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SAMMANFATTNING 
Vår studie behandlar barns bildskapande ur ett genusperspektiv och är av kvalitativ art. 
Denna metod har lämpat sig bäst då vi ämnat undersöka det unika och speciella, snarare än 
det generella som en kvantitativ undersökning skulle ha gett. Vi har undersökt likheter och 
olikheter i flickor och pojkars teckningar. Studien har bedrivits i tre olika förskoleklasser då 
vi observerat barnen under en bildtimme, samt intervjuat pedagogerna i respektive klass, 
varav 5 pedagoger och 30 barn deltog. Genom anteckningar, intervjuer samt 
fotodokumentation har vi haft möjlighet att analysera barnens bilder. Vårt resultat visar att 
pojkar och flickor skiljer sig åt signifikant vad gäller bildskapande, men att det även går att 
finna vissa likheter. Något som har varit genomgående i pojkarnas bildframställning är att de 
ofta målar action-figurer (Star Wars, Transformers) medan flickorna målar blommor och 
relationer i form av människor. Likheter, som har visat sig i alla tre förskoleklasser, är att de 
alla målar djur av olika slag. En bidragande faktor till att barnen ritar olika kan bero på vilken 
hemmiljö och kultur barnet kommer ifrån, samt medias inflytande. Det har även visat sig att 
leken i kombination med bildskapande är av relevans, då barnen bearbetar sina intryck och 
upplevelser genom bildskapande aktiviteter. 
 

Sökord: Lek, Kultur, Miljö 
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1. INLEDNING  
 
Eva Änggård är forskare och har skrivit en avhandling där hon studerat barns bildskapande 

varpå hon analyserat skillnader mellan pojkar och flickors bildskapande. När vi läste 

Änggårds litteratur blev vi fängslade och beslöt oss för att vår studie skulle bedrivas ur ett 

genusperspektiv, men även för att detta är något som under vår utbildning har genomsyrat 

våra kurser. Det känns därmed viktigt att utforska detta område för oss som blivande 

pedagoger, så att vi senare kan motverka de traditionella könsmönster som råder inom 

bildämnet men även inom andra områden. 

 

Vi har valt att undersöka förskoleklassbarns bildskapande ur ett genusperspektiv. I studien 

undersöker vi likheter och olikheter mellan flickor och pojkars 2-dimensionella bilder. 

Anledningen till att vi valt detta intresseområde, är att vi båda läst en kurs som behandlade 

detta ämne och därmed fick oss angelägna att skriva en uppsats om barns bildskapande. 

 

I förskoleklasser arbetar barn mycket med bild och andra estetiska uttrycksformer. Bilden kan 

både fungera som en planerad aktivitet eller som fri lek. Under våra VFU-perioder 

(Verksamhets Förlagd Utbildning) som utfördes på fritidshem där barnen var i åldrarna 6-9 år 

så märkte vi ofta att det främst var flickorna som målade under den fria leken. Pojkarna ritade 

också men inte i samma utsträckning. Vidare skilde deras alster sig åt väldigt mycket 

gentemot flickornas, vad det gäller val av färg och form. Detta var något som vi kom att 

reflektera över och var angelägna om att fördjupa oss inom, barns bildskapande. I vår studie 

har vi valt att undersöka barn i förskoleklasser (6-åringar) för att på så vis avgränsa vår studie 

till en årskull.  
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2. SYFTE OCH MÅL 
 
Syftet med denna studie är att undersöka barns bildskapande i förskoleklass. Vi kommer att 

utgå ifrån ett genusperspektiv där vi tar reda på vilka likheter samt olikheter det går att finna i 

flickors respektive pojkars teckningar. Målsättningen med detta arbete är att få insikt hur vi 

som blivande pedagoger kan arbeta med barns bilder ur ett genusperspektiv.  

 

2.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 
Vi ämnar uppfylla studiens syfte med följande frågeställningar: 

 

1. Vilka likheter och olikheter går det att finna i flickor respektive pojkars bilder? 

 

2. Hur kan leken och den sociala samverkan inverka på barns bilder? 

 

3. Vad kan miljö och omgivning ha för effekt på barns bildskapande? 
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3. TEORETISK BAKGRUND 
3.1 GENUSTEORETISK FÖRSTÅELSE 
 
När Lina fick sitt barn var frågan ’blev det en flicka eller en pojke?’ det första som mötte 

henne. Det går att konstatera att könstillhörigheten kommer att vara avgörande för vad vi 

kommer att förvänta oss av barnet och vilket bemötande barnet kan komma att få senare i 

livet. Ett barn föds in i ett system av normer där det förutsätts vad som kan förväntas av en 

flicka respektive en pojke. Det är intressant hur barn väldigt snabbt lär sig att anpassa sig till 

dessa normer genom att försöka passa in. 

 

Även om en pojke och en flicka är lika till läggning kommer flickor att anpassas till 

och bli ”som flickor är” och pojkar till att bli ”som pojkar är”. Barn lär av vuxna, 

syskon och kamrater och av det kulturella, sociala och klassmässiga sammanhang 

som de växer upp i1  

 

Ann Steenberg menar att när det gäller bild så kan man konstatera att pojkar ofta ritar vapen 

och flickor ritar prinsessor. Hon anser att det viktiga här är att inte bara lägga undan bilderna 

och konstatera att det går över, de kommer att rita annorlunda sedan. Utan hon förklarar att 

det viktiga här är att tala om ämnet ur pojkars och flickors synvinklar.  

 

Jag menar tvärtom att det just är de spontana och naturliga uttrycken som vår 

undervisning ska utgå från. Pojkarnas bilder kan tas upp och leda till fördjupade 

samtal och arbeten kring pojkars hjältar och vad de står för /…/ På samma sätt kan 

vi arbeta med flickors spontant producerade prinsessbilder och idylliska 

berättelser.2  

 

Det finns vissa saker som förväntas av pojkar och flickor men som inte alla gånger är direkt 

uttalade, utan sker mer i det dolda. I den kultur vi lever i idag sköljs barnen över med att 

mannen är den dominanta och förväntas att uppträda på ett visst sätt. I bilderböcker är det allt 

                                                
1 Steenberg, Ann (1997) Flickor och pojkar i samma skola.  Solna: Ekelund. s, 11 
2 Ibid. s, 37 
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som oftast manliga huvudpersoner oavsett om det handlar om ett djur eller en människa, 

kvinnorna hamnar mer i periferin.3 

 

3.1.1 BEGREPPSFÖRKLARING 
 

Ordet genus härstammar från latinets gen-ere och betyder sort, släkte, kön etc. Det har i 

Sverige använts i språkbruk som ett substantiv varav han, hon, den och det ingår. Hirdman 

som är kvinnoforskare, menar att hon och andra kvinnoforskare var de som började med att 

använda ordet genus som en översättning av engelskans gender (slag, sort). 4 

 

Det vanliga missförståndet när man använder ordet genus, är att kön och genus skulle vara 

samma sak och att se saker ur ett genusperspektiv skulle vara det samma som att fokusera på 

kön eller könsskillnader. Med genus avses dock de föreställningar som finns om män och 

kvinnor. Dessa föreställningar som råder blir en bidragande faktor till en särskild 

könsordning, det vill säga, en genusstruktur. För att på rätt sätt kunna använda sig av 

begreppet genus i skolverksamhet, är det viktigt att vara införstådd med den vetenskapliga 

forskning och de bakgrunder som finns att tillgå. När man väl förstår genusstrukturen är detta 

inte något som endast kan läggas till i en persons vanliga förståelse av omvärlden. Med denna 

nya kunskap är det som att se samhället ur ett nytt perspektiv. 5 

 

Begreppet genus uttrycker socialt grundade föreställningar och normer om 

skillnader mellan manligt och kvinnligt, feminint och maskulint, vilka skapas 

genom enskilda och kollektiva processer, i familj, i arbetsorganisation och i 

samhället i övrigt.6  

 

Genus handlar följaktligen om våra föreställningar kring män och kvinnor men även makt 

och värderingar. Yvonne Hirdman har utvecklat ett så kallat genussystem. De två 

huvudprinciperna systemet består av är: Isärhållande och hierarki.  

 

                                                
3 Hedlin, Maria (2004) Lilla genushäftet – Om genus och skolans jämställdhetsmål.  Högskolan i Kalmar. s, 12  
4 Hirdman, Yvonne (2001) Genus – om de stabilas föränderliga former. Malmö: Liber. s, 11  
5 Hedlin, Maria (2004) Lilla genushäftet - Om genus och skolans jämställdhetsmål. s, 1  
6 Gannerud, Eva & Rönnerman, Karin (2006) Innehåll och innebörd i lärarens arbete i förskola och skola. En 
fallstudie ur ett genusperspektiv.  Göteborg: Göteborgs universitet, s.18. 



 5 

Isärhållande, eller dikotomi, betyder att män och kvinnor är skilda saker samt att manligt och 

kvinnligt är motsatser till varandra. Det som menas med hierarki i detta sammanhang är att 

mannen är det normala och står för vad som är humant och universellt. Detta medför att 

kvinnan blir en avvikelse från normen. Slutsatsen av detta blir att det manliga värderas högre 

i förhållande mot det kvinnliga.7  

 

3.1.2 GENUS OCH PEDAGOGER 
 
Som pedagog i dagens skolor är det väsentligt att arbeta för en jämlik samt en jämställd 

skola. Vi har under vår utbildning ofta diskuterat kring en skola för alla och barns rättigheter 

till att bli behandlade lika oavsett skillnader. Skolor idag försöker anpassa sig till individens 

särskilda behov, för att alla ska få en möjlighet att lära sig nå kunskap på det sätt som är bäst 

lämpat. Ett annat begrepp som förekommer är jämställdhet, det handlar om att motverka de 

traditionella könsmönster som råder och därmed arbeta för att få det mer likställt mellan 

könen. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshem (Lpo94) 

går det att läsa följande: 

 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och 

de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.8  

 

Som pedagog är det viktigt att rannsaka sig själv och se över sitt beteende och handlingar. Att 

behandla pojkar och flickor lika oberoende av deras kön känns kanske som en självklarhet, 

men genom omedvetna handlingar kanske det inte verkställs och på så sätt förs de 

traditionella könsmönstren vidare. Ett exempel som pedagoger kan göra som en bidragande 

faktor till att reproducera gamla genusmönster kan vara att pojkar uppmanas att gå vidare till 

svårare uppgifter medan flickor bekräftas för vad de redan kan. Flickor kan uppfattas som 

rädda för att göra fel och har en förmåga av att memorera det de ska lära sig, i stället för att 

                                                
7 Hedlin, Maria (2004) Lilla genushäftet - Om genus och skolans jämställdhetsmål.  s, 11 
8 Skolverket.(1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshem. s, 4 
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pröva sig fram. Pojkar däremot lär mer översiktligt, de visar en större tilltro till sin förmåga 

och har inga problem med att chansa här i livet.9 

 

3.2 BARNS BILDSKAPANDE 

3.2.1 STADIETEORI 
 

Många av de frågor som ställts utifrån barnbilder har utgått från att barns bilder 

utvecklas stadiemässigt, från ett första ”primitivt” stadium mot mer avancerade.10 

 

