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Sammanfattning 

 

Bakgrund 

I det här avsnittet tar vi först upp lite historia kring ämnet bild i förskolan genom 

Fröbeltraditionen. Bild har gått från att vara ett oviktigt ämne till att bli ett ämne som 

genomsyrar verksamheten, mycket tack vare läroplanen. Aktuella forskare beskriver i 

bakgrunden vikten av kommunikationen och lärandet kring barns bildskapande. Ett ämne som 

är aktuellt idag är hur pass genusmedvetna pedagogerna på förskolorna är och vi har därför 

valt att ta upp det också i arbetet. Som teorier intar vi en allmän syn av Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv. Med det här menas att vi även tar in Säljös och Scott Frischs 

perspektiv utifrån Vygotskijs teori. Vi har även utgått från Tegnérs socialkonstruktionistiska 

perspektiv utifrån en genussyn.  
 

Syfte 

Vårt syfte är att se till hur pedagoger använder kommunikation vid barns bildskapande i deras 

process och produkt samt om kommunikationen ser olika ut beroende på om barnet är pojke 

eller flicka.  
 

Metod 

I vårt arbete har vi använt oss av kvalitativa observationer då vi vill se pedagogernas 

förhållningssätt och utifrån observationerna har vi sedan diskuterat resultatet. Vi har 

observerat på två förskolor där barnen har varit i åldrarna tre till fem år gamla och 

observationerna höll på i en veckas tid. Antalet pedagoger som observerades var sammanlagt 

sex stycken varav tre från varje förskola.  
 

Resultat 

Vårt resultat visar på vilket sätt pedagogerna använder sig av kommunikationen vid barns 

bildskapande. Resultatet varierar då en del använder sig av en värderande kommunikation 

medan andra inte använder verbal kommunikation i sitt bemötande. Utifrån genusperspektivet 

kunde vi se en skillnad på förskolorna hur de kommunicerade med barnen utifrån vilket kön 

barnen hade.  
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Inledning 
Titeln ”Gult och gult blir svart” är ett citat hämtat från ett barn i en av observationerna. Vi 

tyckte att det var ett passande namn då det sammanfattar vad studien handlar om vilket är 

kommunikation.  

 

Barn skapar i förskolan av olika anledningar. Det kan vara en rofylld aktivitet under dagen 

som ett sätt att varva ner eller en del av leken som barn aktiverar sig med. Många gånger 

integrerar pedagogerna skapandet med det ämne, tema som de arbetar med för att barnen ska 

kunna se sitt lärande tydligare. Det finns många olika sätt att kommunicera med ett barn som 

skapar. Pedagogen kan antingen ta tillvara på lärandesituationen, de kan diskutera 

tillsammans med barnet, de kan lägga in en värdering eller så kan de också välja att inte 

kommunicera med barnen alls. Vår definition av bildskapande i arbetet är bred då vi tänker 

oss skapande som allt från att rita en teckning till att barnen använder sig av olika typer av 

material. I barnkonventionen (2009) i artikel 31:2 står det att alla barn ska få möjlighet till att 

tilldelas lämplig estetisk verksamhet, vilket läroplanen för förskolan stödjer. 
 
I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2010) står det att pedagogerna har en viktig roll som 

förebilder i förskolan och att barn påverkas av deras bemötande. Då barnen under sitt 

bildskapande söker kontakt med pedagogen, är det av stor vikt att ta tillfället i akt och låta 

barnet berätta om sin bild. Barns bildskapande i förskolan kan ses ur många olika aspekter. 

Det kan exempelvis ses ur ett socialpedagogiskt, matematiskt, språkmässigt, motoriskt eller 

identitetsutvecklande perspektiv. Den nya reviderade läroplanen för förskolan ger tydligare 

direktiv om hur pedagoger bör arbeta med bildskapande, det står exempelvis att barns 

estetiska och skapande förmåga ska tas tillvara på. Grunden för vår undersökning är att se hur 

kommunikationen mellan pedagoger och barn ser ut vid bildskapande aktiviteter och rubriken 

på vårt arbete visar en chans på ett nytt lärande för barnet.  
 
Under tiden som studenter vid högskolan Borås har utbildningen präglats av att pedagoger ska 

vara mer genusmedvetna och därför blir genusaspekten också en intressant del att ta hänsyn 

till i förskolans verksamhet. Vi blev inspirerade av Olofsson (2007) då hon belyser att det i 

dagens samhälle finns skillnader i bemötandet mellan könen. I läroplanen för förskolan står 

det att pedagogens uppdrag är att motverka traditionella könsroller. Med tanke på det är det en 

intressant aspekt att titta på hur pedagogers kommunicerande med barn ser ut också ur ett 

genusperspektiv.  

Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte är att undersöka hur pedagoger kommunicerar med barn vid bildskapande, alltså 

den muntliga respons de ger barnet som skapar. Som en vinkel är även genusperspektiv av 

intresse, för att se om pedagoger kommunicerar olika gentemot flickor och pojkar. Våra 

frågor blir då: 

 Kommunicerar pedagogerna (förskolepersonalen) med barnen under processen och i 

så fall hur? 

