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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie var att undersöka verksamma pedagogers uppfattningar och 

resonemang gällande bildskapandets betydelse i barns identitetsarbete. Metoden som 

användes var semistrukturerade intervjuer vilka utfördes på tre förskolor i mellersta 

Sverige och med sex verksamma pedagoger. Resultatet visar att pedagogerna förfogar 

över en medvetenhet kring bildskapandets betydelse för barns identitetsarbete och att de 

är medvetna om sin egen roll i detta. Vidare visar pedagogerna på kunskap om genus i 

relation till bildens betydelse för barns utveckling av könsidentitet.  Den huvudsakliga 

slutsatsen som kan dras från studien är att pedagogerna uppfattar bildskapandet som 

gynnsamt och positivt för barns identitetsarbete.  
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1. INLEDNING  
Några av de äldsta kända artefakterna har estetiska eller uttrycksfulla element, således 

har människan länge använt sig av bilder för att skildra sina liv, bekräfta sin identitet, 

samt kommunicera med andra. Vidare har bilder använts av människan för att möta sina 

rädslor, fira sina triumfer samt markera händelser i sina liv och i samhällen (The British 

Museum, 2009; MacGregor, 2010, refererad i Nutbrown, 2013). Förr kunde bilder 

sällan återfinnas utanför slott och herresäten men idag möts människor dagligen av 

visuella bilder. Dessa bilder omger oss och många formar våra liv, vår kultur samt vår 

historia genom de budskap jämte den information de innehåller. Bildbärare så som 

tidningar, reklam, böcker, datorer och TV-program möjliggör mängder av 

bildbetraktelser varje dag i en människas liv. Vilket gör dagens samhälle bildtätt 

(Carlsson & Koppfeldt, 2008, Frid, 2002; New London Group, 1996, refererad i 

McArdel, 2012; Sparrman, 2006).  

 

Under min tid som förskollärarstudent har jag även studerat till bildlärare, årskurs F-3, 

eftersom bild intresserar och fascinerar mig. Bilden kommunicerar med betraktaren, 

fängslar och kan likväl väcka avsky. Konst påverkar människors känslor (se t.ex. 

Charlesworth, 1982) men bilder påverkar också våra känslor och tankar samtidigt vilket 

är dess styrka (Carlsson & Koppfeldt, 2008). Jag vill påstå att bilder gör något med oss 

människor, barn som vuxna, oavsett ålder. 

 
We live in cultures that are increasingly permeated by visual images with a variety of 

purposes and intended effects. These images can produce in us a wide array of 

emotions and responses. We invest the visual artifacts and images we create and 

encounter on a daily basis with significant power - for instance, the power to conjure 

an absent person, the power to calm or incite the power to persuade or mystify the 

power to remember. A single image can serve a multitude of purposes appear in a 

range of settings and mean different things to different people (Sturken & Cartwright, 

2009, s. 9). 

 

Läroplan för förskolan är en förordning, förordningar är rättsregler vilka beslutats av 

regeringen och är så som lagar bindande och skall därmed följas. Således skall de som 

arbetar i förskolan följa läroplanen (Skolverket, 2014a; Skolverket, 2014b; Lärarnas 

riksförbund, 2015). I publikationer från Skolverket (se t.ex. Skolverket, 2010) uttrycks 

det att bild ska användas som medel för att nå de strävansmål som ställs i läroplanen 

och förskolan skall sträva efter att varje ”barn utvecklar sin identitet och känner 

trygghet i den” (a.a. s. 9). I skapandet av bilder sker ett lärande menar Braxell (2010) 

som anser att många av de strävansmål som ingår i förskolans läroplan kan uppnås via 

bildskapandet. Enligt Phillips (2014) är skapande positivt för utvecklingen hos barn och 

vetskapen om att skapande aktiviteter har betydelse för barns utveckling är något det 

svenska skolväsendet länge prioriterat. Till exempel skriver Socialstyrelsen redan 1987 

att bildskapande är en resurs av vikt för barns utveckling, vilket är intressant eftersom 

förskolan då ännu inte med samma tydlighet sågs som en utbildningsinstitution.  

 

Vid ett tillfälle under min första verksamhetsförlagda utbildningsvecka kom ett barn 

fram till mig och frågade om hon fick rita. Hon tog fram tuschpennor och satte sig vid 

ett bord varpå jag frågade vilken färg på ritpappret hon ville ha. Till svar fick jag en 

fråga om jag inte kunde gå till datorn och skriva ut bilder på prinsessor från internet.  

Hon ansåg nämligen att hon själv inte kunde rita prinsessor. Granberg (2001) skriver att 

mallar kan liknas vid bromsar och barns fantasi hämmas samt att begynnande 

skapandesprocesser kan avstanna och leda till att skapandet av bilder helt upphör hos 

barnen. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) anser att förskolans 
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främsta mål är att främja lärande och Svaleryd (2003) skriver att förskollärare har både 

möjlighet och makt att påverka samt forma barns identitet. Dock skriver Eidevald 

(2009) att både nationell och internationell forskning påvisar att förskolepersonal 

snarare förstärker än motverkar traditionella könsroller.   

 

I efterhand har händelsen med flickan fått mig att börja fundera på hur de pedagoger 

flickan mött i förskolan sett på barns bildskapande. Därför vill jag i den här studien 

undersöka hur verksamma pedagogers uppfattningar och resonemang ser ut gällande 

barns bildskapande och deras identitetsarbete. 
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2. BAKGRUND 
I detta kapitel redovisas för studien relevant forskning samt litteratur. Kapitlet inleds 

med beskrivandet av bildskapandets framväxt i förskolan sedan belyses barn och 

bildskapande. Slutligen tas identitet samt genus upp och sätts i relation till barn och 

barns skapande av bilder. 

 

2.1 En metod och ett förhållningssätt: Bildskapandets historia i 
förskolan 
 

”Dagens pedagoger verkar i ett idéflöde, som har sina källor i förfluten tid” 

 
- Bendroth-Karlsson, 1998, s.16. 

 

Bildpedagogikens historia i förskolan börjar med Fredrich Fröbel, grundaren av tyska 

Kindergarten. Hans idéer om barns tillägnande av kunskap genom handling och 

gestaltande spreds på 1800-talet, hans pedagogik influerade på ett tydligt sätt Sveriges 

barnträdgårdar. Fröbel betonade leken och dess betydelse för barns inlärning och 

utformade ett antal lekgåvor som skulle brukas som pedagogiska hjälpmedel. Den 

tionde lekgåvan bestod av papper samt penna och han såg människans drift att skapa 

yttre verk som central. Han menade att människan drevs av behovet att skapa yttre 

alster. Denna drift, verksamhetsdriften, gav upphov till skapande aktiviteter så som lek 

och bildskapande (Aulin-Gråhamn, 2004; Bendroth-Karlsson, 1998; Granberg, 2001; 

Löfstedt, 1999). Fröbel inspirerades i sin tur av Pestalozzi och den 

undervisningsmetodik Pestalozzi utvecklat, en undervisningsteknik lämpad för stora 

klasser (Johansson, 1992, refererad i Löfstedt, 1999; Bendroth-Karlsson, 1998) där 

tecknandet i första hand handlade om att gynna barns fysiska, moraliska och 

harmoniska progression (Ashwin, 1992, refererad i Löfstedt, 1999). Resultatet av 

Fröbels tankar och idéer ledde till ett bildskapande som skedde genom hård styrning och 

metodiska linjeövningar vilka användes i barnträdgårdarnas bildundervisning en bit in 

på 1900-talet. Utifrån detta sätt att se på bildskapande användes mallar och förebilder 

för att få fram ett resultat som var bestämt i förväg (Aulin-Gråhamn, 2004) och som 

följd av detta kan inte något utrymme för barns personliga uttryck i de färdiga resultaten 

ha funnits (Bendroth-Karlsson, 1998). 

 

Vid sekelskiftet lades kritik fram mot Fröbels vuxenstyrda metoder, kritiken kom från 

USA och John Dewey. Dewey framhöll att barns skapande skulle baseras på deras 

intressen och betonade barns behov av socialt samspel för att utveckling skulle ske. Han 

menade att de erfarenheter barnet gjorde utanför förskolan var av lika stor betydelse 

som de som gjordes i förskolan och reflektioner kring erfarenheterna var även de en del 

i barns utveckling (Aulin-Gråhamn, 2004; Bendroth-Karlsson, 1998; Löfstedt, 1999). 

 

Deweys kritik gentemot Fröbel togs upp i Sverige på 1930-talet av Alva Myrdal och 

pedagogen Elsa Köhler, vilket lämnade spår i svensk barnomsorg. Bildskapandet blev 

friare, skapandet skulle utgå från barnets intresse och upplevelser och Köhler ansåg att 

förebilder inte hade med barns skapande att göra (Aulin-Gråhamn, 2004; Bendroth-

Karlsson, 1998; Löfstedt, 1999).  

 

I slutet av 1940-talet riktades återigen kritik mot rådande tankar kring bildskapande och 

denna gång kom kritiken från Storbritannien och Herbert Read. Read menade att barns 

utvecklande av känslor och personlighet försummades som ett resultat av den rådande 
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kunskapstraditionen i vår kultur. En kunskapstradition som enbart sågs gynna intellektet 

hos individen. Read ansåg att utrymme skulle ges för barns individuella mångfald och 

betonade särskilt betydelsen av ett antiauktoritärt förhållningssätt. Inblandning, i 

skapandet av bilder, av pedagogerna skulle således ej ske (Bendroth-Karlsson, 1998). 

 

I förskolepedagogikens utveckling kan motsättningar urskiljas vad det gäller hur 

pedagogerna skall förhålla sig till barns bildskapande och Fröbels muntligt traderade 

pedagogik försvinner, vilket sker då förskollärarutbildningen förstatligas och 

daghemmen byggs ut på 1970-talet. I barnstugeutredningens betänkande, Förskolan del 

1, som kom år 1972 skrivs det om barns bildskapande. Bildskapandet sågs som en 

kommunikativ förmåga där progression skedde genom stadier vilka följde på varandra. 