Barns bildskapande kan beskrivas som olika stadier enligt professor Lowenfeldt. Stadierna 

speglar de utvecklingsförlopp barnen genomgår i sitt bildskapande. I nedanstående text 

kommer sex olika stadier beskrivas. Eftersom studien riktar sig till yngre barns bildskapande 

kommer vissa av dessa stadier belysas mer än andra. Det första stadiet kallas klotterstadiet 

och utspelar sig när barnen är mellan 2-4 år. Detta stadium består av det tillfälliga klotter som 

barnen gör utan större rörelsekontroll. Nästa steg är det kontrollerade klottret, barnet börjar 

nu se likheter mellan de rörelser som den gör och det som uppstår på pappret. Den sista 

kategorin skiljer sig inte märkbart mot det tidigare nämnda klottret, det som främst kan 

utskiljas är att barnet är mer medvetet och undersöker och ritar olika klotterkombinationer. 11  

 

Det andra stadiet är det förschematiska stadiet, och sker i åldrarna 4-7 år.  Barnen kan nu 

börja göra teckningar som går att känna igen och som liknar föremål som finns i deras 

omgivning. Något annat som är unikt för detta stadium är att barnens teckning inte är den 

andra lik och att det motiv barnen ritar på pappret inte har någon speciell plats. Om 

exempelvis barnet ritar en katt så kan den placeras vart som helst på bildytan, upp och ner, på 

sidan etc. Färgerna har inte något distinkt betydelse utan det är formerna i barnens bilder som 

är det väsentliga. Färgerna behöver inte heller inneha någon likhet med det föremål eller figur 

som barnet försöker efterlikna.12   

 

När barnen är mellan 7-9 år inträffar det så kallade schematiska stadiet. Detta innebär att 

barnet inte bara tecknar schematiskt utan även målar och använder sig av färger på ett 

                                                
9 Steenberg, Ann (1997) Flickor och pojkar i samma skola. s, 27 
10 Aronsson, Karin (1997) Barns bildskapande – barns bilder. Stockholm: Natur och Kultur, s 17 
11 Löfstedt, Ulla. (2004) Barns bildskapande – Teoretiska perspektiv och didaktiska konsekvenser. Jönköping: 
University press. s, 8  
12 Ibid. s, 8 
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schematiskt sätt. Det kan man se genom att om barnet ser en röd bil så ritar den bilen röd och 

saker har fått sina bestämda färger exempelvis så är solen alltid gul. Det man kan se är att alla 

barn har högst individuella schemaframställningar. Vissa har en väldigt riklig repertoar 

medan andra har ett lite torftigare schema. Mest typiskt för det här stadiet är att barnen 

använder sig av geometriska former för att rita människokroppen.13  

 

I det stadium när barnen är mellan 9-12 år, begynnande realism, går barnet vidare från att 

använda sig av geometriska former när de tecknar människor. De ser mer till detaljer och 

försöker rita mer proportionerligt samt använder färger på ett lite annat sätt än tidigare. 

Barnen lägger t ex ner mer tid till att färglägga kläder i olika färger samt att rita ut detaljer för 

att skilja på manliga och kvinnliga figurer. Från att förut alltid konstatera att träden och gräset 

är grönt så börjar de måla dessa i olika gröna färger för att få olika nyanser.14 

 

Nu börjar barnen vilja efterlikna så naturtrogna bilder som möjligt. Det är inte omöjligt att de 

försöker rita människor i olika positioner samt även rörliga. Detta sker när barnen är mellan 

12-14 år och kallas för det pseudonaturalistiska stadiet. Det syns även här en begynnelse till 

att skuggor börjar framtonas i bilderna.15 

 

I puberteten 14-17 år, syns en experimentell lust i bildskapandet. Tonåringen ritar olika från 

dag till dag och fokus ligger för det mesta på porträttliknande teckningar. Det syns även 

typiska drag från tonårskulturen exempelvis ord och symboler. I och med att detta är det sista 

stadiet innan vuxenstadiet slutar man att tala om barns bildutveckling.16 

 

Lowenfeldts stadieteori som ovan beskrivits kan jämföras med Piagets teori om barns 

tankemässiga utveckling. 

  

Piagets (1968) stadieteori innebär att barnets tankemässiga utveckling delas in i 

perioder eller stadier. Stadierna kännetecknas av att barnets tänkande inom dessa 

perioder har en karakteristisk struktur. Utvecklingen fortlöper genom att strukturen från 

                                                
13 Löfstedt, Ulla. (2004) Barns bildskapande – Teoretiska perspektiv och didaktiska konsekvenser. s, 9  
14 Ibid. s, 11 
15 Ibid. s, 12 
16 Ibid. s, 13 
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ett tidigare stadium gradvis integreras i det påföljande stadiet och bildar grund för 

detta.17  

 

Det som konstateras är att när barn börjar rita, i klotterstadiet, så är det en spontan övning de 

ägnar sig åt. Med barnets stigande ålder blir det mer medvetet om resultatet, och kan därmed 

hämmas. Resultatet blir därmed att många barn aldrig når de sista stadierna i sin 

bildutveckling. Barn som inte når de sista stadierna blir ofta mer medvetna om sig själva, en 

tänkande individ. De personer som fortsätter att rita kommer i de sista stadierna gå ifrån att 

teckna det de vet till att teckna det de iakttar.18 

 

Wolf och Perry är två forskare som har kommit fram till andra modeller för barns 

bildutveckling än den stadieteori som ovan beskrivits. Forskarna menar att istället för 

stadieteori kan utvecklingen benämnas som bildrepertoarer. Grunden till detta är att vissa 

barn endast målar en typ av måleri medan andra målar mer varierande. De stadieteorier som 

finns kan inte tillämpas i alla delar av världen då kulturen präglar mycket av de bildgenrer 

och konststilar som råder där. 19  

 

3.2.2 MILJÖ, KULTUR OCH SAMHÄLLETS BETYDELSE 

 

Med miljö menar vi allt som barnen vistas i dagligen, exempelvis hemmet, skola och andra 

betydelsefulla platser, samt om den har någon signifikant betydelse vad gäller barns 

bildskapande, dvs. om det går att utskilja föremål, händelser etc. som har med dess 

omgivning att göra. Vi syftar även på den miljö barnen vistas i vid själva bildskapande, och 

om den kan ha betydelse i förhållande till det barnen tecknar. Med kultur och samhälle menar 

vi om den kultur och det samhälle barnen växer upp i eller kommer ifrån kan avspegla sig i 

dess alster.  

 

I barns bilder går det stundtals att utskilja olika miljöer som kan beskriva deras 

hemförhållanden, hur deras hemmiljö ser ut eller perspektiv på föräldrar och barnets 

                                                
17 Löfstedt, Ulla. (2004) Barns bildskapande – Teoretiska perspektiv och didaktiska konsekvenser s, 13 
18 Ibid. s, 15 
19 Aronsson, Karin (1997) Barns världar – barns bilder. s, 18 
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omgivning.20 Ett exempel på detta handlar om barn vars föräldrar som skiljer sig. Detta är 

något som barnen kan bearbeta genom att måla de känslor och händelser kring den situation 

de befinner sig i, genom bildskapandet hanterar barnet lättare det som hänt.21 Något annat 

som är en påverkande faktor till barns bilder är det som barn ser på, exempelvis tv och film. 

Yngre barn har ofta ett behov av att rita efter de sett ett tv-program eller en film. Barnen ger 

därmed utlopp för sina intryck de tidigare fått under programmets gång. Äldre barn kan 

däremot ha dessa bilder i minnet vilket medför att de kan fästa det på papper när de helst 

känner för det.22  

 

Ann Steenberg menar att flickor ofta ritar prinsessor, medan pojkarnas bilder har mer inslag 

av våld och vapen. Detta tror hon beror på att de redan i en tidig ålder vet vad som komma 

skall i livet. Exempel hon ger är att pojkar ska göra värnplikten, men som för flickor inte är 

något obligatoriskt. Flickorna kan däremot föda barn, men som är omöjligt för pojkarna. 

Detta i sin tur anser Ann Granberg är normalt då flickorna ritar mer familjer, och pojkarna 

mer våldsinspirerat, detta beror på den kultur vi lever i och kommer ifrån.23  

 

I den västerländska världen är det vanligt att barns bilder målas ur ett naturalistiskt 

perspektiv. Naturalistiska bilder är även mer vanligt förekommande på förskolor än modern 

och abstrakt konst. Dessa bilder är något som fungerar som ett slags ideal i den västerländska 

världen. 24 Det är konstaterat att miljön och den kultur barnen lever i, påverkar vad de väljer 

att rita. Exempel på detta är islamska samhällen, där det är förbjudet att avbilda människor 25, 

vilket är bland det vanligaste vi ritar i västvärlden. I kulturer där skulpturer som har 

anknytning till religion och magi har könsorganen en framträdande roll, vilket leder till att 

dessa barn ofta ritar nakna människor. Dessa kulturer har överlag en friare syn kring 

nakenhet.26 Jordbrukssamhällen i exempelvis Afrika skiljer sig på så vis att hela familjen 

hjälper till i arbetet med jordbruket. Barnen får inte leka förrän arbetet är avklarat. En grupp 

kenyanska barn blev observerade i sitt bildskapande. Det framkom att de ritar hela grupper 

                                                
20 Berefelt, Gunnar (1977) Barn och bild – Under redaktion av Gunnar Berefelt. Stockholm : Almqvist & 
Wiksell  s, 39 
21 Heideken, Anna (1986) Barns bildskapande. Stockholm: Centrum för barnkulturforskning. s, 143 
22 Berefelt, Gunnar (1977) Barn och bild – Under redaktion av Gunnar Berefelt. s, 44 
23 Steenberg, Ann (1997) Flickor och pojkar i samma skola s, 36-37 
24 Aronsson, Karin (1997) Barns världar – barns bilder s, 175  
25 Ibid. s, 50 
26Aronsson, Karin (1997) Barns världar – barns bilder s, 48 
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och att familjen var det centrala. I västerländska länder ritar barn mer självcentrerat, då de 

själva eller någon annan är i fokus.27   

 

3.2.3 BILDSKAPANDE OCH BARNS LEK 
 
När ett barn upplever olika händelser, bra som dåliga, bearbetar barnet de upplevelser som 

frambringas genom lek och bildskapande.  

 

Lek är först av allt en frivillig aktivitet. Människan leker för att det roar henne. 