 Kommunicerar pedagogerna med barnen om produkten och i så fall hur? 

 Bemöts pojkar och flickor på ett likvärdigt sätt i bildskapande aktiviteter? 
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Kunskapsbakgrund 
Nedan kommer litteratur att behandlas som tar upp pedagogers kommunikation och 

bemötande av barns bildskapande, bildskapandets historik inom förskolan, pedagogers 

förhållningssätt, skapandemiljön samt genus.  

Pedagogiska förhållningssätt till barns bildskapande 
Bildaktiviteter har alltid varit en del av förskolans verksamhet. Bendroth-Karlsson (1998) tar 

upp Fröbel som gav grunden för hur förskolan ser ut i dag genom sin Fröbeltradition i slutet 

av 1800-talet. Hans pedagogik såg till barnens självständighet och han gav förskolan olika 

pedagogiska gåvor varav den tionde var papper och penna. Fröbel ansåg att ett metodiskt 

arbetssätt var ett sätt för barnen att lära sig teckna. Att ägna sig åt kopiering av andra var 

meningslöst enligt honom men barnen skulle till en början efterlikna det som lärarinnan 

gjorde på sin tavla. På så vis kunde lärarinnan benämna det som gjordes korrekt samt 

medvetandegöra för barnen vad de gjorde. Det här är en motsättning mellan Fröbels synsätt 

till att barn å ena sidan ska utvecklas fritt men å andra sidan ska följa de regler som han satt 

upp i sin metod menar Bendroth-Karlsson (1998). Fröbel var mycket bestämd i sina tankar om 

hur det skulle gå till och gav därmed inte de lärare som jobbade med barnen mycket till 

utrymme i fråga om det personliga motivet i barnens produkter. Bildaktiviteten har setts ur 

många vinklar genom åren, menar Änggård (2005). Under en period såg pedagogerna och 

forskarna till Piaget´s teorier om att barnens bilder avspeglade hur deras innersta tankar såg 

ut. Änggård menar också att konstnären Picasso har fungerat som en influens i förskolans 

historia och menar då att tack vare hans “primitiva” konst sågs barnens fria bildskapande som 

något eget och konstnärligt. De här synsätten finns fortfarande kvar i förskolans verksamhet 

och framför allt menar Kim, Park och Lee (2001) att det finns viktigt lärande i barns 

bildskapande. Deras synsätt kan liknas med Fröbel då de menar att när barnen får medverka i 

planerade aktiviteter uppnår de en bra självkänsla och de upplever att de utför något 

meningsfullt.  
 
Weissenrieder (2008) hävdar att skapande kan vara en typ av lek, det finns barn som har svårt 

för att leka och för dem kan skapande vara ett sätt att ta sig in i leken. Det här visar på hur stor 

vikt skapande kan ha i en barngrupp. Symboler finns runt omkring barn hela tiden och har en 

tendens att påverka det de skapar. Weissenrieder beskriver att barns bilder berättar om hur 

deras inre tankar ser ut precis som Änggård (2005) beskriver hur det synsättet av Piaget har 

influerat förskolans pedagogik historiskt sett. Weissenrieder menar att barn som skapar något 

som de inte gjort förut utan tar en ny vändning i sitt skapande oftast har en anledning till det. 

Den typen av skapande avviker oftast från det barnet gjort förut i fråga om form, färg och 

sammansättning i bilden. Den avvikelsen leder till att det blir lättare att upptäcka, samt 

diskutera vad det är som har hänt eller berört barnet. 
 
Bendroth-Karlsson (1998) tar upp att det finns de pedagoger som inte brukar skapa 

tillsammans med barnen och det beror på att pedagogerna anser att de inte har det skapande i 

sig. Det faller inte naturligt för dem och de anser sig inte vara duktiga på det och då finns det 

risk att pedagogen väljer att inte kommentera det barnen skapar. Änggård (2005) tar upp i sin 

avhandling att det händer att en pedagog istället för att själv medverka i en bildaktivitet, utser 

en hjälpreda som håller koll på sina kompisar och som hjälper till när det ska exempelvis 

klippas. Löfstedt (2001) menar att det måste finnas en eldsjäl till pedagog för att 

bildskapandet ska få sitt rätta lärande. Det räcker inte med att alla är lite engagerade utan det 

ska finnas en pedagog som har huvudansvaret. Häikiö (2007) vill påvisa att de flesta styrda 

aktiviteterna är utifrån barns perspektiv men de utgår inte från ett barnperspektiv. 
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Pedagogerna har i förväg bestämt vad barnen ska göra för något och utgår från barnens 

intressen men det är sällan som pedagogerna tar tillvara på barnens initiativ till en aktivitet. 