Pedagogens roll blir i och med betänkandet diffus då barnen skulle få möjlighet att 

undersöka och experimentera själva och pedagogen skulle vara barnen behjälplig. 

Behjälpliga men ej så mycket att det begränsar barnen och deras val av aktivitet (Statens 

offentliga utredningar [SOU] 1972a, 1972b). Dock kritiserade Kallós (1978) detta och 

ansåg att barnets plats i det sociala sammanhanget, där de skapar, missas.  

 

Ett nytt synsätt på barns bildskapande dyker upp i det Pedagogiska programmet för 

förskolan som kom år 1987. Barns lärande ses ske i sociala och kulturella kontexter och 

i interaktion med pedagogen. Detta skiljer sig från tankarna om lärarinnorna i Fröbels 

barntrådgårdar, vilka helt styrde barnens bildskapande. Vidare sågs pedagogernas aktiva 

deltagande påverka längden barn stannar i aktiviteten och kommunikation med 

pedagogen ökar barns utvecklade av idéer (Socialstyrelsen, 1987, 1990, refererad i 

Löfstedt, 1999). 

 

2.2 Barn och bildskapande   
När barn skapar bilder strävar de efter perfektion, vilket är ett utmärkande drag hos 

barn. För att rita bilder krävs ett antal olika förmågor, exempelvis motorisk kontroll 

över handen, materialkännedom samt hur dessa material används. Att rita föreställande 

är en förmåga som jämfört med att kunna uttrycka sig i tal och genom gester, kommer 

sent. Uttryck som sker via tal och genom gester lämnar ej materiella spår, detta görs 

dock i en aktivitet där teckningar skapas. Dessa teckningar kan till skillnad från både det 

sagda ordet eller den gjorda gesten, kritiseras och betraktas då alstret finns kvar. 

Teckningen blir ett påtagligt bevis på kompetens eller inkompetens, ett bevis på om du 

är stor nog eller liten och barnslig. Den som ritar barnsligt förpassas till en ålder som 

redan passerats och tecken på att rita som du tidigare gjort stigmatiserar barnet. På 

grund av en önskan att inte rita barnsligt och svårigheterna med att framställa vissa 

resultat på fri hand använder sig barn av mallar och målarböcker. Detta då de vill 

framställa bilder som ser realistiska ut samt för att skapa lika fina bilder som sina 

vänner och de vuxna (Änggård, 2005). Fagerlund och Moqvist (2010) menar att 

pedagogers bristande kunskaper inom ämnet bild leder till försummelse när det handlar 

om de yngre barnens bildaktiviteter. För att fördriva tid eller koppla av får barnen rita, 

ritandet blir en fri aktivitet där varken stöttning eller stimulans till förmån för barnens 

utveckling återfinns. Mallar och förutbestämt material är något som tillhandahålls vilka 

leder till färdiga alster svåra att skilja från andras. Genom mallar och förutbestämt 

material hämmas istället för utvecklas barnen och utvecklingen av ett eget sätt att 

kommunicera genom bild fråntas samt att tillfälle för inlärning går till spillo.  

 

En ojämn könsfördelning jämte könsstereotyper är vanligt förekommande i 

målarböcker. Ett flertal av de målarböcker som säljs idag är en del av den 

varuexponeringen som sker i samband med lanseringen av stora filmer och tecknade 
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TV-serier. Målarböckers innehåll är flertalet gånger knutet till rådande populärkultur, 

varför det är av vikt för den som tillhandahåller målarböcker att avgöra om de uppvisar 

stereotyper på liknande sätt som annan media riktad till barn (Fitzpatrick & McPherson, 

2009). Bandura (2001) anser att visuella bilder bildar en del av människans 

gemensamma medvetande samt blir till förebilder som ger oss representativ erfarenhet 

vilka förmedlar kunskap om samt formar vår världsuppfattning. 

 

2.3 Identitet 
Begreppet identitet kan beskrivas som individens föreställning om vem hon är samt hur 

hon är, denna föreställning kallas även för självbild (Brunnberg, 2003; Carlsson & 

Koppfeldt, 2008; Wellros, 1998). Självbilden kan likställas vid en databank, en 

databank fylld med fakta och information som människan sammankopplar med sig själv 

(Johnson, 2003).  

 

Hall (1996) menar att identitet kan uppfattas utifrån tre olika perspektiv. Förr sågs 

identitet som något fast och oföränderligt, identiteten var biologiskt betingad och sågs 

vara densamma från födseln och genom hela människans existens. Detta synsätt är äldst 

och grundar sig i essentialismen. Vidare skriver Hall om identitet som social 

konstruktion vilket kommer från sociologin. Här ses identitet beroende av andra och 

identitet skapas således i växelverkan mellan individen och samhället. Identitet ses inte 

som något stationärt utan som något framväxande och föränderligt. Lindstrand (2006) 

anser att det är i mötet med andra individer som människan får möjlighet att utveckla 

sin identitet, identitetsarbetet kan då ses som en ständigt pågående process där identitet 

ses som varande flexibel. Johansson, Sernhede och Trondman (1999, refererad i 

Lindstrand, 2006) har såsom åsikt att individer idag måste skapa sin identitet och 

tillhörighet, detta då identitet inte längre ses som given av naturen eller något som 

individen växer in i. Via detta skapande befinner sig människan, speciellt unga 

människor i ett ihållande identitetsarbete. 

 

Det tredje perspektivet som förklars av Hall (1996) är postmodernismens syn på 

identitet. Här ses identitet som något som konstrueras i en social miljö genom samspel. 

Människans identitet ses vara i ständig förändring i förhållande till hur hon 

representeras eller behandlas i de kulturella system som omger henne. Således menar 

postmodernismen att människan inte har en fast kärna, ett sant jag, utan en mängd olika 

identiteter och dessa identifieringar skiftar kontinuerligt. Nordin-Hultman (2011) 

skriver även hon om en postmodern syn på identitet, med barn i fokus och menar att 

barn inte är på ett visst sätt utan blir till, på olika sätt. Denna tillblivelse sker i relation 

till olika normer samt möjligheter, normer samt möjligheter vilka skapas i olika 

aktiviteter och miljöer. Barn handlar och talar inom meningsbärande tankemönster, 

föreställningsvärldar och handlingsmönster de mött och lärt sig använda. Via 

föreställningar om barn, föreställningar som dominerar i olika sammanhang skapas barn 

av andra. De kan positioneras av andra och positionera sig själva. Sparrman (2006) 

menar att människans identitet styrs av de positioner som individen tilldelas eller själv 

väljer att inta och människan kan i vissa situationer positioneras med eller utan makt. I 

likhet med Nordin-Hultman menar Sparrman att identitet inte är något en människa har 

eller bär med sig. Vilket enligt henne medför att människan ofta har flera olika delar i 

sin identitet vilka framkommer i olika sammanhang. Förståelsen av vem en är enligt 

Davies och Harré (1990, refererad i Sparrman, 2006) alltid en öppen fråga och svaren 

varierar beroende på vilka tillgängliga positioner som finns. 
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Även Mead (refererad i Odelfors, 1998) samt Brunnberg (2003) skriver om identitet och 

att människan konstruerar sin egen och andras identitet i de sociala interaktioner som 

sker och Johnson (2003) menar att människan förändrar synen på sig själv via möten 

med andra och deras omdömen samt reaktioner och således är individens självbild inte 

statisk. Sernhede (1996, refererad i Lindstrand, 2006) menar att identitet ytterst vilar på 

en upplevelse samt ett betonande av åtskillnad och Lindstrand (2006) har såsom åsikt att 

identitet kan påstås ha en viktig social dimension.  

 

2.3.1 Barns identitetsarbete i bildskapande aktiviteter 
Via anläggandet av ett psykosocialt perspektiv, ett perspektiv där sociala processer och 

psykologiska förutsättningar ses sammanlänkade, kan identitetsarbete i bildskapande ses 

på som något som sker via sociala sammanhang och med hjälp av råmaterial från 

kulturella symboler samt bilder (Hollway, 2004, refererad i Änggård, 2005).  

 

Barn använder bilder som medel för att förmedla de tankar som ej går att formulera i 

ord samt för att förtydliga, beskriva, förstå, utforska samt bearbeta sin omvärld och sina 

upplevelser. Barn förmedlar sålunda delar av sin verklighet via bilder och på det sättet 

blir bilden en betydelsefull del i barns identitetsarbete (Fagerlund & Moqvist, 2010; 

Frid, 2002; Malmström, 2002). Med hjälp av de bilder barn väljer att tillverka 

framställer de sig själva på ett visst vis (Lowenfeld, 1987; Read, 1953, 1956, refererad i 

Änggård, 2005). Dock förhåller människan sig ständigt till det visuella när hon skapar 

sina identiteter vilket får till följd att identitetsarbetet påverkas och begränsas 

(Sparrman, 2006).  

 

Kulturens påverkan kan ses som bidragande till de skillnader som återfinns i flickor 

respektive pojkars teckningar. Forskning på teckningars innehåll har skett sedan slutet 

av 1800-talet. Från 1970-talet och framåt har undersökningar funnit att flickor och 

pojkars val av motiv och teman skiljer sig åt, påvisar könsskillnader samt är beständiga 

över tid (se t.ex. Aronsson, 1997). Illustrationer i flickors teckningar kan kopplas 

samman med områden som omsorg, utseende samt natur och djur medan pojkars 

teckningar har en tendens att innehålla fara, makt, aggression och våld samt hjältemod 

och sport. Således tenderar både flickor respektive pojkars teckningar innehålla 

stereotyper vilka kan knytas till respektive kön. Det finns ett fåtal barn som skapar 

könsöverskridande, dessa hyser tillit till sitt skapande, de är inte bundna av traditionella 

stereotyper när de skapar. Könsöverskridande kan ses som en återspegling av barnets 

självständighet (Tuman, 1999).  