Leken skiljer på detta sätt ut sig från rutinhandlingar. Den är frihet, sett i relation till 

det vanliga livet och dess materiella nödvändigheter. Leken tar barnet ur det 

”verkliga livet” och in i lekens tillfälliga värld, avgränsad i tid och rum.28 

 

Leken kan beskrivas utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Lev Vygotsky är den främste 

företrädaren för denna filosofi. Han menar att det barnet klarar med hjälp av ett annat barn 

eller vuxen idag klarar barnet ensam imorgon. Denna förändring som barnet gör kallas för 

den proximala utvecklingszonen. Vygotsky menar att man aldrig är ensam i den proximala 

utvecklingszonen, han menar att lärande är ett gemensamt arbete mellan vuxen och barn eller 

barn emellan. 29  

 

Ulla Löfstedt ger ett bra exempel på hur den proximala utvecklingszonen kan se ut. Hon 

beskriver en flicka på 4år som tecknar på ett visst sätt i hemmiljön och på ett annat i 

förskolan, se figur 3:1 och 3:2. Skillnaden i hennes teckningar är att när hon målar med sin 

pappa, som för övrigt är intresserad av att rita, täcker hon bilden med färg precis som sin 

pappa. I Förskolan tillsammans med sina kamrater målar hon inte alls lika avancerat, utan 

bilderna ser mer ut som de genomsnittliga fyra åringarnas gör, detta enligt de stadieteorier 

som finns.30  

 

                                                
27 Aronsson, Karin (1997) Barns världar – barns bilder. s, 179,180 
28 Löfstedt, Ulla (1999) Bildskapande verksamhet i förskolan. Jönköping: University press. s, 41 
29 Strandberg, Leif (2006) Vygotskij i praktiken – bland plugghästar och fusklappar. Stockholm: Norstedts 
akademiska förlag. s, 152,164  
30 Löfstedt, Ulla (2004) Barns bildskapande – Teoretiska perspektiv och didaktiska konsekvenser. s, 39-41 
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Figur 3:1 Bild ritad i förskola31 Figur 3:2 Bild ritad i hemmiljö32 

 

För att vara kreativ är det av stor vikt att barnet får möjlighet att leka, detta för att minska 

trycket på hjärnbarken. Får ett barn för mycket information som det kan vara i dagens skolor, 

får inte barnets hjärnbark växa till sin fulla storlek, som den normalt skulle ha gjort om 

trycket hade varit lägre, se figur 3:3. Därför betyder det inte att om ett barn får ett dåligt 

resultat på ett prov, att det nödvändigtvis skulle bero på att barnet inte har studerat tillräckligt, 

det är tvärtom, barnet skall minska på studierna och leka mera för att kunna hantera 

kunskapen.33   

                                                
31 Löfstedt, Ulla (2004) Barns bildskapande– Teoretiska perspektiv och didaktiska konsekvenser. s, 41 
32 Ibid. s, 40 
33 Nordenfalk, Katarina (1996) Barns bilder – och solen lyste blå. Stockholm: Bergh i samarbete med Moderna 
museet & Riksutställningar s, 24 
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Figur 3:3 Modell av barnets hjärna34 

 

3.2.4 DOKUMENTATION 
 
Det har konstaterats att dokumentation av bildundervisning och även den fria bilden är 

viktigt. Dels för pedagogen som på så sätt kan återkoppla och reflektera över tidigare 

bildtimmar under framtida planering. Genom att göra dessa återkopplingar blir det enklare att 

forma verksamheten efter barns intresse och utveckling. Möjligheten att jämföra barnets 

utveckling från när barnet började och under tiden, gör det lättare för pedagogen att veta 

vilket sätt som bäst lämpar sig att arbeta med. Dokumentationen ger en bättre förståelse för 

förhållandet till barnen och även barnen emellan. Det är viktigt att sätta upp barns bilder och 

kanske även skriva en kort förklaring till bilden, detta för att visa föräldrar vad barnen arbetat 

med. Dokumentation kan även innebära att pedagogen sätter sig med ett barn under en timme 

för att få en djupare inblick i dess arbete. Under den utsatta tiden får barnet möjlighet att 

                                                
34 Nordenfalk, Katarina (1996) Barns bilder – och solen lyste blå. s, 25 
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berätta vad det målar, förklara hur det tänker osv. Vuxna har en tendens att gärna göra 

psykologiserande tolkningar av det barn gör. Ett exempel är om ett barn ritat en svart bild och 

pedagogen inte har suttit med och hört hela historien bakom bilden, då kan det uppstå 

funderingar om barnets psykiska hälsa. 35 

 
3.2.5 TIDIGARE FORSKNING  

 

Forskaren Gunnar Berefelt har undersökt hur tidigt det går att finna könsskillnader i barns 

bilder, de barn som deltog i studien var från 15 månader upp till tre år. Barn i dessa åldrar 

befinner sig i såkallade klotterstadiet, detta kan visserligen medföra det svårt att utskilja 

klotter från klotter men är ändå något som forskaren tycks ha lyckats med. Det resultat han 

fått fram är att pojkarna tryckt hårdare med pennan vilket har medfört att stiftet på pennan 

gått av eller att pappret förstörts. Pojkarna har även visat mer energi då rörelserna har varit 

växande. Det klotter som pojkarna producerar har ofta rörelser i två riktningar det vill säga 

fram och tillbaka, men som kan ske i alla riktningar och fyller stora delar av papperet. 36 

Flickorna däremot är försiktigare i sina rörelser men mer koncentrerade så när de ritar tar de 

upp ett mindre utrymme av papperet. Riktningen som de för pennan är den samma som för 

pojkar men flickor visar tidigare en benägenhet att göra cirkelmönster.37 

 

Ett experiment som gjordes var att de fick ett papper där det fanns en utritad cirkel i mitten. I 

resultatet gick det att se att flickorna försökte hålla sig i cirkeln medan pojkarna ritade över 

den. Forskaren menar att det redan i så tidig ålder går det att finna skillnader könen 

emellan.38  

En annan forskare som studerat barns bildskapande är Eva Änggård. I undersökningen tittar 

hon på vad barn ritar, samt likheter och olikheter flickor och pojkar emellan. Änggård menar 

att motiven som flickor respektive pojkar väljer att rita skiljer sig åt i relativt stor utsträckning 

könen emellan. I hennes undersökning märkte hon att pojkar främst ritade dinousarier och 

flickor ritade hjärtan. En gemensam nämnare var att de båda könen ritade djur, men att det 

skiljde sig åt även där, då flickor främst ritade katter och hundar medan pojkarna föredrog 

                                                
35 Ann Granberg, (2001) Småbarns bild-&form-skapande. Stockholm: Liber AB. s, 38 
36 Heideken, Anna (1986) Barns bildskapande.  s, 35, 36 
37 Ibid. s, 35, 36 
38 Ibid. s, 38-40 
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mer vilda djur i sina alster.39 Änggård menar att hennes studie även går att relatera till annan 

forskning som behandlar ämnet, då hon skriver att barnen väljer motiv på sina bilder som 

anses vara anpassade till respektive kön utan att de är medvetna om det. Detta fungerar ”som 

ett sätt för barn att konstruera kön.”40 

 

 

                                                
39 Änggård, Eva (2006) Barn skapar bilder i förskolan. Lund: Studentlitteratur. s, 5  
40 Ibid. s, 6 
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4. METOD 
 

Denna undersökning är baserad på observationer, intervjuer, litteraturstudier samt barns 

bilder. Detta har medfört att vi använt oss av en kvalitativ metod som enligt Stensmo är en 

tillförlitlig metod som både är rimlig och trovärdig samt samvetsgrann.41  Utifrån vårt syfte 

avser vi att skapa en djupare, mer beskrivande bild av ämnet. Vi är mer intresserade av det 

unika och speciella, än det generella, som en kvantitativ studie skulle ha gett. Vi ser inget 

behov av att mäta vårt resultat objektivt utan ser snarare en relevans att subjektivt tolka 

studiens empiriska fynd. 

 

Vår studie inleddes med att vi genom litteratur undersökt områden som hade anknytning till 

barns bildskapande samt genus att göra. Detta för att vi skulle få en bredare bild av ämnet 

samt de teorier som fanns att tillgå. Den litteratur vi valt att läsa har fungerat som basen för 

vårt arbete och som vi även använt oss av vid analysen av barnens bildskapande. Mycket av 

den litteratur som bearbetas har vi tidigare läst under olika kurser i vår utbildning. Böckerna 

vi valde att använda oss av har varit lämpade för vår studie då de belyser bildämnet och 

genusaspekten.  

 

Vårt urval har präglats av bekvämlighet i den mån att undersöka tre skolor som är belägna 

geografiskt nära oss. Vi tror inte att den geografiska koncentrationen missgynnar vår studie 

då vi ej ämnar generalisera kring ämnet. Vi har besökt de förskoleklasser som har haft tid och 

intresse av att ta emot oss. De tillfrågade förskoleklasser som inte varit villiga att deltaga har 

främst nekat på grund av tidsbrist, och helt enkelt inte haft möjlighet att ta emot oss. Av den 

anledningen har det ringa antalet som tre förskoleklasser medverkat i undersökningen och där 

observationer ägt rum en gång i respektive klass. Under studien fanns det inga krav på 

pedagogerna eller deras bildtimmar. Det enda vi önskade var att få sitta med och observera 

både barn och pedagoger, samt hur, eller om, de arbetade utifrån ett genusperspektiv. 

 

Vårt empiriska material samlades in genom att, observera och intervjua 5 pedagoger samt 

fotodokumentera barnens bilder. Vid observationerna iakttog vi först barnens bildskapande 

på håll, samt förde anteckningar över det händelseförlopp som ägde rum. Därefter har vi, vid 

                                                
41 Stensmo, Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare – En introduktion. 
Uppsala: Kunskapsföretaget s, 131 
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behov, satt oss vid borden där barnen målade. Detta för att få en närmare uppfattning av vad 

som föregick. Det positiva med att dokumentera med hjälp av papper och penna är att det 

sker direkt, sparar tid och inte blir ett störande moment som t ex en videokamera kan vara. 

Det som kan vara nackdelen är att det inte går att anteckna allt som ses och hörs samt att 

tillfället inte går att återskapa som vid en video/band inspelning.42  

 

Observationerna uppföljdes av intervjuer med pedagoger för att på så sätt få en bredare bild 

av ämnet samt pedagogernas synpunkter. Vi har utgått från en intervjuguide, se bilaga 2, då 

vi har följt frågorna, samt den ordningsföljd de är skrivna i. Genom att vi använt oss av 

intervjuer så har vi fått reda på den intervjuades tankar och erfarenheter. Detta är naturligtvis 

inte någon precis sanning utan mer dennes syn på hur saker och ting kan te sig under en 

bildtimme. Vid intervjutillfällena använde vi bandspelare för att lättare komma ihåg vad som 

sagts under intervjun. Vi har dock haft lite tekniska problem som har gjort att visst material 

inte finns inspelat, vilket har lett till att detta inte kunnat transkriberas. Som ett komplement 

till bandspelaren har en av oss antecknat det som sagts under intervjun, vilket medför att vår 

framställning av resultatet är sanningsenligt med vad som sagts. För att något inte skall tolkas 

fel har vi skickat intervjuframställningen till de intervjuade för att få deras godkännande. Vi 

har analyserat dessa intervjuer enligt Stensmo: 

 

Analys innebär att söka innebörd och mening i det som sagts i intervjun. 

Intervjuaren skall vid analysen söka återhöra det som sades i intervjun, inte 

absorberas av utskriften.  Analysen kan innebära att intervjuaren söker koncentrerat 

intervjutexten, dvs skala bort ovidkommande och mindre väsentligt och lyfta fram 

det som direkt har bäring på de forskningsfrågor som ställdes i tematiseringsfasen43 

 

Barnens bilder dokumenterades genom fotografering. På så sätt har barnen fått behålla 

sina alster men vi har ändå haft tillgång till materialet. Bilderna har använts i syfte att se 

likheter och olikheter mellan pojkar och flickors bilder. När vi analyserat bilderna har 

vi utgått ifrån barnens egna berättelser vad det gäller motivet, men även använt oss av 

Lowenfeldts stadieteorier kring barns bildskapande. Bilderna som framställs under 

resultatetdelen är endast ett begränsat antal, då vi upplever att alla barnens bilder inte 

behöver skildras för att läsaren ska få en bild av det resultat vi kommit fram till.  