Kim, Park och Lee (2001) vill belysa att det barnet skapar, brukar i de flesta fall sluta med att 

de får ta hem slutprodukten, visa upp det hemma för att sedan slängas i soporna. 

Process och produkt samt vikten av kommunikation 
Scott Frisch (2006) anser att barns skapande ofta tas ur sitt sammanhang genom att det alltför 

ofta fokuseras på produkten och processen ges därmed inget värde. Enligt Löfstedt (1999) 

hamnar däremot många gånger produkten på en sekundär plats då pedagoger vill att processen 

ska komma i första hand. Barnen å andra sidan fokuserar mer på produkten och på vad de 

skapar. Det kan leda till innehållsrika bildberättelser av barnen, men pedagogerna kan ta dem 

som formmässigt enkla på grund av deras uttryck. Har pedagoger och barn haft olika 

utgångspunkter med skapandet kommer övningen därför att sakna en pedagogisk mening. 

Löfstedt tar upp hur barns fria skapande har blivit till en kultur där syfte och mening går före 

struktur och färdighet. Det blir avskilt från det frivilliga bildskapande barn gör, då de här 

färdigheterna oftast saknar en relevans för barnen i deras bilder som ofta har ett föreställande 

motiv enligt Löfstedt. Om vi bara ser till den färdiga produkten, menar Scott Frisch (2006) är 

det omöjligt att kunna se barnens innersta tankar och vilka upptäckter de gjorde under själva 

processen till den färdiga produkten. När barnen i Scott Frisch undersökning berättade om 

sina bilder under processen var det inte om vad de skulle skapa för något, utan de berättade 

mer om hur de skulle skapa för att nå fram till resultatet. 
 
Scott Frisch (2006) beskriver hur barn när de målar ofta skapar en historia runt motivet som 

de målar. Det blir en reflektion där barnen själva funderar över process och produkt. Hon 

menar att forskning av barns bilder visar en förståelse av barnens kognitiva medvetande, deras 

känslor samt deras visuella processer. Hon menar också att pedagogerna fokuserar mest på 

slutprodukten när de ska se till barnens innersta tankar utifrån deras skapande. Men skulle 

pedagogerna utgå från Vygotskijs sociokulturella perspektiv skulle även processen, samtalen, 

barnens kultur samt skapandemiljö räknas in. Scott Frisch resonerar om dialogen som en 

viktig del i barns utvecklande när de skapar, det hjälper barnen att komma på hur de ska gå 

vidare. Dialogen kan vara av instruerande art och den kan vara av stödjande art. Genom att 

stötta och instruera hjälper pedagogen barnen vidareutveckla både vad gäller språket och 

barnets personliga utveckling. Barnen i studien som Scott Frisch undersökt använde sig av 

stöttning för att komma vidare i sitt eget lärande, det gjorde de genom att söka svar på sina 

frågor hos pedagogerna under tiden de skapade. Massey (2004) menar att de vuxnas verbala 

språk till barnen spelar en stor roll. De lär sig de sociala reglerna som exempel turtagning och 

de får ett bättre ordförråd. Hon poängterar också att de samtalen inte sker tillräckligt ofta och 

menar på att barnens kognitiva tänkande förbättras genom de samtalen. Därför måste alla 

pedagoger bli mer medvetna om det.  
 
Enligt Weissenrieder (2008) är det en fördel att samtala runtomkring det barnet skapat, då det 

är ett bra tillfälle för pedagogerna att få en chans att komma närmare barnet. Änggård (2006) 

anser att när barnen får beskriva sina motiv för någon skapar det en betydelse för vad de har 

gjort. Det gäller även när barnet har skapat något som redan är beskrivande och detaljerat. 

Genom ett kontinuerligt bemötande av barnens skapande får barnen en chans till att ge ny 

information som tillför alstret en ny och vidare betydelse. Änggård menar vidare att 

pedagogen och barnet läser av bilder på varierande sätt och det kan visa sig på olika sätt. Hon 

ger ett exempel där ett barn har ritat en människa på marken och en annan i himlen. Änggård 

frågade barnet om figuren i himlen var död, men det var den inte för det var något som 



9 

 

figuren på marken bara tänkte att den var. Likaså tycker Weissenrieder att skapandet ger 

många chanser till positiva utlåtanden, inte bara om det som skapats utan också om saker 

runtomkring skapandet, det ger en möjlighet till att bli sedd för den enskilde individen. Hon 

poängterar också att skapande inte bör vara tråkigt, det kan vara så att pedagogerna själva inte 

är intresserade av uppgiften på grund av olika anledningar och har då tappat det meningsfulla 

lärandet. Likaså anser Kim, Park och Lee (2001) att pedagogerna bör diskutera med barnen 

under processen och inte bara det färdiga alstret. De hävdar att pedagoger och föräldrar utifrån 

barns skapande kan se vart barnen ligger i sin utveckling och vad som försiggår i deras liv. De 

framhåller hur det borde vara ett privilegium att få förtroendet av ett barn att kommentera 

deras skapande från deras inre tankar och det är upp till pedagogen att ta till vara på 

situationen och uppmuntra barnet.  
 
