behöver inte vara negativt utan visar i stället hur användbart ämnet är. När det 
gäller de olika teman som uppmärksammats i vår studie till exempel julbilden, familjebilden 
och snäckbilden valde pojkarna att gå sin egen väg och ignorera lärarens styrning. Istället för 
att se pojkarnas ”olydnad” kan vi ifrågasätta vad de olika temana betyder för dem. Om lärarna 
gått efter eget intresse kan perspektivet ligga långt ifrån pojkarna som inte kan ta till sig 
uppgiften då de inte ”förstår” den. Pojkarna skapade sin egen mening utifrån de material som 
erbjöds. Flickor som befinner sig närmare lärares perspektiv kan ta till sig uppgiften och följa 
den så som läraren förväntat sig. Ett lärande barnen går miste om är att de inte tillåts 
reflektera över vilket material som skulle få fram deras bild bäst.  
  
Gemensamt för de båda förskolorna är att lärare sällan själva sitter och skapar tillsammans 
med barnen, oavsett om det är en styrd aktivitet eller i fria skapandet. Vilken status ger vi 
ämnet? Detta skulle vara intressant att studera närmare. 
Vi ser att många barn hamnar i stereotypa motiv som går i arv från de äldre till de yngre 
barnen i förskolan, där pojkar målar bilar och flickor målar ”flickor”. Det kan bero på brist av 
förebilder i skapandet eftersom lärarna sällan målar själva. Däremot sitter lärare ofta med vid 
bordet när det målas och konverserar med barnen men samtalen handlar sällan om deras 
bilder.  Man kan likna det med ett ”symöte” där man har något ”för hand” men att det är 
konversationen som är målet med träffen. En positiv sak vi uppmärksammat var att även 
pojkar deltar i den gemenskap och skapande som sker vid bordet, något vi inte trodde 
förekom i så stor utsträckning innan vi började med observationerna. Pojkarna trivs lika 
mycket som flickorna att sitta och samtala med lärare och var en del av gemenskapen. Gens 
(2007)  uppmärksammade liknande mönster i projekten Tittmyran och Björntomten där lärare 
blev medvetna hur de förhöll sig i sitt samspel med pojkar och flickor. Pojkar som 
förväntades leka långt ifrån lärare och ha brottom i tamburen vid utgång ändrade sitt 
”beteende” när lärarna bjöd in dem till dialog.  De hade inte alls så brottom ut på gården eller 
förhöll sig långt bort från lärarna när de fick tillhöra gemenskapen med lärare och flickor. 
 
Vi är medvetna om att vi fokuserat mycket på pojkars ”brister” eller deras motstånd till den 
disciplinering de utsätts för när det gäller att följa en lärarstyrd uppgift i våra analyser och 
resultat. Det kan verka fel att bedöma pojkarna när vi arbetar i förskolan där vi inte har några 
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uppnåendemål för barnen men mönstret är tydligt i de få situationer vi observera. Självklart 
förstår vi att våra resultat kan bero på slumpen eller annat intresse som kan te sig helt 
annorlunda i andra konstellationer, eller en vecka senare. Vi tycker ändå, om vårt resultat kan 
betraktas som någorlunda sanningsenligt, så är det här ett viktigt mönster att bli medveten om 
som lärare då det är fler pojkar än flickor som inte når upp till målen i skolan, något som 
bland annat Gens (2007) belyser. 
Vi tycker att vår uppsats bevisar att det är viktigt att fortsätta arbeta genusmedvetet och att vi 
har en bit kvar mot en mer jämställd förskola. 

Fortsatt forskning 
Vi har i vår studie valt att analysera vår empiri utifrån olika genusteorier som hjälper oss att 
belysa skillnaden i lärares förhållningssätt mellan flickor och pojkar. Som en ”uppföljning” 
eller fördjupning av vår studie skulle vi använt oss av feministisk teori som går ett steg längre 
än att belysa eventuella skillnader, fokus ligger i stället på hur man kan förändra situationer 
för ett mer jämställt samhälle. 

Det som hade varit intressant att studera närmare utifrån våra resultat är i vilken pedagogisk 
verksamhet våra pojkar befinner sig i. Varför vi inte möter dem på samma nivå och fångar 
deras intresse som vi gör med flickorna. Har vi som kvinnliga lärare svårare att ta ett 
pojkperspektiv? Hur visar sig våra omedvetna förväntningar i andra situationer än i 
bildskapandet? 
 
Vi uppmärksammade även hur lärare har en tendens att välja ut och fokusera närmare på ett 
barn i varje situation, oavsett om det var negativ eller positiv uppmärksamhet. Vad är 
grunderna för en sådan särskiljning? Har det med personkemi, förväntningar, kön, social 
klass, eller ålder att göra? Att studera lärares samspel ur detta perspektiv och få fram ett 
mönster som lärare kunde bli medvetna om kanske skapar en mer trygg och tillmötesgående 
förskolevistelse för våra barn än vad den redan är. 
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