                                                
42 Stensmo, Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare – En introduktion.  s, 118-119 
43 Ibid. s, 122 
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Den första förskoleklassen vi besökte bestod av tio barn, varav hälften flickor och hälften 

pojkar. Under den andra observationen fick vi iaktta fyra flickor från en avdelning och fyra 

pojkar från en annan. Den tredje och sista observationen bestod av tolv barn varav sex flickor 

och sex pojkar. Lina kände tidigare till en av de förskoleklasser vi besökte vilket underlättade 

vid observationen, eftersom barnen kände till henne och inte blev ett okänt objekt. De övriga 

klasserna som besöktes hade ingen kännedom om vilka vi var. Att flickor och pojkar varit 

jämt fördelade vid observationstillfället är inte något som vi begärt, detta är från vår sida helt 

slumpmässigt, då pedagogerna fått fria händer med att välja ut barngrupper.   

 

Det finns etiska regler som säger att om informanterna är under 16 år skall föräldrar eller 

vårdnadshavare först tillfrågas. Om föräldrarna då ger sitt medgivande är det sedan barnet 

som bestämmer om det vill medverka eller inte.44 Vi gav vår information skriftligt till 

förskolelärarna som i sin tur överlämnade den till föräldrarna, och efter föräldrarnas 

godkännande, informerade pedagogerna barnen. Alla medverkande i studien, pedagoger, 

barn och skolor, är garanterade konfidentiellitet. Detta innebär att det insamlade materialet 

som berör dessa personer är framställda på ett sådant sätt att det inte går att komma åt 

uppgifterna för obehöriga.45  Namnen på alla pedagoger, barn och skolor är fingerade och går 

inte att koppla ihop med dess rätta identitet. Vi meddelade även deltagarna i denna studie, att 

det var frivilligt och att de själva fick avbryta sin medverkan i studien om de ångrade sitt 

deltagande.  

 

                                                
44 Stensmo, Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare – En introduktion. s, 27 
45 Ibid, s, 27   
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5. RESULTAT 
5.1 OBSERVATIONER 

5.1.1 FÖRSKOLEKLASS ETT 
 
Den första barngruppen som observerades bestod av fem flickor och fem pojkar. Bildtimmen 

inleddes med en presentation av oss och vilka vi var, samt varför vi var där. 

Bildundervisningen var planerad av pedagogen och pågick i ca 40min. Pedagogen 

presenterade den kommande aktiviteten, genom att återkoppla det till en tidigare bildtimme. 

Aktiviteten som utfördes var schablontryck och fritt måleri. Det fanns två runda bord till 

förfogande för barnen att använda sig av, på borden fanns det en mörkblå respektive ljusgul 

vaxduk. De platser som barnen satte sig på var valfria. Vid det blåa bordet satte sig fem 

pojkar och en flicka, vid det andra bordet satte sig fyra flickor. En av pojkarna kring det blåa 

bordet sa till flickan ”du kan ju sätta dig vid tjejbordet”, men fick ingen respons. Under 

aktivitetens gång fick vi information av pedagogen, att lokalen som användes tidigare hade 

varit barnens hemklassrum. Flickan som valde att sätta sig bland pojkarna hade haft den 

sittplatsen tidigare, och det kan möjligtvis vara av denna anledning som hon valde att sätta 

sig precis där.   

 

Efter introduktionen visade pedagogen olika material som barnen fick använda sig av, varpå 

hon gick runt med en bunt olikfärgade papper som de fick välja bland. Barnen blev därefter 

tillfrågade om att lägga ut de olika schablontrycken på ett tomt bord samt placera ut penslar.  

Samtidigt som detta pågick hällde pedagogen upp färg till de båda grupperna. 

 

Under aktivitetens gång hade barnen som ovan beskrivits, tillgång till schabloner, färg och 

penslar. Det fanns dock vissa restriktioner över vilka färger barnen fick använda, då varje 

stämpel representerade en specifik färg, denna färg skulle sedan användas vid tryck. Detta 

medförde att barnen inte hade lika stor frihet som om de hade fått välja fritt. Schablonerna 

som fanns tillgängliga hade former av olika djur och symboler som exempelvis, hjärtan, 

blommor, fjärilar, dinosaurier, fiskar etc. Pedagogen berättade för barnen att de själva fick 

välja vilka schablontryck de ville ha, och efter att de använt dem skulle de lämnas tillbaka till 

dess ursprungliga plats.  
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BLÅ BORDET 

När aktiviteten väl satte igång kunde vi konstatera att hälften av barnen vid det blå bordet 

valt svart papper och de övriga beige. Pojkarna i denna grupp var rörliga av sig och ville 

gärna gå runt och titta vad kamraterna ritade samt sträcka sig över bordet för att se de andra 

bilderna. Flera komplimanger i form av ”coolt” och ”häftigt” spreds bland barnen, samt att 

de visade intresse över vad de andra runt bordet gjorde.  Några av pojkarna blev klar relativt 

snabbt och fick när de var klara gå och tvätta sina händer för att sedan leka fritt. Något vi 

lade märke till var att pojkarna föredrog djurschabloner, framförallt dinosauriemotiv. 

Färgerna som användes var brunt, grönt, rött och blått. Bilderna kompletterades med fritt 

måleri. Att dessa färger användes är ingen slump då de var tvungna att använda den färg som 

schablonstämpeln hade.  

 

 
Figur 5:1 Pojke 6 år 

 

GULA BORDET 

Vid det gula bordet valde tre av fyra rosa papper och en svart papper. Flickorna var mer 

stillsamma och sjöng när de målade. De tillrättavisade varandra mer än vad de berömde och i 

jämförelse med pojkarna satt de kvar längre och målade på sina bilder.  

 

När ungefär 15min av aktiviteten återstod frågade flickan vid det blå bordet om det fanns vit 

färg, hon skulle nämligen måla ett moln och behövde då kompletterande färg. Pedagogen 

gick iväg och hämtade både den vita färgen men introducerade även nya måleriverktyg som 

tandborstar och svampar varpå hon fick ett jubel från flickorna. Pedagogen visade flickan 

som skulle måla moln ett exempel där svamp användes för att få en luftig och lätt känsla. 

Detta var även något som hon uppmanade de övriga barnen att ta del av. Vid det andra bordet 

ropar en av flickorna på pedagogen då hon fått reprimander av sina bordskamrater över att 



 20 

hon använt tandborsten på ett felaktigt sett. Varpå pedagogen ger henne beröm för den teknik 

hon valt att använda och menar att det inte finns något rätt eller fel med metoden.  

 

Under observationen märkte vi att fyra av fem flickor använde sig av symboler som hjärtan, 

blommor och fjärilar och färger som rött, lila, gult etc. Vi nämnde tidigare under pojkarnas 

skapande att färgvalet inte var något de kunde råda över, då det fanns vissa bestämmelser 

kring hur de fick använda schablonerna och färgerna. Även flickorna kompletterade sina 

bilder med fritt måleri, då de använde sig av penslar och tandborstar som redskap.  

 

 
Figur 5:2 Flicka 6 år 

 

Två av pojkarna var klara efter 10 min medan de övriga stannade till aktivitetens slut. En 

flicka skulle täcka en bild med blå färg (figur 5:2) varpå hon mot slutet sa ”jag orkar inget 

mer, jag vill vara färdig nu”. Den blå färgen skulle symbolisera vatten som sprutade. En 

pojke ritade en hel dinosaurieflock varpå han under tiden berättade en historia för sig själv. 

Under aktiviteten talade pedagogen Maja om att denna pojke ofta berättade en historia när 

han ritade, något som även de övriga pojkarna gjorde men inte i samma utsträckning. 

 

Miljön som barnens bildundervisning utfördes i, kändes i vår mening inte särskilt 

inspirerande, då väggar och lokal var fattigt utsmyckade. Anledningen till detta var att de höll 

på att flytta till nya lokaler.  
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5.1.2 FÖRSKOLEKLASS TVÅ 
 
Den andra förskoleklassen vi besökte bestod av en barngrupp där barnen kom från två olika 

avdelningar, grupperna var indelade i pojkar och flickor. Innan vi kom på besök lekte barnen 

utomhus och de grupper vi fick observera valdes ut av ansvariga lärare. Pedagogerna frågade 

åtta barn om de ville gå in och rita. Eftersom barnen själva fick bestämma vart de ville sitta 

och måla, resulterade detta i att det även denna gång uppstod ett flickbord samt ett pojkbord 

med en flicka. Dessa åtta barn kom från två olika avdelningar, och satte sig tillsammans med 

sina klasskamrater. Detta tror vi kan vara en stor anledning till att de placerade sig så som 

ovan beskrivits. 

 

Pedagogerna ställde fram pennor på borden och sa till barnen att de kunde ta papper där det 

fanns, varpå pedagogerna gick ut och såg till de övriga barnen som fortfarande var ute och 

lekte. Till en början var det inte ett ljud som hördes, vi satte oss avsides för att observera på 

håll. När barnen blev färdiga med en bild gick de och lade bilden i sin låda, vilket gjorde det 

svårt för oss att få en ordentlig inblick i vad de målade. Varpå vi istället utförde 

observationen med att vi förflyttade oss dit barnen satt för att bättre iaktta barnens 

bildskapande. Vår närvaro, då barnen inte kände oss, kan i viss utsträckning ha påverkat 

barnen. Vår upplevelse är dock att de var mer nyfikna och med glädje visade oss sina bilder.  

 

POJKARNAS BORD  

Det som observerades vid det bord där pojkarna satt, var att de ritade Star Wars figurer, djur 

och krig. Pojkarna diskuterade mellan varandra samtidigt som de målade sina bilder. Det 

kändes som att de ritade berättelser eftersom när vi frågade vad de målade så berättade de en 

hel historia om sin bild.  

 

 
Figur 5:3 Pojke 6 år 
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FLICKORNAS BORD 

Det som iakttogs vid detta bord var att flickorna ritade mer människor, djur och blommor. De 

talade om olika händelser som de hade varit med om, deras familjer och djur. Djur verkade 

överlag vara något som var av ett stort intresse då de alla hade nära anknytning till dem.  

  

 
Figur 5:4 Flicka 6 år 

 
De motiv som vi upplevde att barnen hade gemensamt var avbildandet av olika djur. Det som 

skilde pojkarna och flickorna åt var att pojkarna ritade action figurer i form av Star Wars, 

samt hade berättelser till sina bilder. Flickorna däremot målade blommor (5.16 och 5:17) och 

motiv som utgjordes av flickor.   

 
Miljön kändes väldigt inspirerade, då väggarna var klädda med olika alster som barnen 

tidigare gjort. Det fanns många olika rum som barnen kunde vistas i, varav ett målarrum som 

de hade till förfogande vill bildskapande aktiviteter. Detta kan vara av positiv bemärkelse, då 

det uppmuntrar barnen att vara kreativa i dess bildskapande.  
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5.1.3 FÖRSKOLEKLASS TRE 
 

Denna observation bestod av tolv barn varav sex flickor och sex pojkar. Innan vi åskådade 

den planerade bildaktiviteten, hade vi turen att få delta under barnens fria lek. Fyra flickor 

och två pojkar valde då att rita, och vi beslutade oss för att observera detta.  

 

FRITT SKAPANDE 

När flickorna målade satt vi bredvid och diskuterade bilderna. Figur 5:5 och 5:7 tecknade en 

flicka som berättade att hon var mycket intresserad av att rita, detta bekräftade även 

pedagogen vid ett senare tillfälle. Flickan var mycket noga med detaljer och satt länge med 

varje bild. Figur 5:7 är målad med en little pet shop  figur som modell.  Figur 5:6 är en 

kopierad bild som flickan sedan färglade. Detta var något hon föredrog i jämförelse med att 

rita på fri hand.  