Scott Frisch (2006) resonerar om hur målande ofta är initierat av pedagogerna och därmed en 

hjälp till barnen att komma igång med sitt skapande. Barnen ges inspiration i form av sagor 

eller tankar, det här för att lättare kunna komma igång med sitt skapande. Scott Frisch skriver 

om Vygotskijs ”scaffolding” som ett redskap för att hjälpa barnen framåt i sitt lärande samt att 

barnen genom att prata med någon annan lär sig mycket om sitt eget tänkande kring 

skapandet. När barnen lärde sig nya saker under processen kunde pedagogerna i Scott Frisch 

undersökning berätta att det lärandet kunde de se i andra sammanhang och i andra bilder som 

barnen skapade. Hon beskriver i sin undersökning en flicka som ska rita av sig själv. Hon 

utgår då från en prinsessa som hon precis har lärt sig att rita av en annan kompis och tar då de 

nyinlärda kunskaperna med sig till den här uppgiften. Scott Frisch menar då att det hade varit 

lätt för en pedagog att enbart se det ur ett genusperspektiv, för att flickan agerar stereotypt 

utifrån sitt kön. Men det ligger ett lärande bakom det och flickan plockar fram det för att hon 

har användning av det just nu för att fullfölja sin uppgift att rita av sig själv. Scott Frisch 

menar i sin undersökning att när barnen skapar är det bra med någon form av planerad 

inspiration för dem i deras process. Men det är viktigt att pedagogen behåller det roligt och 

utmanande för barnen.  
 
Bendroth-Karlsson (1998) anser att en pedagog som leder en bildaktivitet ska inta en 

mästarroll. Det som är viktigt att tänka på då är att aktiviteten ska vara en guidning och inte 

alltför styrt. Med guidning menar hon att pedagogen ska finnas där för barnen för att kunna 

leda dem framåt i sitt skapande. Slutresultatet får inte vara avslöjat för barnen då de måste få 

utforska själva med hjälp av pedagogen. Vid en aktivitet påvisar Bendroth-Karlsson 

nödvändigheten av att barnen får en kännedom om materialet, att de får lära sig olika tekniker, 

att de får träna i att se saker på olika sätt samt att det ingår samtal om barnens bilder. För att 

det ska kunna ske måste pedagogen ta på sig en mästarroll och guida barnen. Viktigt är också 

att atmosfären är trygg och lekfull för barnen för att de ska kunna få ut så mycket som möjligt 

i sitt skapande. Det sker när pedagogerna inte har bestämt i förväg hur resultatet ska bli. I sin 

mästarroll ska pedagogen förklara vad de ska göra och hjälpa dem med materialet men 

slutresultatet ska barnen själva få komma fram till och skapa. På så sätt känner barnen att det 

sker ett mer tillåtande lärande. När en pedagog har en bildaktivitet och barnen tillåts att få 

utforska vad de gör för något, sker en djupinlärning. Men Bendroth-Karlsson menar att det är 

många pedagoger som vill att barnen ska hinna med så många olika saker som möjligt och ger 

barnen ingen chans att få gå in på djupet i det de gör och därför är det vanligt att 

bildaktiviteter bara ger barnen en ytinlärning. För att arbeta med djupinlärning är enligt 

Häikiö (2007) temaarbete, ämnesintegrerat, ett bra sätt. På det sättet får processen en större 

plats i lärandet.  
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Bild och skapande har gått från att vara ett oviktigt ämne till att bli ett ämne som har fått 

större utrymme. I Lpfö 98 (rev. 2010) tas det upp att alla barn ska utveckla sitt skapande samt 

att de ska utveckla ytterligare lärande genom att använda sig av sin skapande förmåga. 

Läroplanen tar också upp att varje barn ska uppmärksamma symbolspråken. Barnen ska också 

utmanas att skapa en egen uppfattning om sitt skapande och kunna uttrycka sig genom 

bildspråket. 

Språket och samtalets roll i barns bildskapande 
Ofta blir kreativiteten synlig tidigt i barns skapande enligt Vygotskij (1995). När fantasi och 

verklighet blandas samman, kan det förstås genom att det som blandats har hämtats ur saker 

som skett i verkligheten och tidigare har upplevts. Det bygger på ett sociokulturellt synsätt. 

Fantasin hämtar näring i gamla händelseförlopp samt från den omgivning som omger oss nu. 

Men genom att kombinera de här sakerna på olika sätt kan människan komma vidare i sin 

utveckling eller bara utforska fantasivärlden ännu mer. Vygotskij anser att en vuxen har mer 

fantasi än ett barn, då den vuxne har levt längre och därför har större erfarenhet av sin 

omvärld. Desto mer erfarenhet en människa har desto rikare fantasi. Slutsaten av det blir att 

barn bör ges mer erfarenheter för att kunna berika sin fantasi och därmed utveckla sitt 

skapande. Vygotskij tar upp att när barn skapar/målar är det ett sätt för dem att uttrycka sig 

på, ett sätt att kommunicera med andra. Det kan vara lättare för dem att måla än att med ord 

försöka beskriva något. 
 