 

Bildskapande kan ses vara på låtsas och i detta ges barn en chans att utforska olika sätt 

att vara på utan att ställas till svars (Änggård, 2005). Flickor samt pojkars val av motiv 

förefaller vara ett sätt på vilket de visar vilka personer de vill höra samman med och 

därtill även hur de önskar bli uppfattade. Genom att framställa och välja könstypiska 

motiv skriver de in sig i ”pojk-” respektive ”flickklubben” (Aronsson, 1997) och barns 

utforskande av olika sätt att agera kan ske via bildskapande och i detta formas deras 

könsidentiteter (Lowenfeld, 1987; Read, 1953, 1956, refererad i Änggård, 2005a). 

Således konstruerar barn aktivt kön då valen av motiv och teman grundas på rådande 

könspreferenser och vad som anses vara korrekt för deras kön (Davies, 2003). En av de 

tidigaste och starkaste former av identitet som internaliseras hos ett barn är 

könsidentiteten (Macooby, 1988). 

 

För att kunna bryta sig ur de könsstereotyper som ligger till grund för barns skapande 

bör barnen utmanas. Utmanas till att analysera, tolka och värdera sina jämte andra 
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individers skapade bilder och i detta ges möjlighet att svara muntligt för att en 

reflekterande process inte skall utebli. På så sätt blir barn och pedagoger tillsammans 

medveten om de socialt accepterade mönster vilka formar bildskapandet samt hejdar 

kreativa tänkande. Sker detta tidigt i barns liv har de förmågan att kunna tolka och se 

kritisk på den visuella kulturen som finns i samhället. Förmågor av vikt då barn börjar 

skapa mening via sina teckningar (Tuman, 1999).  

 
2.4 Genus 

 

När en människa föds till världen har hon inget förflutet, inga erfarenheter av hur hon 

skall uppföra sig, ingen måttstock att mäta sitt eget värde med. Vi formas av de budskap 

som vi får från andra när vi provar olika sätt att vara.  

 
- Svaleryd, 2003, s.24 

 
En av de första frågorna som ställs när ett barn fötts är frågan om barnet blev en flicka 

eller en pojke. Det kön barnet tilldelas vid födseln påverkar sedan resten av barnets liv 

(Josefson, 2005).  

 

För att kunna skilja på biologiskt kön och det föränderliga, ergo de uppfattningar om 

vad som anses vara kvinnligt respektive manligt, införde den samhällsvetenskapliga och 

humanistiska forskningen begreppet genus. Den ordning i samhället som särskiljer och 

sorterar kvinnor och män kallas för genusordning (Hedlin, 2006) och denna 

differentiering av kön markeras via tal men också via utförda handlingar (Odenbring, 

2010). För att göra det möjligt att prata om kvinnor respektive män som socialt och 

kulturellt konstruerade kategorier måste vi skilja biologi från kultur vilket görs via 

användandet av begreppet genus istället för ordet kön (Butler, 1990). I kategorierna 

kvinna/kvinnligt och man/manligt inordnas människan (Gothlin, 1999, refererad i 

Svaleryd, 2003) och kategorierna kommer med föreställningar som styr hur kvinnor 

samt män får vara och hur de skall göra (Svaleryd & Hjertson, 2012). Föreställningarna 

är ett resultat av människans idéer, idéer om skillnader och likheter, vilka vi tror finns 

mellan könen (Svaleryd, 2003).  

 

Josefson (2005) förklarar hur dessa föreställningar påverkar oss dagligen. Påverkan sker 

då individen fostras in i vissa beteenden och uppfattningar utifrån det kön individen 

tilldelats, människan lär sig följaktligen att vara på ett visst sätt utifrån sitt tilldelade 

kön. Vi väljer arbete, klädstil, vad vi studerar och hur vi pratar samt relaterar till andra 

via det vi lärt oss kopplat samman med att vara kvinna respektive man. Detta innebär 

begränsningar för den enskilde. När exempelvis arbete, utseende, egenskaper samt 

leksaker och färg binds till kvinnor samt män kallas det enligt Hedlin (2006) 

könskodning. Josefsons teori delas av Carlsson & Koppfeldt (2008) vilka anser att dessa 

föreställningar är ett resultat av människors uppfostran samt deras uppväxt. Vidare anser 

de att mediers inflytande kan ses som påverkansfaktorer vid uppkomsten av dessa 

föreställningar. Josefson (2005) finner föreställningarna självuppfyllande på detta sätt 

och uppdelningen av människor i kategorierna kvinnor samt män upprätthålls. Enligt 

Svaleryd & Hjertson (2012) frambringar och återskapar människan på så sätt själv 

genus och således kan vi också agera annorlunda och ändra på detta. Odenbring (2010) 

anser att detta kan ske genom människors interaktioner då interaktion skapar 

förutsättningar för förändring. 
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2.4.1 Barn och genus 
I avsnittet Saklighet och allsidighet som återfinns i Läroplan för förskolan skriver 

Skolverket (2010) att:   

 
Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen 

och denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas 

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

bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och 

manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 

pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (s.5). 

 

Forskning visar att flickor respektive pojkar möts av olika villkor under den tid de 

vistats i förskolan (Dolk, 2013). Vidare påvisar forskningsresultat att flickor jämte 

pojkar bemöts olika i förskolan av pedagoger (Odelfors, 1998) och skillnader mellan 

könen förstärks, vilket utgör begränsningar för barnen (Hedlin, 2011, refererad i 

Svaleryd & Hjertson, 2012). Det kan tyckas att barn ges likvärdiga valmöjligheter 

oavsett kön men om barns val blir till verklighet eller inte avgörs emellertid genom 

vuxna och det samhälle barnet befinner sig i (Svaleryd & Hjertson, 2012). Enligt 

Odelfors (1998) drivs barn mot könsadekvata beteenden via de förväntningar samt 

bemötanden de får från vuxna. Svaleryd (2003) menar att barns upplevelse av 

innebörden av att vara flicka respektive pojke bildas i interaktion med andra människor. 

Detta då tysta överenskommelser kring vilka positioner flickor respektive pojkar kan 

inta skapas via de reaktioner och den respons barn får från andra människor i 

undersökandet och utforskandet av olika beteenden. Macooby (1988) anser att så länge 

individer av ett visst kön övervägande representerar exempelvis ett visst yrke eller en 

sport kommer barn fortsätta konsturera stereotyper som speglar de sociala 

verkligheterna Detta då barn dra slutsatser utifrån den kulturella informationen som 

finns tillgänglig runt omkring dem. När väl en stereotyp bildats tenderar den att bli 

självförstärkande och motståndskraftig mot förändring, även förändringar där 

information finns som motsäger stereotypen. 

 

Odelfors (1998) har såsom åsikt att barn inte skall ses som passiva mottagare av 

verkligheten, de skapar aktivt sin verklighet genom erfarenheter i lek. För att förstå 

världen de lever i och sin plats däri provar de olika roller och idéer. Sparrman (2006) 

skriver om rådande genusstrukturer, vilka barn på nytt framställer i interaktion med 

varandra. Sparrman menar att detta inte medför någon fixering av genus hos barnen. 

”Poängen är att barn både positioneras av och reproducerar rådande genusdiskurser 

samtidigt som de kan positionera sig själva i motsättning till traditionella genusmönster, 

barnen gör inte antingen eller”(Sparrman, 2006, s. 34). Här använder Thorne (1993, 

refererad i Brunnberg, 2003) begreppet fluid quality vilket enligt Brunnberg (2003) 

betyder att flickor respektive pojkar kan agera på ett flertal olika sätt beroende på den 

miljö de befinner sig i.  
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3. PROBLEMFORMULERING 
Forskning menar att en människas identitet består av fakta och information som hon 

kopplar samman med sig själv. Dessa fakta och denna information skapas via 

interaktion med andra individer och sociala miljöer där normer och möjligheter 

påverkar identitetsarbetet hos människan. Studier visar också att den enskilda individens 

identitetsarbete påverkas och begränsas av dagens visuella samhälle. Utifrån detta anser 

jag det intressant att undersöka hur pedagoger tänker kring bildskapande och identitet 

hos barn. 

 

3.1 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka verksamma pedagogers uppfattningar och resonemang 

kring bildskapandets betydelse för barns identitetsarbete. 

 

3.1.1 Frågeställning 
Följande frågeställning är central i denna studie: 

 

 Vilken betydelse uppfattar pedagoger att bildskapande har för barns 

identitetsarbete? 
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4. METOD 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av studiens forskningsansats varpå strategi som 

använts för att samla in och bearbeta data presenteras. En genomgång av urval i studien 

samt etiska överväganden avslutar kapitlet.  

 

4.1 Val av forskningsansats 
Vid samhällsvetenskaplig forskning kan forskaren, grovt förenklat, använda sig av en 

kvantitativ eller kvalitativ forskningsstrategi, vilka kan ses som utgångspunkt för 

forskaren. En viss skillnad mellan dessa två forskningsstrategier föreligger (Bryman, 

2002). 

 

Kvantitativ forskning handlar om prövning av teorier genom mätning av en verklighet 

som ses som objektiv. Mätningen kan göras via instrument så som enkäter eller 

experiment. Att starta med en teori eller utgå från en allmän princip och för att komma 

fram till ett resultat eller en slutsats, kallas deduktion och är ett vanligt tillvägagångssätt 

inom kvantitativ forskning (Backman, 1998; Birkler, 2008; Bryman, 2002; Denscombe, 

1998). Bacon (2000, refererad i Birkler, 2002) gör gällande att forskare alternativt kan 

börja med insamling av data för att därpå komma fram till en teori eller en allmän 

princip vilket kallas induktion. Kvalitativ forskningsstrategi väljs då forskarens syfte är 

att få en uppfattning om individers upplevelser tillika tolkningar av den verklighet som 

omger dem (Backman, 1998; Bryman, 2002; Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2014). I denna studie valdes kvalitativ forskning av den orsaken att 

det passade mitt syfte bäst, syftet vilket var att undersöka verksamma pedagogers 

uppfattning och resonemang om bildskapandets betydelse för barns identitetsarbete. 