 

 

     
Figur 5:5  Figur 5:6               Figur 5:7 

 

Pojkarna som observerades låg i ett annat rum på golvet och målade. I deras bilder var det 

mer krig, flyg och blod som gällde. I intervjun nämnde pedagogen att pojkarna brukade rita 

dataspels- inspirerade bilder. Detta var något som vi kunde bevittna här i den fria leken, då de 

använde sig av ett poängsystem när de tecknade exempelvis att om en gubbe blev nedskjuten 

fick han en viss poäng. De använde sig även av mallar i kombination till det fria skapandet. 

Se figur 5:8 och 5:9.  

                                                
 Små leksaksdjur 
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Figur 5:8                   Figur 5: 9 

 

PLANERAD BILDAKTIVITET 
 
När barnens fria lek var slut var det dags för bildlektionen där läraren tidigare nämnt att de 

skulle rita igelkottar. Hur igelkottarna såg ut, var upp till var och en. Det fanns två bord som 

barnen fick sitta och måla vid. Fördelningen blev att flickorna satte sig vid ett bord och 

pojkarna vid det andra. Tidigare hade pedagogen ställt i ordning ett bord med blandade 

material som vattenfärg, penslar, kritor, tuschpennor och papper.   

 

Det som uppmärksammades under observationen av detta moment var att pojkarna pratade 

med varandra, de ställde frågor om igelkotten som t ex, hur många ben den hade, hur långa 

dessa ben var och om den hade någon svans. Det var endast vid detta bord som vattenfärg 

användes. Flickorna däremot pratade inte så mycket och blev snabbt klara med sina bilder. 

Två av flickorna lämnade och hämtade material efter varje gång de var klara med en färg. En 

av flickorna blev missnöjd med sin igelkott och bestämde sig för att göra en ny vid ett annat 

tillfälle.  

 

Ett av barnen frågade om de behövde måla bakgrunden, det tyckte pedagogen att de skulle 

göra och gav rådet att använda sig av vattenfärg. Under tiden som barnen målade bilderna så 

gick pedagogen runt och tittade och hjälpte till om det behövdes. Teckningarna som barnen 
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ritade samlades in vid slutet av aktiviteten och barnen hjälpta till att städa undan på sina 

platser.  

 

Miljön på detta ställe var mysigt men ganska trångt, något som även pedagogen påpekade. 

Detta tror vi kan medföra att barnen blir mer begränsade då det är många barn som ska 

samspela på en liten yta. Detta kan i sin tur medföra att det blir svårt att låta barnen få fritt 

spelutrymme på samma sätt som om det hade funnits ett särskilt målarrum som de kunnat 

använda.   

 

5.2 BILDANALYS 

5.2.1 FÖRSKOLEKLASS ETT 

  

 
Figur 5:10 Flicka 6 år 

 

Figur 5:10 är skapad av en flicka som satt vid ett bord där de övriga var pojkar. Barnen hade 

som vi tidigare nämnt fri valmöjlighet gällande schablonstämplar. Valet av färger var de 

dock tvungna att anpassa till den färg schablonstämpeln hade på sitt handtag. Detta var dock 

något som inte alla barnen följde, och valde färg efter eget tycke.  I detta fall är valarna 

målade i blått och lila, det finns en sköldpadda i grönt och en röd sol i det övre högra hörnet. 

Det resterande som finns med i bilden har flickan ritat på fri hand. Vid detta bord hade de 

hämtat stämplar i form av djurmotiv. Trots att pedagogen sa att de skulle lämna tillbaka 

schablonerna efter varje tryck så gjorde barnen inte det vid det här bordet. Vilket kan ha 

medfört att hon valde dessa typer av motiv, då hon satt vid pojkarnas bord.   
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Figur 5:11 Flicka 6 år 

 

Figur 5:11 som ovan visas är ritad av en flicka varav 75% av de andra flickorna vid detta 

bord valde rosa papper. I början fick de som sagt välja de schabloner de ville ha på sina 

bilder. Flickorna valde i princip alla schabloner som hade former som ovan kan ses på bilden. 

Dessa schabloner kan anses för många som typiska flickbilder. Jämförs denna bild med Figur 

5:10 så går det att se en viss skillnad och att det inte behöver betyda att alla flickor ritar 

könsstereotypiskt även om det kan te sig så i många utav fallen.  

 

.  

Figur 5:12 Pojke 6 år                  Figur 5:13 Pojke 6 år 

 

Dessa bilder är målade av två pojkar som satt bredvid varandra. Vid observationen 

uppmärksammade vi att de diskuterade mycket när de målade och de berättade en historia 

som förankrades i bådas bilder. Berättelsen löd som följer:  
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– Pelle, vilken av dinosaurierna tror du kommer att dö först när vattnet sköljer 

in från vänster? 

– Den bruna dinosaurien 

Barn lär genom samtal med varandra och dialogen kan öppna nya tankebanor hos varandra46. 

I detta fall kanske barnen inte hade målat dessa alster om de inte hade pratad med varandra.  

 

5.2.2 FÖRSKOLEKLASS TVÅ 
 

 
Figur 5:14 Flicka 6 år 

 

Bilden föreställer en räv, en stor sol och ett äppelträd. Flickan som ritade räven ritade den för 

att hon tidigare hade sett en i verklighet. Färgerna hon använt sig av är i stor grad 

verklighetsförankrade, dvs. att hon har målat räven rödbrun med en vit fläck längst ut på 

svansen. Trädet är grönt med röda äpplen och brun stam. Solen är överdimensionerad, gul 

med en röd yttre ring. Enligt de stadieteorier som beskriver barnens bildutveckling går det att 

se att denna flicka är på väg att lämna det förschematiska stadiet och träda in i det 

schematiska stadiet. Det innebär att hon kommer att rita föremålen som är mer 

verklighetstrogna vad gäller färg och form.  

             

                                                
46 Williams, Pia, Sheridan, Sonja & Pramling Samuelsson, Ingrid (2000) Barns samlärande – En 

forskningsöversikt. Stockholm: Statens skolverk. s, 99 
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Figur 5:15 Flicka 6 år 

 

 

 
Figur 5:16 Flicka 6 år                                             Figur 5:17 Flicka 6 år 

 

Blombilderna som ovan går att skåda är tillverkade av två flickor under sitt fria skapande. 

Det färger som använts i figur 5:16 är grönt till stjälken och orange samt lila till blombladen. 

Figur 5:17 är målade i blått och rosa. När barnen skapade dessa bilder gjorde de det på 

löpande band. Under en bildtimme kanske de skulle ha ägnat mer tid åt sina bilder än vid 

detta tillfälle, vilket kan ha resulterat till mer bearbetade bilder.  
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Figur 5:18 Pojke 6 år 

 

En star wars-figur är vad denna bild föreställer, figuren har fyra armar och håller i fyra 

lasersvärd varav de har tre olika nyanser. Till bilden hade pojken även en berättelse.  

 

Typiskt för leken och den estetiska aktiviteten är också att de huvudsakligen är 

spontana (det vill säga styrda av personen själv) och till skillnad från arbetet inte 

dirigerade utifrån. Leken och den estetiska aktiviteten är enligt denna uppfattning 

inte något ´tidsfördriv´ eller någon ´hobbyverksamhet´ utan en aktivitet i 

vardagslivet som är nödvändig för att vidareutveckla och bevara människans och 

samhällets hälsa47 

 

Som citatet åsyftar är det alltså väsentligt för barnen att få leka och som även 

pedagogerna har sagt i sina intervjuer så leker barnen när de ritar, speciellt pojkar.  

 

 

                                                
47 Paulsen, Britt (1996) Estetik i förskolan. Lund: studentlitteratur. s, 54 



 30 

 
Figur 5:19 Pojke 6 år 

 

En svart igelkott med blåa taggar och nos samt en mindre med motsvarande färger som är 

inverterade. Bilden visar igelkottar målade i färger som inte är tagna ur verkligheten. 

Avbildandet av igelkottarna är däremot mer likt då den har karakteristiska drag som gör att 

det lätt går att se att det är en igelkott och inget annat djur.  

 

5.2.3 FÖRSKOLEKLASS TRE 
 

   
Figur 5:20 Pojke 6 år       Figur 5:21 Pojke 6 år 

 

Den planerade lektionen pedagogen undervisade hade i syfte att barnen skulle rita igelkottar 

för att delta i en tävling. Dessa teckningar är målade av två pojkar, figur 5:20 är målad med 

kladdkritor i blått och orange. Igelkotten är fantasifull och förknippas med det 

förschematiska stadiet, då barnens teckningar inte behöver överensstämma med hur 

verkligheten ser ut.  Figur 5:21 är målade med traditionella färgpennor av trä.  
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Figur 5:22 Flicka 6 år              Figur 5:23 Flicka 6 år 

 

Figur 5:22 målades av en flicka som satt länge och ritade på sin bild, hon ritade varje tagg på 

igelkotten, och var väldigt noggrann i det hon gjorde. Den andra bilden är ritad med 

färgpennor och föreställer en igelkott, en blomma, grönt gräs och blå himmel. De båda 

bilderna överensstämmer med verkligheten och är snarlika varandra, till skillnad från de två 

pojkarnas. Överlag så gjorde både pojkarna och flickorna verklighetstrogna bilder av 

igelkottar, så skillnaden var inte speciellt stor.  

 

Vid den planerade bildlektionen märkte vi att flickorna ritade mer detaljerade bilder och 

fyllde ut bilden på ett annat sätt än pojkarna. Med detaljer menar vi exempelvis att taggarna 

på igelkottarna var målade på ett realistiskt sätt över hela djuret. Pojkarna satte oftast 

taggarna i en rand uppe på ryggen av igelkotten.  

 

5.2.4 SAMMANFATTNING 
 
Det vi kan konstatera av dessa bilder är att det finns skillnader pojkar och flickor emellan. 

När det gäller den första bildaktiviteten med schablonstämplar är det svårt att säga om 

resultatet skulle ha sett annorlunda ut om det inte funnits begränsningar som exempelvis, 

färgval och schablonmönster.  Utifrån det vi såg och de bilder vi har fått ta del av så finns där 

en skillnad i hur barnen valde att utforma sina bilder, då de själva fick välja motiv. Varav 

Pojkarna föredrog djurmotiv medan flickorna använde mer symboliska motiv. 

 

Den tredje förskoleklassen målade igelkottar, vid denna observation kunde vi konstatera att 

skillnaden könen emellan inte var markant. Barnen ritade relativt likt varandra, men flickorna 
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lade ner mer möda på detaljer än pojkarna. En pojke ritade en igelkott i orange och blått, och 

var inte verklighetsförankrad som de övriga barnens bilder.  

 

I det fria bildskapandet som både klass två och några ur klass tre utövade kan vi se en relativt 

stor skillnad flickor och pojkars teckningar emellan. Teckningarna flickorna målade var i 

form av människor, blommor och djur. Pojkarnas däremot var mer inriktade på våld och 

actionfigurer. Det gemensamma var dock att de båda ritade djur, men att de även där skiljde 

sig åt både i utformning samt i valet av djurmotiv.   Att undervisningen i förskoleklass ett och 

tre var förbestämd kan i viss mån ha medfört att den blev styrd och att barnen på så vis blev 

begränsade i sitt bildskapande, och som bidrog till det resultat vi fick.       