Nya situationer för en människa kan enligt Säljö (2005) leda till nytänkande men ställer också 

krav på oss att agera annorlunda gentemot vad vi gjort förut. Därför blir samtalet viktigt 

människor emellan då de leder till att den enskilda individen skapar sig egna tankar 

runtomkring det som sagts. De här tankarna tar vi med oss in i framtida skeenden/händelser 

och kan använda dem efter bästa förmåga. Det vi gör blir alltså erfarenhetsbaserat vilket kan 

visa sig i bilder som framställs. I bilder blir både kommunikation och reflektion sammanförda 

till ett gemensamt resultat. Det är inte enbart det muntliga språket som individen kan 

kommunicera på utan det kan också ske genom bilder som människan har skapat utifrån sina 

inre tankar. Säljö (2005) menar att för att få till ett samspel, alltså en kommunikation mellan 

två eller flera individer krävs det att båda/alla vet de spelregler som gäller vid en 

konversation, båda parter måste ge och ta information som näring till samtalet, det blir ett 

gemensamhetstänkande. När flera personer samtalar uppstår det flera möjliga teorier i olika 

resonemang som den enskilde individen har möjlighet att ta ställning till vilket är mer 

optimalt för inlärningen och för gruppens gemensamma förståelse. Det som är möjligt för 

andra utomstående att ta del av är det skrivna, det som görs eller det vi säger och Säljö 

resonerar om att det är det enda som vi har tillgång till när det handlar om människor. Det är 

likaså det som i grunden betecknar det sociokulturella perspektivet. Vygotskijs underliggande 

tanke är att människan kontinuerligt utvecklas och förändras. Bendroth-Karlsson (1998) 

menar att barnen är experter på sina egna bilder och det är upp till pedagogen att låta barnen 

få berätta vad deras bilder betyder. Det menar hon är ett bra alternativ till värderingar av 

barnens bilder. Genom att diskutera bilderna med barnen sker ett värdefullt lärande där barnen 

kan lära sig att se på sin bild med andra ögon. Enligt Häikiö (2007) kan en pedagog hjälpa ett 

barn som inte är nöjd med sin bild genom att stötta barnet verbalt under processen. Hon 

skriver om en pedagog i sin avhandling som hjälper och för barnets lärandeprocess vidare då 

barnet inte tyckte att aktiviteten var rolig eftersom han inte visste hur färgerna ska blandas för 

att få fram rätt nyans. Häikiö poängterar att det är viktigt att pedagogen inte målar åt barnet 

utan muntligt hjälper honom hur han ska blanda färgerna för att själv bli nöjd med sin bild. 

När han tillslut hade fått rätt nyans var han glad och stolt över att ha klarat av det själv. Enligt 

Bendroth-Karlsson kan ett samtal om barnens bilder se ut på tre olika sätt. Det första är att 
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pedagogerna inte samtalar alls kring barnens skapande. Det andra är att pedagogen tar 

tillfället i akt och kommunicerar med det enskilda barnet och det tredje är att pedagogen gör 

barnets skapande synligt på avdelningen där alla får chansen till att kommentera. När barnen 

skapar anser Bendroth-Karlsson (1998) att barnet deltar i två olika kommunikationer. Det ena 

är att interagera det material som barnet använder och det andra är att kommunicera med 

andra individer runt omkring barnet. 

Lärandemiljöns betydelse för pedagogens förhållningssätt 
Scott Frisch (2006) hävdar att det är flera komponenter som spelar roll i barns bildskapande. 

Det handlar om känslor, erfarenheter, om lärandet samt om berättandet. Men hon vill också 

poängtera att pedagogerna och lärandemiljön har betydelse i barnens skapande. 

Skapandemiljön är viktig och kan användas som ett verktyg i barnens skapande. Häikiö 

(2007) anser att miljön ska ge ett pedagogiskt budskap och enligt Vygotskij (i Lindqvist 1999) 

är det pedagogens uppgift är att ordna den fysiska miljön så att barnen utmanas i sin 

kreativitet. Scott Frisch (2006) beskriver hur spegeln kan vara ett verktyg för barn att 

upptäcka nya saker hos sig själva när de ritar. Scott Frisch beskriver också hur viktig dialogen 

mellan pedagogen och barnet är. I samtalet mellan en pedagog och ett barn i hennes 

undersökning synliggjorde pedagogen lärandet för barnet genom att namnge allt för barnet 

varpå hon kunde komma på nya saker om sig själv. Genom interaktionen mellan pedagogen 

och flickan kunde flickan komplettera sin bild med nya insikter. 