 

4.2 Datainsamling 
Vid kvantitativ och kvalitativ forskning är forskningsintervjun en ofta förekommande 

datainsamlingsstrategi (Bryman, 2002). Den semistrukturerade intervjun används främst 

i kvalitativ forskning och utgår från en intervjuguide där ämnen och eller förberedda 

frågor återfinns. Intervjuaren är flexibel vilket medför att frågornas ordningsföljd kan 

komma att ändras och respondenten tillåts att ingående förklara och utveckla sina 

synpunkter i en semistrukturerad intervju. Dessutom möjliggör den semistrukturerade 

intervjun för intervjuare att ställa följdfrågor på respondentens uttalanden, uttalanden 

som intervjuaren anser är av relevans för resultatet (Backman, 1998; Bryman, 2002; 

Denscombe, 2000). Som metod för datainsamling användes semistrukturerade 

intervjuer i denna studie. Valet att göra intervjuer istället för en enkätundersökning eller 

observationer gjordes då jag ansåg det viktigt att ha möjligheten till ställandet av 

följdfrågor. Följdfrågor, vilka hjälpte mig att följa upp de uttalanden som 

respondenterna gav mig och som jag önskade mer utförliga svar på. 

 

Intervjuer bör inleddas med en återgivning av studiens syfte samt information om 

ljudupptagning (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna i denna studie inleddes med 

återgivning av studiens syfte samt information om ljudupptagning med diktafon. I linje 

med forskningsetiska principer utgivna av Vetenskapsrådet (VR, 2002) tillfrågades 

respondenterna muntligt om de ville läsa forskningsresultatet eller den färdiga studien. 

 
4.2.1 Registrering av intervjuer 
Kvale & Brinkman (2009) menar att det är vanligt att intervjuer registreras med någon 

form av ljudbandspelare för att forskaren upprepade gånger skall kunna återgå till 

respondenters uttalanden. Användandet av diktafon möjliggör för forskaren att fokusera 
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på respondenten och inte behöva anteckna alla uttalande denne gör. Anteckningar som 

förs noggrant kan störa samtalet samt koncentrationen hos de medverkande i intervjun. 

Diktafon valdes ut för registrering av intervjuerna i denna studie eftersom jag inte 

önskade anteckna med risk för att störa respondenten samt för att kunna koncentrar mig 

på de svar intervjufrågorna ledde till. 

 

4.2.2 Bearbetning av insamlad data 
Intervjuer skrivs vanligtvis ut då utskrift ses vara en lämplig form för analys av 

intervjuer samt att den undersökande processen startar då utskriften av intervjusamtalet 

börjar. Textanalys sker, inom samhällsvetenskaplig forskning, bland annat genom 

kategorisering och med kategorisering menas en reducering av mening i långa 

intervjuuttalanden till ett par kategorier. Utvecklingen av kategorierna sker på förhand 

eller växer fram under analysens gång samt hämtas ur teori och eller respondenternas 

egna språk (Kvale & Brinkman, 2009). Då ljudupptagning skedde med diktafon valdes 

metoden utskrivning för att få insamlad data i lämplig form för vidare analys. Jag valde 

att själv skriva ut ljudupptagningen för att få en första överblick av materialet. 

Utskrifterna utgjorde därefter underlag för framtagandet av enkla kategorier, vilka 

baserades på respondenternas uttalanden. Kategoriseringen gjordes för att underlätta 

jämförandet av respondenternas uttalanden samt för att enklare förmå koppla dessa till 

studiens bakgrund.   

 

4.3 Urval  
Termen icke-sannolikhetsurval täcker in en stor mängd urvalsstrategier. En av dessa 

strategier benämns som bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval används då urvalet 

skett via de individer som för närvarande är tillgängliga för forskaren. Användningen av 

denna strategi grundas på medförandet av låga omkostnader och ses som icke 

tidskrävande (Bryman, 2002). I valet av förskolor användes ett bekvämlighetsurval på 

grund av studiens tidsram. Urvalet av förskolor skedde via en kommuns hemsida varpå 

fyra ansvariga förskolechefer kontaktades genom mail med bifogat missiv (bilaga 1). 

Respondenterna tog sedan kontakt med mig, via mail. Sex pedagoger från tre förskolor i 

mellersta Sverige medverkade i intervjuerna. 

 

4.4 Etiska överväganden  
VR (2002) skriver om konfidentialitetskravet, ett krav som handlar om vikten av att ge 

respondenterna ”största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (a.a. s. 12). Respondenterna i denna 

studie har getts fingerade namn för att de inte skall kunna identifieras. Ljudfiler samt 

nedskriva utskrifter förvaras på ett USB-minne och på sådant sätt att obehörig inte kan 

ta del av dessa. Data kommer efter avslutad studie att förvaras i inlåsta utrymmen på 

Högskolan i Gävle under två år för att sedan destrueras. Information om detta gavs till 

respondenterna innan intervjuernas start. 

 

För att skydda de som medverkar i en studie skall informations- och samtyckeskrav 

följas.  Krav vilka handlar om frivilligt deltagande samt att respondenten innehar rätten 

att när helst denne önskar och utan negativa följder, kan och får avsluta sin medverkan i 

studien. För att respondenten skall kunna ta ett välgrundat beslut om medverkan skall 

ske eller ej bör forskaren ge så utförlig information som möjligt. Information skall 

handla om studiens upplägg samt dess syfte och samtycke ska lämnas frivilligt 

(Bryman, 2002; Kvale & Brinkmann, 2009; VR, 2002). Ovanstående information 
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återfinns i utlämnat missiv samt gavs muntligt till respondenterna innan intervjuernas 

start. 
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5. RESULTAT  
I detta kapitel presenteras data som samlats in via de semistrukturerade intervjuerna, 

vilka genomfördes med pedagogerna. De uttalande som pedagogerna gjorde i 

intervjuerna har bearbetats via de utskrifter som gjorts och i dessa bearbetningar 

framträdde kategorier. Kategorierna utgör de underrubriker som återfinns i detta kapitel.  

 
5.1 Bildskapande som hjälpmedel 
Pedagogernas tankar kring bildskapande som hjälpmedel genom vilket barn kan 

utveckla sin identitet samt hur de anser att bilder kan betraktas för att få information om 

tankar, intressen och upplevelser hos barn, redovisas för i denna kategori.  
 

Genom att arbeta med bild och få uttrycka sig själv genom bild samt få vara med, med 

andra som skapar, kan barnet utveckla en självbild och genom självbilden utveckla sin 

identitet. Skapandet och användandet av bilder påverkar barns identitet och kan ses som 

ett verktyg i deras identitetsutveckling, enligt Sylvia. 

 
Många barn målar av sig själva när de börjar skapa. Barnets identitet är ännu ej färdig, 

vilket gör att porträttet som representerar dem själva ej heller är så blomstrande. Det 

första porträttet är en huvudfoting med två ögon, en näsa och en mun, vilket visar 

barnets begynnande förståelse för den egna personen. Efter hand utvecklas bilden till 

ett allt mer blomstrande porträtt och en kan se hur barnets identitet utvecklas. Dock 

stämmer porträttet sällan överens med det barnet ser, då hon betraktar sig själv i en 

spegel. Ett barn som känner att det är bäst på att springa avbildar sitt ben längre än vad 

det egentligen är. Benets längd representerar barnets förmåga att springa fort, detta då 

barn avbildar sig själva utifrån det som finns inuti barnet. Porträttet skapas således 

utifrån de erfarenheter och upplevselser samt de känslor barnet har (Sylvia) 

 

Sara talar även hon om att uttrycka sig och då med bild snarare än genom bild. Sara har 

som åsikt att barns identitet kan ses i bilder de skapat, med det menar hon att via bilder 

kan barns tankar, upplevelser och intressen skönjas. Liknande tankar finns hos Ylva 

som säger:  

 
Kanske att man kan upptäcka mönster i deras skapande, till exempel den här flickan 

hon vill bara använda rosa, hur ska vi då kunna utmana henne och utveckla sitt färgval 

eller så (Ylva). 

 

I detta uttalande menar Ylva att bild kan tjäna som hjälpmedel för att lära känna ett barn 

och se dennes intresse. I barnets bildskapande kan pedagogen upptäcka mönster och via 

utmanandet av upptäckta mönster bidrar pedagogen till barnets identitetsutveckling. 

 

5.2 Pedagogens bemötande  
I denna kategori behandlas pedagogernas tankar kring bemötande av barn och deras 

bildskapande.  

 

Strävansmålet om identitet som återfinns i Läroplan för förskolan tas upp i en av 

intervjuerna och anses kunna nås genom användandet av bildskapande. Dock är det av 

vikt att det sker på rätt sätt enligt pedagogen, detta då: 

 
Skapandet av den egna identiteten dels sker genom möten med människor men också 

genom intryck och de erfarenheter barnet gör. Utifrån dessa möten, intryck och gjorda 

erfarenheter börjar barnet förhålla och jämför sig med omvärlden. Barnet börjar tänka 
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på vad hen tycker är viktigt, gillar och inte gillar, vad hen står för och genom detta 

utvecklar barnet en självbild – och genom den självbilden bygger barnet sin identitet. 

(Sylvia) 

 

Med detta menar Sylvia att pedagogens bemötande av barn i barns skapande är av 

betydelse. Ett barn som möts av tystnad och inte uppmärksammas kan komma att känna 

sig nonchalerat och ett barn som enbart blir sett och får beröm för den färdiga bilden 

kommer likställa bildskapandet med att prestera. Sylvia säger också att det är viktigt att 

samtala med barn om deras bilder, detta då samtal bidrar till ett nyanserat bild- och 

talspråk som av Sylvia ses som viktigt för identitetsutveckling. 