 

5.3 INTERVJUER 

5.3.1 INTERVJU MED PEDAGOG FRÅN FÖRSKOLEKLASS ETT 

  
Den första intervjun som utfördes var med pedagogen Maja. Barnen hade fri lek vilket 

medförde att det blev livligt i den lokal som intervjun utfördes i. Detta var dock något vi hade 

i åtanke när vi påbörjade vår studie, så detta var dock inget problem. Vi satte oss ned vid ett 

runt bord och berättade för henne hur intervjun skulle gå till, varpå vi startade bandspelaren.  

 

Maja började berätta vilka skillnader och likheter hon ser i barnens bilder. Hon menar att 

pojkar främst målar transformers, robotar, vapen och eldflammor. Flickor är mer inriktade på 

prinsessor, hjärtan, blommor, kläder, frisyrer etc. Likheterna pojkar och flickor emellan är att 

de båda ritar samma typ av djur men att flickorna kan rita ”söta små djur”. Maja menar att 

när barnen blir äldre blir likheterna tydligare, då de båda ritar hjärtan och skriver love på sina 

bilder. När barnen börjar skriva sitt namn och texta brukar de även börja med att 

experimentera med olika skrivstilar, använda sig av skuggning etc. 

 

Dokumentationen av barnens alster brukar oftast ske genom att hon sätter upp dem på 

väggarna efter bildtimmen. Det händer dock att det blir fullt på väggarna och då samlas 

materialet som barnen gjort i deras individuella pappersmappar som de själva tillverkat. De 

stoppar allt som har med kreativt skapande i förskoleklassen att göra i dessa mappar. När 

barnen har fri lek och vill måla, sparas dessa kreationer i deras egna lådor. 
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Bildtimmarna Maja har med sina förskoleklassbarn är alltid planerade, hon anser att det bästa 

är att planera under en längre period. Hon tycker det är bra att om en vikare måste hoppa in 

istället för henne att det finns en planerad aktivitet för denna att tillgå. Ibland händer det dock 

att planeringen sker samma dag som aktiviteten. Barnens attityder kring bildämnet anser hon 

vara positivt och att barnen för det mesta frågar vad de ska göra på bilden. När hon lägger 

upp bildlektionerna tycker hon inte att det har varit så avancerade bildtimmar, men att barnen 

har fått prova på olika tekniker som exempelvis schablontrycket, krita, pastell, klippa etc. 

Hon har främst arbetat två-dimensionellt men planerar även in tre-dimensionella pass med 

barnen.  

 

Under barnens fria lek har de varit restriktiva med målarrummet eftersom barnen inte städar 

undan efter sig. Pedagogerna har nu gjort ett försök med att införa mer fritt skapande i 

målarrummet, med förutsättning att var och en städar efter sig. De har dock en begränsad 

tillgång till material, så de får inte pyssla med allt de vill. Maja säger att det finns mycket 

material till förfogande och att de önskade att de kunde ställa fram ännu mer till barnen men 

som inte än känns genomförbart. Detta på grund av att alla barn inte klarar av det, vilket hon 

anser är synd, eftersom det finns barn som klarar av det och blir på så sätt lidande.   

 

Miljöns påverkan tror hon kan påverka t.ex. att om barnen får måla ute en fin vårdag med 

stafflin, skulle de nog tycka att det var väldigt roligt. Hon tycker det är svårt att se om miljön 

kan ha någon inverkan i barnens bildskapande, men om miljön runt omkring är lugn och 

rogivande så skapar förmodligen barnen bättre än i en livligare miljö.  Maja har arbetat med 

barn under en längre tid och anser att det inte är så stor skillnad i barnens alster, från det att 

hon började arbeta tills idag. Flickor och pojkar ritar ungefär samma bilder nu som då, det är 

inga större förändringar.  

 

Härmning är ett begrepp som vi kommer in på när vi ställer frågan om hon tycker att barnen 

påverkar varandra vilket hon definitivt tyckte. Maja anser att det ibland kunde vara gott för 

barnen att sitta på var sitt ställe så att de inte påverkas allt för mycket av varandra. Hon tror 

att barnen oftast ritar samma kön som de själva är av, samt att flickor ritar nog oftast det 

andra flickor ritar, likaså pojkar. Återigen kopplar hon till att ju äldre barnen blir desto mer 

lika blir barnens bilder varandra. Att de ritar samma saker på ett annat sätt än vad de gör i sex 

- års åldern. Maja menar att som pedagog är det viktigt att tänkta efter när man presenterar en 
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aktivitet, t.ex. om barnen skall måla vårblommor och hon visar upp en tussilago kommer 

troligtvis 9 av 10 att rita en likadan blomma. Som pedagog är det viktigt att vara försiktig 

med att visa en färdig bild istället är det bättre att uppmuntra barnen att ta reda på vad en 

vårblomma är och hur de kan se ut.  

 

När barn har fri lek ser hon ingen direkt skillnad könen emellan vad gäller bildskapande. Det 

finns både pojkar och flickor som inte alls vill rita och tvärtom. Det är fler flickor som ritar 

mer eller mindre men hos pojkarna finns det fler som inte ritar alls.  

 

Under intervjuns gång fick vi ett avbrott av två flickor som kom fram och visade sina 

målarböcker. I dessa böcker fanns det bilder av prinsessor, namn på familjen, grön-röd 

dödskalle, flickor med långt hår, hjärtan, pussmunnar etc. Efter avbrottet återgick vi till att 

höra hur Maja använder sig av genus i bildämnet. Hon brukar tänka på vad hon säger till 

barnen, att vara neutral, det är lättare att säga till en flicka ”åh vad gulligt du har gjort, åh 

vad fint”. Till pojkarna kanske det mer blir ”åh vad coolt, vilken tuff bild du har gjort”. 

Detta är något som Maja försöker att undvika, och tänker väldigt mycket på hur hon bemöter 

barnens bilder. Ibland när hon arbetar med bild får hon ”aha- upplevelser” då barnens bilder 

verkligen blir så kallade typiska flick- och pojkbilder. Då hon innan kanske inte hade trott att 

skillnaden barnen emellan skulle bli så markant.   

 

5.3.2 INTERVJU MED TRE PEDAGOGER FRÅN FÖRSKOLEKLASS TVÅ 
 
Vi satte oss utomhus denna soliga vårdag med tre pedagoger från en förskoleklass, Monica, 

Karin och Helene. Vi fick ett vänligt bemötande och de svarade gladeligen på våra frågor. 

Med en stor ”tegelsten” (bandspelare) mitt på bordet och barn som sprang omkring startade 

vår intervju.  

 

Vi inledde intervjun med att fråga vad barnen brukade måla varpå pedagogerna svarade, att 

pojkarna på sistone hade målat mycket Star Wars figurer, men att deras bilder även bestod av 

händelser. Pojkarnas bilder kunde liknas som serier, de menar att det ofta finns en historia 

bakom var sak på bilden och att det kan blir kortare eller längre berättelser, då barnen ibland 

sätter ihop flera bilder.  
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Flickorna däremot målade mycket blommor och djur.  Det som var gemensamt könen 

emellan var att när både flickorna eller pojkarna lekte en lek och vissa föremål fattades kunde 

de genom att rita, skapa dessa objekt till leken. Exempel på detta kunde vara när pojkarna 

lekte detektivbyrå eller när flickorna lekte skönhetssalong (inte skönhetssalong i daglig 

mening, utan ett ställe där man kunde ha det skönt). Något annat som de hade gemensamt var 

att både flickor och pojkar målade djur av olika slag. Gemensamma upplevelser och 

skapande av egna målarböcker var något som pedagogerna kunde se som likheter.   

 

Vad gällande dokumentation menar pedagogerna att det ter sig olika beroende på vad barnen 

gör. När barnen målar fritt läggs bilderna oftast i deras låda men vid planerade aktiviteter så 

finns det en mening med det som görs och därmed dokumenteras det. Monica, Karin och 

Helene menar att om barnen har ritat en teckning och vill sätta upp den så finns självklart 

möjlighet till detta. Sättet de dokumenterar på kan vara allt ifrån att de sätter upp alstren på 

väggarna till att de samlar det i mappar.  

 

I denna förskoleklass finns det inga speciella bildtimmar utsatta på schemat utan bilden 

ingick oftast i ett temaarbete. Pedagogerna menar att bilden blir en naturlighet i det arbete de 

utför med barnen. De menar också att processen är det viktiga, inte själva produkten. I den 

byggnad som förskoleklasserna håller till finns ett speciellt målarrum där det material som de 

använder är tillgängligt för barnen i relativt stor utsträckning. Är det dock något speciellt 

barnen vill göra får de lov att tillfråga någon av pedagogerna, t.ex. om de vill använda sig av 

vattenfärg så frågar barnen först om lov.  

 

Monica, Karin och Helene menar att det är nu på sista tiden som genus har blivit mer 

uppmärksammat. När de tidigare arbetade med barn så reflekterade de inte lika mycket över 

skillnaden mellan pojkar och flickor, utan det är mer de senaste åren som det har blivit 

aktuellt.   

 

På frågan om barnen påverkar varandra vad det gäller deras bildskapande så menar 

pedagogerna att de gör det.  Barnen inspirerar varandra, de får idéer när de målar och på så 

sätt påverkas de. Den generella bilden barnen har till bildämnet är positiv och att det inte 

finns någon större skillnad mellan hur mycket flickor eller pojkar målar. Det är ungefär lika 

mycket, vissa flickor kan måla mer än andra men så är det även bland pojkarna.  
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Pedagogerna försöker att genomsyra all undervisning med genus. Det är inte specifikt inom 

bildämnet utan det är något som de försöker tänka på konstant. Det kan vara exempelvis om 

barnen ska bygga något, då kan pedagogerna medvetet göra så att flickorna får bygga en 

stadig grund till ett hus och pojkarna får fundera ut kring vilka som bor där.  

 

5.3.3 INTERVJU MED PEDAGOG FRÅN FÖRSKOLEKLASS TRE 
 
Den sista intervjun som utfördes var med förskoleklasspedagogen Ulrika som började med 

att vi frågade vilka likheter och olikheter hon ser i pojkar och flickors bilder . Ulrika menar 

att det finns skillnader och att pojkarna under det fria skapandet ofta målar mycket krig eller 

spel, där de gör gubbar och vapen. Flickorna ritar djur, blommor, människor. Flickorna hade 

tidigare byggt hus varpå de nu ritar olika saker som kan användas till husen. Hon menar att 

alltså att det går att se tydliga skillnader mellan barnens bilder. Likheter som hon ser hos de 

båda könen är figurer av olika slag. Barnen ritar bilder som är tagna ur fantasin och kanske 

inte verklighetsförankrade. De ritar berättelser, t.ex. flickorna kan rita att mamman ska gå 

och hämta en kanin, medan pojkarna bestämmer vilka gubbar som är onda och vilka som är 

goda. Samt att föremålen i dessa berättelser kan vara värda poäng, ungefär som i dataspel.  