 

Kim, Park och Lee (2001) tar upp tre sätt att arbeta med barnens skapande som ger den 

respekt som de förtjänar. Det första sättet är att använda barnens färdiga slutprodukter som ett 

lärandematerial. Det andra sättet är att använda barnens färdiga slutprodukt som lekmaterial 

och till sist det tredje sättet är att visa upp barnens slutprodukt för att inspirera de andra 

barnen. Då ska det också uppmuntras att de andra barnen kommenterar de bilder som hänger 

för visning, men viktigt är då poängterar Kim, Park och Lee att barnen har gett sitt 

godkännande till det. De beskriver också barnens skapande som ett fönster att titta in igenom 

för att kunna se barnens allra innersta. Enligt Braxell (2010) infinner sig inte en positiv 

skapandemiljö enbart av att det finns tillgång till mycket material utan den miljön skapas 

utifrån pedagogens positiva attityd gentemot skapande. Utifrån miljön kan vi se vilken attityd 

pedagogen har mot skapande och det kan vi se genom att pedagogen använder rummet som en 

tredje pedagog. Genom att visa upp barnens färdiga slutprodukt, att ge barnen en stor 

variation på material samt att materialet är lättillgängligt för alla barnen visar enligt Braxell på 

en positiv och trygg skapandemiljö som inspirerar till nytänkande hos barnen och en vilja till 

att börja skapa. Häikiö (2007) poängterar att det inte enbart är mängden material som avgör 

kvaliteten i miljön utan också att det är minst lika viktigt att all material är logiskt placerade 

för barnen.  

 

Änggård (2005) lyfter fram hur miljöns fysiska utformning kan påverka barn till att skapa. 

Hur mycket sittplatser som ges, att ytan inte är för liten och hur mycket material som finns att 

använda. När barn skapar tillsammans med andra känner de en gemenskap, vilket kan leda till 

att vissa barn kommer att exkluderas på grund av ålder och kön eller andra orsaker. Bilder 

som sätts upp på väggarna kan visa på hur pedagogerna gör skillnad på olika typer av skapade 

bilder. Hon skriver hur pedagoger ofta belyser det som har skapats fritt, genom att hänga upp 

det på väggarna. Men när barn har målat med en mall ses det mer som ett tidsfördriv och sätt 

därför inte upp på väggen, det är inte skapat ur fantasin. Änggård belyser hur miljön påverkar 

både pedagoger och barn i bildskapande situationer. I bildskapande används ett visst 

förutbestämt material vilket ger en gemensam referensram för de som deltar, samhörighet och 

kommunikation blir därmed en naturlig utgångspunkt. Vad som sägs under en bildskapande 
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situation har inget att göra med vad som skapas, det kan vara två skilda saker som inte 

nödvändigtvis påverkar varandra. Det som binder barnen samman är att det finns material 

som de kan använda efter sin egen förmåga eller efter pedagogens instruktioner, vilket enligt 

Änggård gör att den här typen av aktivitet inte är lika påverkningsbar som exempelvis en lek. 

Änggård anser att barn i de här situationerna oftast målar sitt eget motiv utan att de blir 

påverkade av sina kompisar. Hon menar vidare att ibland kan det samtalet beröra det som 

målas men lika ofta handlar det om något annat. Likaså kan det finnas gemensamma nämnare 

som att barnen tecknar samma motiv fast i egen tolkning och skapar därigenom en gemensam 

referensram. Mellan barn kan det ibland förekomma en tråkig och bestämmande samtalston, 

vilket är ett meningsutbyte som inte generarar en positiv respons eller trevligt arbetsklimat. 

Att säga till barn att de ska skapa ur sin fantasi och vara individuella i sitt skapande är svårt, 

då barnen oftast inte ges den möjligheten att vara för sig själva på förskolan. Egna utrymmen 

är det ont om och barnen blir hänvisade till att samsas med andra både när det gäller utrymme 

och förvaring. Barn ses ofta som en gemensam grupp av pedagogerna, de ska göra allt 

samtidigt, vilket påverkar situationer där barn skapar. Likaså tar Änggård upp hur barn i icke 

lärarstyrda skapandesituationer skapar helt andra bilder i jämförelse med när en lärare är med, 

det är en typ av uttryck för hur olika barn och vuxna ser på skapande. När läraren tar 

initiativet till skapandet har det oftast ett pedagogiskt syfte. Det kan vara att fundera ut något 

från en händelse som barnen erfarit eller att måla av något specifikt. När barn skapar utan att 

ha en pedagog närvarande skapar de mer utifrån sin fantasi, det kan vara exempelvis figurer 

eller ett hus. Änggård beskriver hur barns egenskapade produkter borde ges högre status då de 

oftast är tillkomna i samband med andra barn och inte i lärarstyrda aktiviteter. Men hon vill 

framhäva att lärarstyrda aktiviteter också har ett värde, det är oftast då som barnen ges en 

inblick i nya kunskaper som de annars skulle gå miste om. Risken finns också att vissa barn 

aldrig skulle rita om inte en vuxen initierade det. En annan aspekt är att medier och enformigt 

skapande skulle komma att dominera i barns motiv. 