 

Även Ylva lägger fokus på bemötande och samtal med barn och säger: 

 
Se upp och inte bara säga att det är fint och så är det stopp där. Prata med dom och ”Nu 
ser jag att du använt den här tekniken och dom här färgerna”. Lite så. Ställa 

frågeställningar eller kommer med kommentarer, vad de har gjort och inte bara säga 

att: ”Vad fint” och så är man klar. (Ylva) 

 

I mötet med barn och deras skapande är det viktigt att inte enbart berömma bilden, det 

färdiga resultatet och stanna där anser Ylva. Ylva menar att stödet av en pedagog i 

samtal kring teknik- och färgval samt olikheter som kan återfinnas i vänners framställda 

bilder gynnar barns identitetsutveckling.  

 

Fanny har observerat barn som ansträngt sig och arbetet länge med en bild och tolkat de 

som nöjda och att de med stolthet uppvisar samt finner sina bilder fina. I detta anser hon 

att pedagogen, genom beröm av den färdiga bilden, kan stärka barnets självkänsla. 

Självkänslan stärks då barnet får höra att den som betraktar bilden tycker den är fin, 

häftig eller vacker. Fanny uttalar sig även om vikten av att erbjuda samt hjälpa barn att 

förstå och hantera olika material och tekniker när de skapar sina bilder, vilket ses av 

henne som en del av pedagogens arbete i aktiviteter där barn skapar bilder. När de lärt 

sig behärska material och tekniker anser Fanny att deras självkänsla stärks och hon ser 

stärkt självkänsla som en positiv påverkansfaktor i barns identitetsutveckling. 

 

Båda Jenny och Ylva talar om barns behov av inflytande och kopplar det till pedagogers 

bemötande av barn i skapande aktiviteter. De anser att genom skapandet av en miljö 

med lättillgängligt material och via tillåtande pedagoger som möjliggör för barnen att 

själva välja, utifrån sina egna tankar, vad och med vilken färg de skall skapa ges de 

inflytande i och över sitt skapande. Att känna inflytande bedöms av pedagogerna vara 

en faktor som påverkar i barns identitetsutveckling. 

 

5.3 Stärkta förmågor 
Denna kategori behandlar pedagogernas åsikter om bildskapandets påverkan på barns 

utvecklande av förmågor, vilka i sin tur ses påverka identitetsutvecklingen hos barn.  

 

Fanny menar att ett barn som tidigt upplevt konst via museer, skulpturvandringar och 

konstcentrum kommer att växa upp med vetskapen att konstvärlden är till för barnet och 

inte enbart för de vuxna. Denna vetskap är av betydelse då konst öppnar upp för 

kreativitet och många förmågor har sin grund i kreativitet, så som nyfikenhet och 

problemlösningsförmåga. Är barnet nyfiket törs det möta nya situationer samt 

människor och kan barnet lösa problem är det barnet behjälpligt i mångt och mycket.  
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Det är väl kanske det som är nyckeln till identitetsutvecklingen, att jag upplever att jag 

är någonting (Fanny). 

 

Pedagogen menar att en stor del i en människas identitet ligger i att känna att hon är 

någonting. Följaktligen är det betydelsefullt att arbeta mer med kreativitet i skapandet 

då kreativitetet leder till utvecklande av förmågor, förmågor som stärker barnet och 

påverkar identitetsutvecklingen enligt Fanny. 

 

Emma talar även hon om förmågor vilka utvecklas i barns bildskapande och berättar: 
 

Vi har ett barn som har fått lov av sina föräldrar att ta hand om en kanin och då har hon 

ju hela veckan suttit och ritat kaninburar och den här kaninen och sådär (Emma). 

 

I detta exempel menar Emma att barn genom bildskapande bearbetar det de har eller 

skall vara med om och på så sätt kan känslor som exempelvis empati utvecklas. Att vara 

empatisk ses av Emma som en del av en individs identitet.  

 

5.4 Ifyllnadsbilder 
Pedagogernas åsikter kring stereotyper som illustreras i bilder, vilka kan skrivas ut från 

internet och färgläggas, tas upp under denna kategori.  

 

På en av förskolorna får barnen välja bilder ur en pärm om de inte vill rita på fri hand 

säger Emma. Hon talar om att bilderna är kopierade ifyllnadsbilder från målarböcker 

och bland dessa bilder återfinns inte något stort utbud av stereotypa bilder. Bilder med 

motiv som föreställer Hello Kitty samt Ariel är de mest stereotypa bilderna i pärmen 

enlig Emma. Bilden med Ariel som motiv innehåller även motiv av djur och dessa 

tilltalar både flickor och pojkar, mer än om motivet enbart hade varit en besmyckad 

Ariel enligt pedagogen.  
 

Sylvia, Ylva och Fanny anser överlag att bilder som porträtterar kvinnor som prinsessor 

med smala midjor och långt blont hår samt män som muskulösa superhjältar utan glitter 

och glamour, inte är att föredra. De anser att det saknas bilder på prinsesspojkar och 

Spindelmannenflickor för utskrift, bilder som kan inge trygghet hos de barn som 

spräcker normer och bilder som påvisar mänsklig variation. De menar att det råder brist 

på variaton när det kommer till ifyllnadsbilder som går att skriva ut från internet. Vidare 

anser de att barn kommer i kontakt med stereotyper i andra delar av samhället och att 

dessa stereotyper således inte behöver återfinnas i förskolan. Mandalas, neutrala bilder 

och att rita av bilder ur barnböcker samt använda dem som förlagor är förslag på 

alternativ till stereotypa bilder.  

 

Samtidigt ses stereotypa bilder vara okej av Sylvia och Ylva, detta då de menar att det 

finns barn som kan identifiera sig med dess bilder och på så sätt få hjälp att skapa sin 

identitet genom igenkänning. Vidare säger de att om stereotypa ifyllnadsbilder används 

bör medvetenhet om syfte med användandet finnas och samtal bör föras kring bilderna 

samt att bilderna bör användas aktivt. Aktivt användande av bilder kan ske genom 

exempelvis berättandet av berättelser om bildens karaktärer. Sylvia säger:  
 

[…] utan att man ger variation och visar på att här får man vara den man är själv, och 

inte den här mallen du ska in i. Du föddes med snippa och då ska du se ut så här när du 

växer upp. Utan man kan visa hur det kan se ut precis hur du vill för du ska vara du och 

inte ett kön. (Sylvia) 
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Hon menar att det är av vikt att variation förekommer om stereotypa ifyllnadsbilder 

används. Variaton bör finnas för att påvisa för barnen att de får vara den de är och inte 

behöver agera enligt stereotypa mallar baserade på biologiskt kön. Att det inte varken 

finns något rätt eller fel sätt att vara på. Även Jenny talar om rätt och fel och anser att 

pedagogen via utgivandet av stereotypa ifyllnadsbilder, vilka barnen får färglägga, 

förmedlar tankar om rätt och fel kring människan. Hon funderar kring detta och menar 

att det förmodligen sker omedvetet och att det är viktigt att diskutera samt hålla 

diskussionen om genus levande i arbetslaget. 

 

En pedagog säger: 

 
[…] någon gång har jag gjort någon sådan här riktig prinsess-prinsessa alla deras 

stereotypa sätt, blont hår, blåa ögon, röda läppar, rosa klänning. Sen ritar man en svart 

man som står vid sidan. Den har nog fått mest av barnen: ”Men varför vill hon ha 

honom?” och det är verkligen så här, vi behöver verkligen fylla i dom här så här för vi 

behöver ta dom här diskussionerna. (Fanny) 

 

Barns färgläggande av stereotypa bilder bör ske i sällskap av en pedagog, annars är det 

ett tyst medhåll om rådande stereotyper från pedagogens sida. Att rita till turbaner, 

skägg samt indiska kastmärken och användandet av ”fel” färg, är sätt som pedagogen 

kan använda sig av för att visa mänsklig variaton. I detta utmanas barns tankar om de 

normer som finns och som de gjort till sina egna. Används bilderna på detta sätt, kan de 

öppna upp för dialog kring normer och pedagogen menar att tankar som dessa inte 

kommer upp till ytan annars. Därtill är det viktigt att samtala direkt om det barnet 

frågar, när frågorna ställs. Barns identitet kan stärkas i tänkandet kring normer, 

tänkande som uppstår i dessa dialoger menar Fanny och hänvisar till värdegrunden i 

Läroplan för förskola och specifikt till pedagogers uppgift att ej befästa traditionella 

könsroller. Fanny tror att anledningen till skapandet av stereotyper är ett resultat av 

människors behov av att göra rätt.  

 

5.5 Skapande, användande och tillhörighet 
Denna kategori redovisar för pedagogernas tankar kring skillnader i barns skapande 

samt användande av sina skapade bilder.  

 

Sylvia och Ylva upplever inte någon skillnad i skapandet av bilder hos barnen på sin 

avdelning och anser att de skillnader som finns beror på individens intresse snarare än 

på dennes kön. Jenny däremot har märkt skillnad i val av färg när barnen skapar och 

talar om media och föräldrars påverkan genom kläder, kläder med motiv på så som 

Hello Kitty och Spindelmannen. Vidare anser hon att det är viktigt att pedagogerna 

agerar förebilder genom att undvika stereotyper.  

 

Fanny har uppmärksammat skillnader i barns skapande beroende på barnens kön men 

enbart i det fria skapandet, ej under aktiviteter ledda av henne själv. Skillnaderna 

handlade om färgval samt framställandet av stereotyper. I diskussioner som Fanny fört 

med barnen har det framkommit att vissa barn tycker att det finns flick- och pojkfärger. 

Dessa barn ansåg att de ljusa färgerna vara flickfärger och de mörka färgerna var till 

pojkfärger. Genom dialog med barnen, om varför det kan finnas svårigheter att skapa 

med enbart vissa färger, öppnar barnen sig snabbt för idén om att det är okej att använda 

hela färgskalan säger Fanny. Gällande stereotyper skapar pojkar monster, 

Spindelmannen och racebilar medan flickorna skapar prinsessor och människor som 
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hålls kära. Fanny tror att framställandet av stereotypa bilder kan komma av dåligt 

självförtroende eller osäkerhet sprungen ur avsaknaden av material och 

teknikkännedom.  