 

När pedagogen dokumenterar barnens bilder så sätts barnens bilder oftast upp på väggarna, 

varpå hon tillägger att lokalen som de använder inte är så idealisk för detta ändamål på grund 

av dess ringa storlek. Ulrika försöker byta ut alstren allt eftersom. Barnen har även egna 

ritböcker i A4-format med vita sidor som de får måla fritt i. Hon menar att barnen ritar 

väldigt mycket nu, detta ser hon som en stor fördel efter som en del barn har problem med 

finmotoriken. Ulrika tycker inte det är speciellt viktigt att kolla vad barnen ritar, utan det 

väsentliga är att de överhuvudtaget ritar. Hon ser en stor utveckling hos dessa barn från det 

att de började i förskoleklassen tills nu i slutet av året.  

 

Bildtimmarna hon håller med barnen är både planerade och fria, men ingår ofta i ett 

temaarbete. Ett exempel som hon ger är att om hon och barnen har varit ute i skogen, där de 

undersökt och samtalat kring träd, så får barnen rita vad de skådat när de kommer tillbaka till 

skolan. Hon försöker med andra ord koppla ihop bilden till barnens övriga arbete. Ibland 

lägger hon bildundervisningen utifrån de behov barnen kan tänkas ha, exempelvis om hon ser 

att ett barn behöver träna på en viss sak, så gör hon det med hela gruppen. På så vis behöver 

inget barn känna sig utpekad. 
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Angående materialet så försöker hon ha det tillgängligt, men i och med att de vistas i så 

trånga lokaler så tycker hon att det känns svårt. Men hon menar att barnen ändå vet var allt 

material finns, så vid behov kan de gå och hämta det de behöver. Hon har dock 

uppmärksammat att barnen använder mest träfärgpennor i det fria bildskapandet.  

 

Vad det gäller miljöns påverkan i barns skapande menar hon att i deras fria skapande går det 

att se att pojkarna ritar dataspel. Det är något som barnen har i sin hemmiljö, varpå det går att 

konstatera att de inspireras av den miljö de vistas i. Vidare menar pedagogen att det barnen 

upplever och erfar, framställs även i deras bildskapande. Flickor ritar inte så mycket krig utan 

det är främst olika typer av relationer som bilderna föreställer, men som också kan kopplas 

till den miljö de vistas i. Hon menar att i denna barngrupp är det väldigt könsstereotypt under 

det fria skapandet, men hon berättare vidare om en pojke från en tidigare förskoleklass som 

bara ritade prinsessor och kronor. Hon menar alltså att det finns barn som vågar bryta sig från 

”normen” och rita sådant som inte förväntas av dess kön.  

 

Ulrika tycker att barnen blir inspirerade av varandra och att de frågar varandra om tips på hur 

de kan rita. I överlag har barnen en positiv syn vad gällande bildskapande, men att det även 

finns barn som tycker att bild är det värsta som finns. Hon menar att det oftast är de barn som 

har problem med finmotoriken som inte uppskattar ämnet.  

 

När vi frågade Ulrika hur mycket pojkar respektive flickor målade, svarade hon att i nuläget 

ser hon ingen direkt skillnad. Medan i höstas målade flickorna betydligt mer än vad pojkarna 

gjorde. När hon arbetar med genus i bildundervisningen blir det mest hur hon som pedagog 

förhåller sig gentemot barnen, att hon inte säger ”Åh, vad fint!” till flickor. Utan att hon 

försöker vara konsekvent i sitt agerande. 

 

I övrigt menar hon att bildskapande är bra men att det skall vara lustfyllt och inget tvång. I 

och med barnens låga ålder är det extra viktigt att inte sätt käppar i hjulet för dess fortsatta 

bildskapande. 
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5.3.4 SAMMANFATTNING  
 

Det som går att konstatera av de intervjuer som genomfördes var att två av förskoleklasserna 

använde bildskapande i anknytning till andra arbeten, medan en pedagog hade planerad 

bildundervisning. Vad gäller skillnader mellan pojkar och flickors alster menade alla fem 

intervjuade att flickor oftast ritar prinsessor, hjärtan, blommor, djur etc. och pojkar ritar mer 

actionfigurer, krig, våldinspirerat samt att pojkarna ofta berättade en historia till sina 

teckningar, något som inte visade sig i samma utsträckning hos flickorna. Likheter könen 

emellan var att de målade djur i olika former. Vidare tänker de alla på genusaspekten i sitt 

arbete med barn, då de försöker tänka på hur de förhåller sig till flickor respektive pojkar. 

Miljön tror pedagogerna kan påverka de barnen ritar, en pedagog förklarar hur pojkar ritar 

datainspirerade teckningar och att detta kan kopplas till deras hemmiljö, då de använder sig 

av dataspel i hemmet. I stora drag var samtliga pedagoger överense och gav relativt likartade 

svar på våra frågor kring barns bildskapande. 
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5. DISKUSSION 
 

I lpo94 står det skrivet: 

 

Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och 

utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, 

dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans 

verksamhet.48 

 

Vi anser att det är viktigt för barn att få uppleva olika typer av estetiska aktiviteter då det på 

många sätt bidrar till deras utveckling. I denna studie valde vi att fokusera på barns 

bildskapande och om det fanns några skillnader könen emellan. De frågor vi ställde oss i 

början och som fungerade som utgångspunkter för själva studien var följande: Vilka likheter 

och olikheter går det att finna i flickor respektive pojkars bilder?  Hur kan leken och den 

sociala samverkan inverka på barns bilder, samt vilken betydelse kan miljön ha på barns 

bildskapande? Vi anser att vi fått dessa frågor besvarade genom observation av barnens 

bildskapande och intervjuer med pedagoger.   

 

Gunnar Berefelts forskning kring småbarns bildskapande visade att det skiljde sig mellan 

flickor och pojkar i form av att pojkarnas rörelser var mer växande och att de tryckte hårdare 

med pennan. Medan flickorna var mer försiktiga och koncentrerade.49 Detta är något vi finner 

intressant då vi kan se vissa likheter i vår studie. I form av att flickorna satt koncentrerade 

och ritade mer detaljerade bilder och var mer lugna i sina rörelser. Pojkarna däremot var mer 

hastiga i sina rörelser och bombarderade sina bilder med olika händelser samt arbetade 

snabbare då det kändes som att de inte hade samma tålamod som flickorna. Pojkarna hade 

också detaljer men dessa framkom inte i lika stor utsträckning under den planerade bilden 

som under det fria skapandet.  

 

 

 

                                                
48 Lpo94. s, 7 
49 Heideken, Anna (1986) Barns bildskapande.  s, 35, 36 
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Det manliga är mer komplett och mer dominant än det kvinnliga, närmare besläktat 

med verklig handling, ty det kvinnliga är ofärdigt och i underordning och tillhör den 

passiva kategorin snarare än den aktiva. /…/ Det rationella som tillhör själen och 

förståndet är maskulint, det irrationella, känslans område feminint.50 

 

Citatet ovan härstammar från en text 100 e.kr. och det är nästan skrämmande hur likt detta 

tankesätt kan återspeglas i dagens samhälle. Vi anser dock att mycket har förändrats och gått 

framåt men att grundsynen fortfarande är den samma. Om man jämför detta med sättet hur 

pojkar och flickor ritar på går det att se vissa drag som överensstämmer med citatet. 

Pojkarnas hastiga och snabba produktion går att koppla till den aktiva mannen medan att 

flickorna sitter mer koncentrerade och ritar detaljer kan relateras till den passiva kategorin.  

 

Män och kvinnor har i århundraden blivit behandlade olika, kvinnorna var hemma och tog 

hand om hushåll och barn medan männen försörjde familjen. Männen har även varit 

förpliktigade att göra militärtjänst.51 Tidigare har vi nämnt att barns bildskapande påverkas 

av den kultur de lever i. Det är kanske inte så konstigt om flickor och pojkar ritar olika typer 

av bilder, då de redan som väldigt små blir indoktrinerade med de normer som råder samt 

vad som förväntas av pojkar respektive flickor. Detta är något som även Eva Änggård tar 

upp, då barnen väljer att måla vissa motiv eftersom de bäst lämpar dess kön.52 I hennes 

forskning kring barns bildskapande kan vi se likheter med vår egen studie, där vi kommit 

fram till att gemensamma faktorer könen emellan är djur, men att det även skiljer sig åt i viss 

mån samt att det främst är flickor som målar hjärtan och blommor.  

 

Hemmiljön och den miljö som barnen har i skolan tror vi har en betydande roll för dess 

bildskapande. De barn som observerats i denna studie har alla varit i samma ålder och vi har 

som tidigare nämnt funnit signifikanta skillnader i deras bilder. Under observationerna av 

barnen upplevde vi, (och fick det även bekräftat av pedagogerna) att pojkar ofta ritar 

datainspirerade bilder eller action-hjältar, samt har berättelser till deras alster. Alla barn är 

olika varandra, och det behöver inte nödvändigtvis betyda att det är barnets kön som gör 

                                                
50 Hirdman, Yvonne (2001) Genus – Om de stabilas föränderliga former. s, 19 
51 Steenberg, Ann (1997) Flickor och pojkar i samma skola s, 36-37 
52 Änggård, Eva (2006) Barn skapar bilder i förskolan. s, 5 
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skillnaden eller att det är något negativt. Det är olikheter som bidrar till utveckling och om 

alla tänka lika och agera lika, skulle vi sluta utvecklas.53  

 

I dagens samhälle finns det mycket som influerar och påverkar barnen, ett exempel som även 

Gunnar Berefelt menar, är tv och media.54 De barnprogram som spelas, är vissa inriktade på 

pojkar och andra på flickor. De program som har pojkar som målgrupp är ofta mer inriktade 

på action, där tempo, spänning och äventyr är en stor ingrediens i filmerna. Exempel på 

filmer kan vara, Digimon, Pokémon, Transformers, Star-wars och Turtles. Vi har reflekterat 

över de färgval som finns i dessa filmer och konstaterat att det överlag är mörkare färger i de 

pojkarna tittar på.  Det som flickor tittar på kan variera i större utsträckning men vi upplever 

färgerna som mycket ljusare. Det är även mer gulligt och mjukt i dessa filmer. Exempel på 

dessa filmer kan vara, Barbie, My Little Pony, Krambjörnarna och Trollz. Av dessa program 

att döma är det inte speciellt konstigt att barnen målar som de gör. Flickor och pojkar utgår 

ifrån deras erfarenhetsvärld och ritar det saker som de gillar och om de nu blir så att flickor 

ritar My Little Ponys och pojkar Transformers så anser vi inte det som ett problem. Som Ann 

Steenberg skriver är det bättre att uppmärksamma det barnen ritar och prata om det, istället 

för att tänka att det är säkert ett stadie barnet går igenom och att det med säkerhet kommer att 

försvinna.55  

 

Lekens synes vara en annan faktor som kan påverka barns bildskapande, då de genom bilden 

skapar sådant som de gillar eller behöver bearbetas. Vygotskij menar att imitation är en bra 

företeelse, i den mening att barnen härmar varandra eller andra vuxna för att på så vis 

upptäcka saker som ligger utanför deras förmågor.56 Den biologiska utvecklingen kan te sig 

olika barn emellan, vilket kan medföra att vissa barn har svårare att lära sig saker än andra. 