Genus i pedagogiska verksamheter 
Svaleryd och Hjertson (2012) framhåller att när samhället pratar om genus menar vi den 

kulturella och den sociala delen vilket handlar om den erfarenhet vi har samt hur vi 

framställer genussynen utifrån oss själva. Det är förhållandet mellan de båda könen som 

genus syftar till och inte till det biologiska. Svaleryd och Hjertson menar att flickor och pojkar 

ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Genus används som ett redskap för att förstå 

maktförhållandet mellan könen. Men de poängterar också att pedagoger inte bör prata olika 

till pojkar och flickor i vardagssamtalen. Pedagogerna måste anstränga sig för att använda 

samma ordförråd samt samma tonfall. Genusarbetet handlar om att se interaktionen mellan 

individerna. 

 

Gannerud (2009) har forskat i hur pedagoger ser till arbetet med jämställdhet och hennes 

forskning visas i form av tabeller från hennes enkätundersökning. Den första frågan som 

Gannerud ställde var hur pass aktiva pedagogerna var i deras arbete med 

jämställdhetsfrågorna. Resultatet visade att två tredjedelar arbetade aktivt med frågan. 

Statistiken visade att pedagoger inom förskolan arbetar i större utsträckning med jämställdhet 

än vad pedagoger i grundskolan gör. Resultatet visar också att pedagoger i förskolan 

medverkar i större bredd på fortbildningar om jämställdhet och forskningen visar också på att 

pedagoger i förskolan känner att arbetet med jämställdhet har ökat, medan pedagogerna i 

grundskolan upplever det som en minskning. Skillnaden mellan förskolans syn på 

jämställdhet och skolans syn beror på, menar Gannerud, att de har olika värderingar på det 

professionella jämställdhetsarbetet. Det finns ett större intresse hos pedagogerna i förskolan. I 

många verksamheter ser pedagogerna till individen istället för till om det är en pojke eller en 
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flicka. Likaså beskriver Svaleryd och Hjertson (2012) det synsättet med att vara könsneutral 

och att bli könsblind. Men det är svårt att vara neutral för pedagoger, precis som alla andra 

påverkas de medvetet och omedvetet av samhällets normer. Eidevald (2009) tar i sin 

avhandling upp hur pedagoger anser sig se till den enskilde individens behov oavsett kön och 

därmed anser de sig jobba jämställt. Enligt Eidevald uppträder flickor och pojkar ofta lika det 

finns oftast inget som gör en åtskillnad mellan könen i deras uppträdande. Pedagogerna 

behandlar barnen ändå olika utifrån de genusnormer som råder i samhället, det här görs 

genom både handling och tal från pedagogernas sida. Eidevald anser att om alla barn bemöts 

och beskrivs på ett likvärdigt sätt, att alla får göra och tillåts göra allting, kommer vi få en mer 

genusneutral förskola. Davies (2003) menar att genom interaktion med andra finner barn sin 

plats i samhället som flicka eller pojke. De förstår snabbt att de tillhör antingen det ena eller 

det andra könet. Maskulinitet och femininitet är inget som människan föds med utan det är en 

rådande norm som samhället har byggt upp. Davies poängterar också vikten av att använda 

sitt språk på rätt sätt. Genom att säga till en flicka ”duktig flicka” menar han att vi inte 

berömmer barnet, utan det som sker är att normen som råder i samhället där det maskulina ses 

som den största makten vidhålls. Genom att vuxna använder sig av ett omedvetet språk händer 

det att barnen identifierar sig som antingen flicka eller pojke, det krävs att vuxna har ett 

medvetet tänkande kring genus för att de ska möta barnen på ett medvetet sätt. Det viktiga 

arbetet ligger i hur pedagogerna beter sig mot individerna. Viktigt är också att kunna bemöta 

individen på ett genusmedvetet sätt för att kunna se till det enskilda barnet. Det gäller att inte 

hamna i ett stereotypt förhållningssätt. Ewing och Taylor (2009) tar upp hur flickor får större 

fördel av att ha en bra interaktion med kvinnliga pedagoger än vad pojkar får. Pojkar har 

enligt dem mer konflikter med pedagoger än vad flickor har och det leder till en större fördel 

för flickorna. 

 

I Lpfö 98 (rev. 2010) står det att särbehandling utifrån kön inte är tillåtet, flickor och pojkar 

ska behandlas lika. Varje människa har ett egenvärde som ska tas hänsyn till, så att alla kan 

känna att de få vara den de är. Det ska likaså råda en jämbördighet mellan könen i förskolan 

enligt läroplanen för att grundläggande människovärden skall upprätthållas. Vidare står det att 

vuxna ska förhålla sig likvärdigt gentemot pojkar och flickor, samt se till så att de inte 

bemöter dem med ord/ beteenden som kan förknippas med typiskt manliga eller kvinnliga 

föreställningar. Vuxna ska inte bidra till att forma sådana beteenden. Flickor och pojkar skall 

ges samma chans att testa på och finna nya intressen och förmågor utan att det finns 

begränsningar utifrån kön. Läroplanen säger vidare att könsmönster och könsroller som är 

traditionella skall motarbetas i arbetet med barnen. 