 

På en av förskolorna sågs pojkar och flickor skapa olika motiv och dessa skillnader 

kopplades till barnens kön. Sara upplevde att de allra flesta av pojkarna skapade bilder i 

vilka motiv från Minecraft återfanns samt att de skapade datorer. Anledningen till att det 

ser ut så tror hon är för att de påverkas av varandra. Motiven i flickors bilder har Sara 

svårare att specificera då hon anser att de ritar allt möjligt. På frågan om de även ritar 

det pojkarna gör var svaret nej, men att det hänt att någon enstaka flicka ritat datorer. 

 

På en av förskolorna upplevdes inte användandet av bilderna som avhängigt barnens 

kön. Barnen på denna förskola uppfattas av Sylvia och Ylva som samtalande, 

reflekterande och analyserande i relation till sina egna och andras bilder. Barnen sågs 

även använda bilderna i leken. I detta tar Sylvia fasta på att barnen för diskussioner med 

varandra där de ifrågasätter innehållet i varandras bilder och vad skaparen av bilden vill 

ha sagt med sin bild. Hon är positiv till detta och känner att det hon och hennes kollegor 

gör under bildaktiviteterna hjälper barnen till kritiskt tänkande.    

 

Svaret att båda könen använder sina skapade bilder aktivt men på skilda sätt, gavs av 

Sara. Pojkar har med sig sina bilder under dagen medan flickorna för diskussioner, 

under och efter bildens framställande, om vad de ritar och ritat. Diskussionerna som förs 

i flickornas bildskapande är något som upplevdes vara den största skillnaden. Liknande 

erfarenheter av barns användande av sina bilder har även gjorts av Emma. Emma har 

emellertid också märkt att flickorna, innan de färdiga bilderna läggs på barnets hylla, 

söker pedagogerna för att visa sina alster. Även vänner som anländer senare på dagen 

tas med till hyllan och visas dessa bilder. 

 

Ett tredje svar gavs och handlade om aktsamhet om skapade bilder. Denna aktsamhet 

gick enligt Fanny att spåra tillbaks till den träning barnen gavs i ateljén, träning vilken 

handlade om att vara rädda om sina bilder. Således kunde Fanny inte se någon skillnad 

utifrån barnens kön.  
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6. DISKUSSION OCH ANALYS 
I detta kapitel presenteras resultatdiskussion och analys, slutsats, förslag på fortsatt 

forskning samt metoddiskussion med vilket kapitlet avslutas.  

 

6.1 Resultatdiskussion och analys 
Tillsammans med de intervjuade pedagogerna har jag samtalat om barns bildskapande 

och dess betydelse för barns identitet. I dessa intervjuer framkom det att skapandet av 

bild ses som en gynnsam aktivitet för barns utvecklade av olika förmågor, exempelvis 

förmågan att lösa problem samt förmågan till nyfikenhet. Bildskapande ses även gynna 

barns empati och självkänsla och en stor del i människans identitet tros ligga i känslan 

av att hon är någonting enligt de intervjuade. Detta stödjs av Brunnberg (2003), 

Carlsson & Koppfeldt (2008) samt Wellros (1998) vilka skriver om identitet. De menar 

att människans identitet består av de föreställningar hon har om sig själv och Johnson 

(2003) har så som åsikt att en människas identitet kan jämföras vid en databank. En 

databank fylld med information samt fakta vilka individen förknippar med sig själv. 

Pedagogerna kopplar ihop bildskapandet med identitet och anser att skapandet av bilder 

är gynnsamt för utvecklandet av förmågor. I detta kan tankar kring bildskapandets 

betydelse för barns identitetsarbete skönjas. För att arbeta mot strävansmålet som 

återfinns i Läroplan för förskolan vilka handlar om barns identitet, anser jag att de som 

arbetar i förskolan bör förfoga över kunskap om vad som bygger upp en människas 

identiteter. I intervjuerna som gjorts framkommer det att denna kunskap finns hos de 

medverkande pedagogerna i och med uttalandena kring att känna att människan är 

någonting.  

 

De intervjuade pedagogerna talar om bemötande och ser sitt eget bemötande som en 

påverkansfaktor i barns identitetsarbete. De anser att barns identitet påverkas av andra 

människor, påverkan som sker via de intryck barn ges och tar emot med vilka de sedan 

skapar sina erfarenheter. Dessa intryck och gjorde erfarenheter används allt eftersom 

barnen börjar förhålla och jämföra sig med och mot omvärlden. I denna process tros 

barn skapa sin självbild, ergo sin identitet. Enligt Socialstyrelsen (1987, 1990, refererad 

i Löfstedt, 1999) sker barns lärande i sociala och kulturella kontexter samt via 

interaktion med pedagoger och Lindstrand (2006) menar att människan ges möjlighet att 

utveckla sin identitet i de möten hon gör med andra individer och i den interaktion som 

uppstår i dessa möten. Denna åsikt delas av Mead (refererad i Odelfors, 1998) samt 

Brunnberg (2003) vilka även anser att människan konstruerar andra individers identitet i 

de sociala interaktioner som äger rum. Via möten med andra människor och deras 

omdömen samt reaktioner har Johnson (2003) såsom åsikt att människan förändrar 

synen på sig själv och följaktligen är en människas identitet inte statisk.  

 

Pedagogerna vet att bemötandet de ger barn påverkar dem och således uppvisar 

pedagogerna även i dessa uttalanden att de förfogar över kunskap om hur människans 

identiteter tar form. Denna kunskap bör öka på barns chans att bli bemötta på ett för 

dem fördelaktigt sätt när de skapar bilder. Pedagogernas insikt om sin egen roll som 

stödjande samtalspartners kommer fram i uttalandena kring bemötande. De menar att 

barn gynnas av en pedagogs närvaro i samtalet kring de färdiga bilderna och 

processerna som lett till dessa. Samtalet kring processerna kan handla om vilka 

tekniker, material samt färgval barnen gjort och använt sig av enligt pedagogerna. Dessa 

samtal utvecklar ett nyanserat bild- och talspråk hos barn vilket ses som betydelsefullt 

för barns identitetsarbete, en tanke som stödjs av Läroplan för förskolan som skriver om 

identitet samt språk och menar att dessa oupplösligt hänger samman (Skolverket, 2010). 
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På så vis skulle samtalande med barnen kunna ses som ett exempel på ett fördelaktigt 

bemötande. 

 

Slutligen tas känslan av inflytande upp i samband med bemötande och inflytande ses 

vara en gynnsam faktor för barns identitet. För att barn ska känna inflytande bör en 

fysisk miljö med lättillgängligt material skapas där tillåtande pedagoger ger barn 

möjlighet att välja själv hur de vill framställa sina bilder. Nordin-Hultman (2001) anser 

att med olika dominerade föreställningar, föreställningar som återfinns i olika 

sammanhang skapas och positioneras barn. Barn positionerar likaledes sig själva via 

meningsbärande tankemönster, föreställningsvärldar samt handlingsmönster vilka barn 

möter och lär sig bruka enligt författaren. Därtill menar Sparrman (2006) att dessa 

positioner kommer med eller utan makt och styr en individs identitet, således har 

människan på detta sätt inte enbart en identitet utan flera identiteter som kommer fram i 

olika sammanhang. Hur pedagogerna anser att inflytande skulle gynna barn i deras 

identitetsarbete framkommer inte, dock kan uttalandena ses på via Nordin-Hultman 

samt Sparrmans resonemang om dominerande föreställningar och positioner. Om den 

dominerande föreställningen i förskolan är att barn ses som kompetenta tror jag att 

barns möjlighet till möten med fysiska miljöer, där materialet är lättåtkomligt, ökar. 

Vidare tror jag att om barn ses som kompetenta är chansen större att de möter tillåtande 

pedagoger i denna miljö. Sammantaget bör detta leda till barn som positioneras med 

makt att själva styra över sitt skapande.  Positioneras barn upprepade gånger med denna 

makt torde de lära sig att de är kompetenta nog till tagandet av egna val och således 

stärkas i tron på sig själv. Barnen får således ny kunskap om sig själv vilken kan läggas 

till, till den egna självbilden.  

 

Pedagogerna menar vidare att barn uttrycker sig själva genom bildskapande. De anser 

att barn får syn på sig själv samt sina känslor via de bilder de skapat samt skapar. 

Bilderna barn skapar ses även som ett hjälpmedel av pedagogerna vilka anser att de kan 

få syn på barns tankar, vilka intressen de har samt deras upplevelser i dessa. Med hjälp 

av kunskapen som fås via betraktandet av barns bilder menar pedagogerna att de kan 

utmana barnen till fortsatt utveckling. Därför ser de intervjuade pedagogerna på 

bildskapande som något positivt i barns identitetsarbete. Pedagogernas uttalanden 

stämmer väl överens med tidigare forskning och litteratur om identitet och bild. 

Fagerlund och Moqvist (2010), Frid (2002) samt Malmström (2002) menar att barn 

använder bilder för att förmedla de tankar som inte går att formulera i ord samt för att 

förtydliga, beskriva, förstå, utforska samt bearbeta sin omvärld och sina upplevelser. 

Författarna anser vidare att barn förmedlar delar av sin verklighet via bilder vilket gör 

bilden till en betydelsefull del i barns identitetsarbete.  