Men att det är främst det sociala och det kulturella som begränsar barnet i sitt lärande.57  

Detta är något som vi kan koppla till imitationen i barns bildskapande. När barnen uppnår en 

viss ålder börjar de ta intryck ifrån sin omgivning genom härmning. Ett exempel som vi sett 

förut är att barn ofta ritar liknande bilder som sina kamrater, eller vid nya övningar som de 

inte känner till sen innan. Anledningen till att de många gånger kopierar varandra kan bero på 

                                                
53 Williams, Pia, Sheridan, Sonja & Pramling Samuelsson, Ingrid (2000) Barns samlärande – En 
forskningsöversikt. Stockholm: Statens skolverk. s, 106, 107 
54 Berefelt, Gunnar, (1977) Barn och bild – Under redaktion av Gunnar Berefelt. s, 44  
55 Steenberg, Ann (1997) Flickor och pojkar i samma skola. s, 37 
56 Löfstedt, Ulla. (2004) Barns bildskapande – Teoretiska perspektiv och didaktiska konsekvenser. s, 38 
57 Ibid. s, 38 
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att de är osäkra och genom att göra en liknande bild som kompisen blir barnet inte utsatt på 

samma sätt.  

 

Barns bilder kan även användas i psykoterapeutiskt syfte, vilket kan vara positivt men något 

som även bör ta i beaktande då det lätt kan hända att det misstolkas. Ett barns teckning kan 

betyda något helt annat än vad som upplevs av utomstående. Av den anledningen är det 

viktigt att observera barnet när det målar, kanske sitta med, titta på och föra en dialog med 

barnet. Detta var något som vi upplevde då vi till en början inte satt med barnen när de ritade, 

det var betydligt svårare att förstå vad barnen menade med sina bilder än när vi satt med och 

förde en dialog.  

 

Kreativ utveckling är en process som äger rum i ett deltagande sammanhang, inte i 

ett enskilt huvud, och det finns alltid skäl att beakta deltagarnas faktiska deltagande. 

Att deltaga genom att sitta vid sidan om och iakttaga, är förvisso ett deltagande, 

men utveckling utvecklas av mer påtagliga interaktioner.58 

 

Vår handledare för denna studie berättade ett exempel om en pojke som enbart målade med 

svart krita. Pedagogerna blev oroliga och tog upp ämnet med föräldrarna som i sin tur 

kontaktade psykolog. Det visade sig i slutändand att pojken målade svarta bilder för att det 

enbart fanns svart krita att tillgå, de övriga färgerna hade tagit slut. Kontentan av detta kan 

vara att ha en dialog med barnen och inte förhasta sig över barnens bilder, rätt som det är 

finns det en simpel förklarning till varför de gör som de gör. Självklart så kan även bilderna 

visa på saker som är väl värda att uppmärksamma, men innan psykolog blir indragen är det 

värt att undersöka andra möjligheter. Ett annat exempel kan vara barn från andra kulturer 

som genom sina erfarenheter och traditioner ritar sådant som vi i västvärlden kanske skulle 

kunna misstolka, då vissa kulturer skiljer sig markant från vår. 

 

Rob Barnes menar att, när vuxna visar barn hur de kan rita, låt oss säga en katt, så utgår de 

ofta från förenklade former, se figur 6:1. Detta kan bero på att vuxna anser att det sättet blir 

enklast för barnen att använda sig av. Negativa effekter av detta kan vara att barnens tankar 

                                                
58 Strandberg, Leif (2006) Vygotskij i praktiken – bland plugghästar och fusklappar. s, 106 
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om hur de egentligen vill rita en katt, inte kommer fram. Detta resulterar även i att många 

barn ritar likadana bilder eftersom de har lärt sig att rita på ett visst sätt.59  

 
Figur 6:1 Katt 

Att barn ritar lika varandra kan även bero på att de är rädda för att misslyckas och att de tror 

att det finns ett rätt och ett fel, som det gör inom många andra ämnen. Ritar barnet då som sin 

kamrat blir det korrekt i dess mening.60 Anledningen till att igelkottarna blev snarlika 

varandra kan exempelvis bero på vad som ovan beskrivits, eller att de naturalistiska bilderna 

fungerar som ideal i den västerländska världen och på så sätt influerar barnens bilder.61   

 

Barn leker mycket när det målar, något vi har tagit del av vid observationerna. Pojkarna är 

specialister på att berätta historier till sina alster och varje detalj som finns på pappret fyller 

en viss funktion. Det är helt otroligt vilken fantasi barnen har och det som vi kanske upplever 

som en sak är något helt annat i barnets mening, därför är det essentiellt att prata med barnen 

om deras bilder. Detta för att få kunskap om vad de målar samt hur de tänker.  

Något som vi dock har tagit i beaktande gällande denna studie, är att den är liten i dess 

omfång, och att resultatet kan ha blivit annorlunda om vi besökt fler förskoleklasser, att vi 

haft följdfrågor till intervjuerna, då vi i efterhand hade velat veta mer ingående vad 

pedagogen menat i vissa frågor.  Vi tror dock inte att vår närvaro vid de bildskapande 

aktiviteterna har påverkat det barnen målat, då det vid pedagogernas intervjuer framgick att 

de motiv vi såg barnen rita även var något som pedagogerna tidigare hade observerat.  

                                                
59 Barnes, Rob (1994) Lära barn skapa.  s, 39 
60 Ibid. s, 30 
61 Aronsson, Karin (1997) Barns världar – barns bilder. s, 48 
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6. SLUTSATSER 
 

Resultat vi fått fram av denna studie är att det finns skillnader mellan pojkars och flickors 

bildskapande. Sett ur ett genusperspektiv kan det vara så att genom våra förväntningar och 

det som samhället förmedlar, lätt blir så att det stereotypiska vinner över det originella i barns 

bildskapande.  

 

Vår studie pekar på att flickor ritar mer kvinnliga figurer och pojkar föredrar actionhjältar i 

det fria bildskapandet. Vid den planerade bildlektionen hos förskoleklass tre, var det betydligt 

svårare att se några direkta skillnader flickor och pojkar emellan, med tanke på att samtliga 

barn hade samma uppgift, att rita en igelkott. Vid den planerade aktiviteten i förskoleklass ett 

var det en aningen lättare att se skillnader mellan pojkarna och flickornas alster, då de 

använde sig av olika schabloner och papper. Det som vi upplever har gett störst variation 

könen emellan, är det fria bildskapandet. Pojkarnas bilder var mer inriktade på våld och krig 

medan flickorna målade blommor, hjärtan och människor. 

 

Vi upplever att den miljö och kultur barnen växer upp i har till stor del inverkan på barns 

bildskapande. I teorikapitlet visade vi på hur barn i andra kulturer ritar, och detta tycker vi är 

ett ypperligt exempel på att samhället gör oss till den vi är och hur vi gör saker och ting. 

Beroende på var barnet kommer ifrån och dess erfarenhetsvärld samt hur de uppfattar saker 

så kommer deras bilder att spegla detta. Kulturen vi lever i och gamla synsätt, samt 

påtryckningar från media gör att barns bilder utspelar sig på olika sätt beroende på om det är 

en flicka eller pojke. Exempelvis om vi tittar på vad barn leker med eller ser på tv så märks 

det tydligt att flickor föredrar att leka med vissa saker och pojkar andra, tv-program likaså. 

Eftersom barn allt som oftast utgår ifrån sin erfarenhetsvärld och målar det de vet och gillar, 

så faller det sig naturligt att de målar olika saker. Vi ser att denna studie har uppmärksammat 

oss på hur det verkligen ser ut och att detta gör att vi blir mer medvetna över våra handlingar 

och tillvägagångssätt vad det gäller barns bildskapande aktiviteter.  

 

Kontentan av detta blir att det går att se skillnad i barns bilder, könen emellan, men att det 

beror mycket på omständigheterna runtomkring, dvs. om det är fritt skapande eller en styrd 

aktivitet. Detta är något som vi i vårt kommande arbete kan ha stor nytta av, då vi blivit mer 

medvetna kring de faktorer som påverkar barns bildskapande. Att vi som pedagoger tänker på 
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hur vi förhåller oss gentemot flickor och pojkars bildskapande och att det egentligen inte är 

vad barnen ritar som är det viktiga, utan att de ritar.  Flickor och pojkar skiljer sig biologiskt 

åt, men genom samhällets normer föds de in i en värld av många regler om hur de som flicka 

respektive pojke bör uppträda och bete sig.  Flickor och pojkar kommer att skilja sig åt i 

mångt och mycket, som exempelvis vad de leker med eller ser på tv, men som vi genom 

litteratur har erfarit är det genom bl.a. bildskapande och lek som barn bearbetar mycket av 

sina upplevelser. Pojkar och flickors erfarenhetsvärld kan komma att skilja sig åt, det är då 

väsentligt att de genom bilden får möjlighet att rita det som de upplever och att vi inte 

försöker hämma barnen i deras bearbetningsprocess. Det viktiga som pedagog är att erbjuda 

barnen olika möjligheter samt vidga deras synsätt vad gällande bildskapande.   

 

Vi avslutar vårt arbete med några väl valda ord kring barns bildskapande av Gunnar Berefelt 

 

Barns bilder är viktiga. Det viktiga är egentligen inte resultatet utan det oftast 

lustfyllda besväret med streck och färger (som ger former och figurer och 

innehåll) fylla ett tomrum – d v s mödan att artikulera sej. Detta att på egen hand 

åstadkomma något som inte tidigare fanns är en kreativ gärning. Att söka yttre 

form för inre angelägenheter är ett sätt att bearbeta och åskådliggöra erfarenheter, 

funderingar, känslor. Det är en väg till kunskap om sig själv och om 

verkligheten.62 

 

 

                                                
62 Anna Heideken. (1986) Barns bildskapande.  (förord) 
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7.2 OTRYCKTA KÄLLOR 
 

Intervjuer med fem förskolepedagoger, April 2008 



 

Bilaga 1 Brev till föräldrar 
 

Hej! 

Vi är två studenter vid lärarutbildningen på Umeå universitet. Vi håller nu på att skriva vårt 

examensarbete som kommer att handla om barns bildskapande ur ett genusperspektiv. I vår 

studie kommer vi att undersöka vilka likheter och olikheter som går att finna i pojkar 

respektive flickors bilder.  

 

Vi kommer att observera barnen när de tecknar och under tiden dokumentera den 

bildskapande processen samt deras färdiga alster, för att på så sätt kunna dra slutsatser.  

Det vi skulle behöva från Er föräldrar är ett godkännande att Ni tillåter Ert barn att delta i 

denna undersökning. Barnen kommer naturligtvis att vara anonyma och det kommer inte på 

något sätt vara möjligt att spåra undersökningen till skolan eller Ert barn.  

 

Om ni inte vill att ert barn skall deltaga så var vänlig och meddela detta till personalen på 

skolan. 

 

Tack på förhand! 

Mvh/ 

Camilla Holmberg och Lina Jönsson 



 

Bilaga 2 Intervjuguide 
 

1. Vad brukar barnen måla? (Pojkar resp. flickor) 

2. Ser ni några likheter eller olikheter mellan pojkar och flickors bilder? 

3. Hur behandlas bilderna? (dokumentation) 

4. Hur ser en bildtimme ut? (planerad, styrd, fri bild) 

5. Vad använder ni för material? (tillgängligt, inlåst) 

6. Hur tror ni att miljön påverkar barnens bildskapande?  

7. Hur länge har ni arbetat med yngre barn? ( ser ni någon skillnad nu jämfört med 

när ni började) 

8. Påverkar barnen varandra när de tecknar? (härmning etc.) 

9. Vilken inställning har barnen till bild? 

10. Kan ni se någon skillnad i hur mycket barnen målar? (målar pojkar/flickor mer) 

11. Hur arbetar ni med genus i er bildundervisning?  

 

 

 

 

 

 
 

 