 

I fråga om bilder som illustrerar stereotyper märks dock ett tydligt motstånd från 

pedagogerna och de anser att dessa inte har i förskolan att göra. Bristande variation samt 

avsaknaden av gränsöverskridande motiv är argument som förs på tal och bidrar till 

motståndet. Trots detta framkommer det att en av förskolorna tillhandahåller bilder med 

illustrationer från kända Disneyfilmer vilka kopieras ur målarböcker. Det framkommer 

också att det på de andra förskolorna skrivs ut ifyllnadsbilder, vilka illustrerar 

stereotyper, från internet. Fitzpatrick & McPherson (2009) kommer i sin studie fram till 

ett resultat som påvisade att många av de målarböcker som finns idag innehåller 

illustrationer vilka kan kopplas till populära filmer samt TV-serier. Innehållet uppvisade 

stereotyper vilket författarna menar bör ge upphov till eftertanke hos de som 

tillhandahåller dessa till barn. Jag anser att de intervjuade pedagogerna uppvisar 

eftertanke gällande bilder som illustrerar stereotyper samtidigt som pedagogerna kan 
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tolkas som ambivalenta. Ambivalenta eftersom de uppger att dessa bilder finns på 

förskolorna och fylls i av barnen. Vidare förs resonemang kring användandet av dessa 

ifyllnadsbilder samt hur de bör brukas i förskolan. Om bilderna ska brukas bör det ske 

utifrån ett genomtänkt syfte och samtal bör föras med barnen. För att påvisa för barnen 

att de får vara precis som de vill, oavsett sitt biologiska kön, bör samtalen inbegripa 

diskussioner kring bildernas karaktärer och innehåll enligt pedagogerna. I värdegrunden 

i Läroplan för förskolan står det att läsa att de som arbetar i förskolan skall motverka 

traditionella könsmönster samt att flickor respektive pojkar ska få möjlighet att 

utvecklas utan att begränsas av stereotypa könsroller (Skolverket, 2010). Normer, vilka 

barn internaliserat, diskuteras under intervjuerna och det framkommer att pedagogerna 

anser att dessa borde utmanas. Genom att finnas med och själva fylla i bilder visar 

pedagogerna på ett ifrågasättande av rådande stereotyper och en närvarande pedagog 

kan diskutera med barnen kring de tankar som kommer upp till ytan. Därtill visar 

resultatet från intervjuerna att en av pedagogerna anser att de skall agera förebilder 

genom undvikandet av stereotyper. Tuman (1999) skriver att barn bör utmanas till att 

analysera, tolka och värdera sina jämte andra individers skapade bilder. De bör också 

ges möjlighet att diskutera för att en reflekterande process skall kunna ske. Barn och 

pedagoger som diskuterar skapade bilder tillsammans blir medvetna om de socialt 

accepterade könsstereotyperna som återfinns i vårt samhälle. De medverkande 

pedagogerna arbetar i linje med förskolans värdegrund via genomtänkta syften och 

samtal med barnen, likaledes genom det egna ifyllandet av dessa ifyllnadsbilder. 

Således är pedagogerna barnen behjälpliga i förskolan, detta då barnen får utvecklas 

utan hämmandet av enformiga könsroller i bildskapandet samt via samtal vilka hjälper 

barnen bli varse samhällets socialt accepterade könsstereotyper. Vidare tros skapandet 

av stereotyper handla om människans behov av att göra rätt, vilket jag anser kan 

förklaras genom det Svaleryd (2003), Odenbring (2010) samt Svaleryd och Hjertson 

(2012) skriver. Samhället använder sig av den så kallade genusordningen för att skilja 

kvinnor och män åt vilket enligt Gothlin (1999, refererad i Svaleryd, 2003) gör att 

människan inordnas i kategorierna kvinna/kvinnligt samt man/manligt. Denna 

uppdelning av kön markeras genom tal likväl som genom utförda handlingar enligt 

Odenbring (2010) och med kategorierna följer föreställningar. Dessa föreställningar styr 

hur kvinnor samt män bör agera enligt Svaleryd och Hjertson (2012). Barns val att 

skapa stereotyper kan utifrån detta ses som ett markerande av kön, samt att barns val 

styrs av de föreställningar som kommer med det kön de tilldelats vid födseln. 

 

Olika upplevelser framförs gällande skillnader i de bilder som skapas av flickor jämte 

pojkar. På en av de tre förskolorna ses intresse snarare än den skapandes kön ligga till 

grund för dessa skillnader, samtidigt som pedagogerna på de andra förskolorna kopplar 

skillnader i barns bilder till deras kön. Skillnaderna handlar då om bildernas innehåll där 

pojkar ses illustera monster, Spindelmannen, racerbilar och bilder ur spelet Minecraft 

medan flickor skapar prinsessor och människor som hålls kära. Detta stämmer överens 

med rådande forskning där resultaten påvisar skillnader i barns teckningar vad det gäller 

innehåll och då kopplat till barns kön (Aronsson, 1997; Tuman, 1999). Åtskiljandet 

handlar även om färg och somliga barn tycks anse att det finns flick- såväl som 

pojkfärger. Emellertid ändrar sig en del av dessa barn och använder hela färgskalan i sitt 

skapande, dock sker detta först efter att dialog kring svårigheterna att skapa bilder med 

enbart vissa färger förts. En av förklaringarna till barns användande av olika färger 

skulle kunna vara de föreställningar som kommer med kategorierna kvinna/kvinnligt 

och man/manligt. Dessa kategorier påverkar människan dagligen enligt Josefson (2005) 

som menar att barn fostras in i olika sätt att agera utifrån sitt tilldelade kön. Jag anser att 

det enskilda barnet utifrån detta blir begränsat då exempelvis färg väljs utifrån det 
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barnet lärt sig hör samman med att vara kvinna respektive man. Dåligt självförtroende 

och eller osäkerhet sprungen ur avsaknaden av material och teknikkännedom tros kunna 

vara en förklaring till varför barn framställer stereotypa bilder enligt en av pedagogerna. 

Tuman (1999) skriver att de fåtal barn som skapar könsöverskridande hyser tillit till sitt 

skapande och att detta överskridande kan tolkas som självständighet.  

 

Brukandet av de skapade bilderna ser olika ut på de förskolor där de intervjuade 

pedagogerna arbetar. En av pedagogerna har uppmärksammat barns samtalande, 

reflekterande samt analyserande av egna och andras bilder jämte ifrågasättande av 

bildernas innehåll. Detta sätts i relation till pedagogens eget förfarande under 

bildaktiviteterna och bedöms vara ett resultat av hennes och kollegornas arbetssätt under 

bildaktiviteterna. Kritiskt tänkande kring bilder ses av pedagogen som positivt när det 

handlar om barns identitet. Johansson, Sernhede och Trondman (1999, refererad i 

Lindstrand, 2006) menar att barn ständigt befinner sig i ett ihållande identitetsarbete och 

Sparrman (2006) skriver att människan oavbrutet förhåller sig till det visuella när hon 

skapar sina identiteter. Vidare menar Hollway (2004, refererad i Änggård, 2005) att 

identitetsarbete i bildskapande sker via sociala sammanhang och med hjälp av 

råmaterial från kulturella symboler samt bilder. Då genus, via bilder som illusterar och 

befäster stereotyper, återskapas i det visuella rummet anser jag att det är av betydelse att 

barn redan i förskolan lär sig tänka kritiskt kring det visuella. Vidare anser jag att de 

intervjuade pedagogerna arbetar mot strävansmålet att ”varje barn utvecklar sin identitet 

och känner trygghet i den” (Skolverket, 2010, s.9) då de i de bildaktiviteter som sker på 

avdelningen ger barnen verktyg, vilka de kan använda för att kritiskt tänka kring bilder. 

 

Ett annat användande har observerats och handlar om sökandet av andra individer för 

uppvisandet av skapade bilder. Flickorna söker i större grad än pojkar upp en pedagog 

och eller en vän för att visa sina framställda bilder. I likhet med hur barns 

identitetsarbete sker i mötet med andra individer och i de interaktioner som skapas (se 

t.ex. Lindstrand, 2006) anser Svaleryd (2003) att upplevelsen av att vara flicka jämte 

pojke uppkommer i interaktion med andra människor. Dolk (2013) skriver om forskning 

som konstaterar att barn möter olika villkor under den tid de befinner sig i förskolan, 

anledningen till detta är barnens kön och Odelfors (1998) menar att barn via vuxnas 

bemötande drivs mot beteenden som kan ses vara könsadekvata. Flickors uppsökande 

av en pedagog eller vän kan tolkas som sökandet av samhörighet, en samhörighet som 

lärts in via det språk flickor möts av i förskolan. Jag vill påstå att flickor gång på gång 

möts av ett språk som lägger tonvikt vid gemensamhet och samhörighet via ord som 

exempelvis nu ska vi. Medan pojkar istället möts istället av ett språk som framhåller 

deras individualitet via exempelvis ord som nu ska du. Denna teori stöds av Svaleryd 

(2003) som genom observationer kommit fram till att pedagoger i samtal med pojkar 

betonar individualitet samtidigt som de i samtal med flickor betonar relation samt 

gemenskap. Så som Odelfors skriver drivs barn på så vis mot beteenden som är 

kopplade till kön. Vidare ses pojkarna av dessa pedagoger använda sina bilder aktivt 

under dagen till skillnad från flickorna som endast är aktiva med sina bilder under en 

del av dagen. Även detta kan ses vara ett resultat av de bemötande barnen mött.  

 

6.2 Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka verksamma pedagogers uppfattningar och 

resonemang kring bildskapandets betydelse för barns identitetsarbete. Studiens resultat 

påvisar att bildskapandet uppfattas som gynnsamt och positivt för barns identitetsarbete 

och skapandet av bilder ses som ett hjälpmedel. Ett hjälpmedel med vilket barn kan få 

syn på sig själv samt utveckla förmågor som kan adderas till självbilden. Likaledes får 
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pedagogerna via betraktandet av de skapade bilderna syn på barns tankar, intressen och 

upplevelser. Betraktandet ger pedagogerna information som sedan kan användas för att 

hjälpa barnen till vidare progression. De intervjuade pedagogerna resonerar kring 

bemötande och ser sitt eget bemötande av barnen jämte samtal med dessa som 

påverkansfaktorer i barns identitetsarbete. Vidare har skillnader i barns sätt att skapa 

samt använda sina skapade bilder uppmärksammats och kopplas till barnens kön. För att 

barnen inte skall forceras in i samhällets stereotypa mallar, rörande kvinnor och män, 

samtalar pedagogerna med barnen om stereotyper och normer och de själva fyller även i 

bilder som illusterar stereotypa motiv. 

 

Pedagogerna i intervjuerna uppvisar kunskap kring barns identitetsarbete och de 

uttalanden som ges under intervjuerna genomsyras av pedagogernas medvetenhet om 

sin egen vikt för att barns identitetsarbete skall gynnas i skapandet av bild. Likaså är 

pedagogerna medvetna om det som står att läsa om identitet, bild samt könsroller i 

Läroplan för förskolan och kopplar detta till sitt uppdrag som pedagog i förskolan. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Då barn i dag omges av en mängd bilder anser jag att det vore lämpligt att forska vidare 

kring bildskapande och identitetsarbete hos barn. Detta skulle kunna ske via 

observerandet av förskolors bildliga miljöer. Vad finns det för bilder, vad säger dessa 

och vems bilder är det som visas och som får ta plats i förskolan?  

 

6.4 Metoddiskussion 
Kvalitativ forskningsstrategi väljs då forskarens syfte är att få en uppfattning om 

individers upplevelser tillika tolkningar av den verklighet som omger dem (Backman, 

1998; Bryman, 2002; Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014). I 

denna studie valdes kvalitativ forskning av den orsaken att det passade mitt syfte bäst, 

syftet vilket var att undersöka verksamma pedagogers uppfattning och resonemang om 

bildskapandets betydelse för barns identitetsarbete. 

 

Kritik kopplad till kvalitativ forskning handlar om en bristande struktur och 

förekomsten av subjektivitet vilket gör att studier sprungna ur kvalitativ forskning är när 

på omöjliga att replikera (Bryman, 2002). Resultatet som framkommer i en kvalitativ 

studie anses bygga på forskarens tolkningar av vad som är signifikant för studien. I 

kvalitativ forskning är forskaren ofta sitt eget redskap vid insamlingen av data, vilket 

leder till att det som registerars och uppfattas som betydelsefullt styrs av forskarens 

intresse och karaktärsdrag så som ålder, kön och personlighet (Bryman, 2002; SBU, 

2014). För att minska subjektiva tolkningar i denna studie har jag försökt förhålla mig 

neutral och inte låtit personliga föreställningar påverka gjorda tolkningar. Dock har jag, 

i gjorda tolkningar, varit medveten om påverkan från mina antaganden, erfarenheter och 

upplevelser från arbetsplatser i anslutning till barns bildskapande och pedagogers sätt att 

agera i samband med detta. Malterud (2009, refererad i SBU, 2014) anser att det är som 

forskare eftersträvansvärt att förhålla sig reflekterande till sin förförståelse vilken 

handlar om antaganden, lärdomar, yrkesmässiga perspektiv och teoretiska referensramar 

vilka kan påverka studien. Genom rubriksättning, en metoddel med utförlig redovisning 

samt redogörelse av etiska överväganden har försök till strukturering av studien gjorts 

för lättare replikering. 

 

Vidare kritik handlar om svårigheten med generalisering (Bryman, 2002). Han bedömer 

dock att kritiker har såsom åsikt att ett lågt antal respondenter i kvalitativ forskning gör 
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det svårt att generalisera resultaten, detta då några få respondenter ej kan ses som 

representativa för en hel population. Författaren ställer sig kritisk till nödvändigheten att 

resultatet skall vara generaliserbart till andra miljöer och menar att bedömningen av en 

studies generaliserbarhet skall göras med hänsyn till kvaliteten på slutsatserna som 

grundats på data som samlats in. Malterud (2009, refererad i SBU, 2014) anser att 

läsaren är den som skall bedöma resultatens generaliserbarhet. Ses generaliserbarhet i 

ljuset av Brymans tankar är det upp till läsaren av denna studie att bedöma 

studieresultatets generaliserbarhet, vilket stöds av SBU.  

 

En del av efterarbete kan göras under intervjuernas gång genom ställandet av 

kontrollfrågor vilka klargör de uttalanden som respondenterna ger. Detta medför att 

analysen kan byggas på korrekta tolkningar och kontrollfrågor ökar på validiteten av de 

tolkningar som görs (Kvale & Brinkmann, 2009). En del kontrollfrågor har ställts under 

intervjuernas gång vilket bidrar till ökad validitet. Emellertid fann jag, i analysen av de 

utskrivna ljudupptagningarna, att fler kontrollfrågor hade underlättat min förståelse och 

tolkning av respondenternas uttalanden. 

 

I den kvalitativa intervjun läggs fokus på respondentens uppfattningar, åsikter samt 

synsätt och forskaren är intresserad av det respondenten anser är av vikt och relevans. 

Forskaren kan variera ordningsföljden i en intervjuguide och följa upp med nya frågor. 

Detta resulterar i en flexibel intervjuprocess där forskaren följer respondenten och 

dennes svar. Utförandet av en pilotundersökning kan ge intervjuaren erfarenhet av att 

använda intervju som metod samt se hur frågorna fungerar. Till skillnad från 

enkätundersökningar, där eventuella problem med frågor upptäcks på ett senare 

stadium, kan möjliga problem med frågor åtgärdas direkt vid en intervjuundersökning 

(Bryman, 2002). I denna studie användes intervju som metod för att samla in data, detta 

då en enkätundersökning inte hade gett mig möjligheten att ställa följdfrågor vilka 

hjälpte mig att följa det respondenterna ansåg vara av vikt. Någon pilotundersökning 

genomfördes inte på grund av studiens tidsram. Efter två gjorda intervjuer insåg jag att 

vissa av frågorna var ungefär de samma dock formulerade på olika sätt och insikten om 

detta föranledde beslutade att skriva ihop samt skriva om vissa frågor.  

 

Givandet och beskrivandet av alla detaljer i en undersökning kan påverka 

respondenternas svar på de frågor som ställs (Homan, 1991, refererad i Bryman, 2002). 

Vissa respondenter önskade få intervjufrågorna i förväg. Denna förfrågan låg till grund 

för beslutet att låta alla respondenter få intervjufrågorna på förhand. Valet att låta dem 

alla få frågorna i förväg, även de som inte frågat efter dem, gjordes för att de skulle 

känna sig trygga med sin medverkan. 

 

Fördelen med registrering av intervjuer med någon form av ljudbandspelare är att 

intervjuaren kan återgå till respondenternas uttalanden upprepade gånger. Förandet av 

noggranna anteckningar distraherar samt avbryter intervjuaren och respondenten i deras 

samtal. Vidare är det av vikt att bakgrundsljud minimeras vid ljudupptagningen och att 

utrustningen vilken intervjun registreras med har bra batteritid samt mikrofon. 

Nackdelen med ljudupptagning är inspelningsutrustningens hämmande effekt på 

respondenten och intervjuerna kan bli ointressanta. De utskrivna intervjuer generarer 

snabbt en mängd utskrifter som skall analyseras vilket kan kännas som en oöverstiglig 

uppgift som tar lång tid (Bryman, 2002; Kvale & Brinkman, 2009). Diktafon valdes 

som metod för registrering av intervjuerna och då för att ha möjlighet att lyssna 

upprepade gånger på intervjuerna samt att anteckningar ej önskade föras. Alla sex 

respondenterna var positiva till att intervjuerna registrerades med diktafon och 
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intervjuerna skedde så långt det gick i lugna miljöer där ljud från omgivningen 

minimerades.  Ljudupptagningarna var tidskrävande att skriva ut och sex intervjuer tog 

11 timmar att skriva ut samt genererade 24,5 sidor material. I den mån det gick skedde 

utskrift av intervjuerna dagen efter dessa skett för att uppgiften inte skulle kännas 

övermäktig. 

 

Ett icke-sannolikhetsurval så som bekvämlighetsurval, genererar låga kostnader och ses 

som ingalunda tidskrävande enligt Bryman (2002) vilket är anledningen till 

användandet av ett bekvämlighetsurval då valet av förskolor gjordes i denna studie. Jag 

valde att ej välja mellan grupperna förskollärare samt barnskötare utan låta pedagogerna 

själva avgöra vilka som ville medverka i intervjuer. Detta då jag anser att båda 

grupperna påverkar barnen lika mycket i förskolan. 
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Bilaga 1 
 

Missiv 

 

Hej [förskolechefens namn], 
jag studerar till förskollärare vid högskolan i Gävle. Just nu skriver jag mitt 

examensarbete vilket handlar om barns bildskapande aktiviteter. Syftet med studien är 

att undersöka pedagogers uppfattningar gällande bildskapande och dess roll i barns 

utveckling. Jag är därför intresserad av att komma i kontakt med och intervjua era 

pedagoger.  

 

Det är frivilligt att delta i intervjuerna, pedagogerna har rätten att när helst de önskar 

avbryta sitt deltagande utan negativa påföljder. Fingerade namn på pedagoger och 

förskolan kommer att användas för att skydda de intervjuade, personuppgifter samt 

insamlad information kommer att förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kommer åt 

dokumenten. Intervjuernas längd uppskattas till cirka 30-45 minuter. 

 

 

 

Har ni några frågor eller funderingar, kontakta gärna mig eller min handledare.   

 

Anneli Thor   Daniel Pettersson 

E-mail: [mail@hig.se]  E-mail: [mail@hig.se] 

Telefon: [073 – xxx xx xx] 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anneli Thor 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

 

1. Vad har du för tankar om barn, bild och identitet? 

 

2. Hur tror du skapandet och användandet av bilder påverkar barns identitet? 

 

3. Vad har du för uppfattning om stereotypa mallar, målarböcker samt 

ifyllnadsbilder som du kan skriva ut från internet, kopplat till barns identitet? 

 

4. Upplever du någon skillnad i barns skapande av bilder beroende på deras kön? 

 

5. Upplever du någon skillnad i barns användande av sina skapade bilder beroende 

på kön?  