Teoretisk ram 
Här nedan skrivs om två teoretiska utgångspunkter som är relevanta för undersökningens 

syfte. Det första är ett allmänt synsätt på det sociokulturella perspektivet som förutom 

Vygotskijs perspektiv även tar med hur Säljö och Scott Frisch tolkar teorin. Utifrån vår 

tolkning av deras perspektiv kunde vi uppfatta betydelsen av språket mellan individer. Den 

andra teorin är ett socialkonstruktionistiskt synsätt som visar på hur upplevelsen av 

verkligheten förändras när individer samspelar med varandra. Vi kopplar ihop det med genus 

som ses och skapas olika i olika kontexter och grupper. 

Sociokulturellt perspektiv 
Säljö (2005) förklarar Vygotskijs sociokulturella teori som samspelet mellan individer och hur 

individerna formas av deltagande i kulturen. Grunden för det sociokulturella är att vi är 

biologiska varelser som till en början har begränsningar, men utifrån möten med andra 
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individer utvecklas vi som människor och får nya kunskaper. Det sociokulturella perspektivet 

använder sig av språket som en resurs och ett redskap vilket människan använder för att 

integrera med andra i sin omgivning. Kommunikationen ses som grunden till det 

sociokulturella perspektivet för det är genom den som möjligheter skapas samt förs vidare. 

Vidare beskriver Säljö att när det kommer till kommunikation mellan människor samt 

människors tänkande kan det bli både avvikelse och kontinuitet. Människan agerar oftast 

stabilt gentemot andra men vi kan likaväl agera annorlunda i nya situationer som vi inte vet 

hur vi ska förhålla oss till.  

 

Scott Frisch (2006) resonerar om Vygotskijs sociokulturella teori och där redogör hon för hur 

barn talar med sig själva när de skapar och hur de tillgodogör sig den information de redan har 

för att skapa. Det är ett sätt för barnen att på pappret beskriva vad de klarar av att göra. Barn 

talar ofta om vad de målar under tiden de håller på. Eftersom människor är kapabla att 

använda språket som en typ av självinstruerande redskap kan de också anpassa sig i fråga om 

vad de gör enligt Vygotskij. Scott Frisch (2006) resonerar om hur lärande sker tillsammans 

med andra vilket leder vidare till hur barn gärna kopierar, de inspireras av varandra och gör 

sedan en egen tolkning av vad de har sett. Men Änggård (2005) menar att barns kopiering av 

andra kompisar sker för att barnen anser att deras bilder är finare än vad de själva kan göra. 

För att få finare bilder kan barnen utse en kompis som vid behov hjälper dem med det som 

anses vara för svårt. Om en kompis exempelvis gör finare stjärnor, ritar kompisen just 

stjärnan åt det andra barnet som sedan kan fortsätta med sin bild. Löfstedt (1999) tar upp det 

sociokulturella i barns bildskapande då hon anser att barn lär tillsammans med sina kompisar. 

Det är i de sammanhangen som barnen tränar på sina föreställande bilder menar hon, de har 

ett behov av att känna samhörighet med andra och att skapa kan vara ett sätt att tillhöra en 

grupp. Vygotskijs begrepp, den närmaste utvecklingszonen, står för hur den enskilde 

individen behöver hjälp av en annan individ för att komma vidare i sin utveckling. Det kan 

vara en vuxen som hjälper ett barn, eller ett barn som hjälper ett barn. Ofta kan det röra sig 

om enbart lite vägledning som behövs för att komma vidare men också det minsta kan vara ett 

stort steg i rätt riktning för den enskilde individen. Ofta kan vi följa resonemang med stöttning 

av någon annan och förstå vad som sägs, men det kan komma att dröja innan vi själva klarar 

av att genomföra alla led i en handling. För att lösa problem som uppstår är kunskap något vi 

utnyttjar i vardagen, människan hanterar det de lärt sig på ett ändamålsenligt sätt. Säljö (2005) 

poängterar att de situationer vi lär oss mest i är det vardagliga samspelet och den naturliga 

konversationen. En grupp klarar oftast gemensamt av det som en person ensam kan ha svårt 

att genomföra.  

Genusperspektiv 
Tegnér (2007) beskriver socialkonstruktionismen som en kombinerad syn på människan, 

språket och samhället. Med socialkonstruktionismen menas att det inte finns en sann 

verklighet, utan det beror på vem som ser på saken. Alla uppfattar saker och händelser på 

olika sätt, menar Tegnér. Det som uppfattas som en verklighet är en grund för det sociala 

samhället. Vad som ses som rätt och sant är en gemensam åsikt gjord av människor, men 

samtidigt är det diskuterbart och ifrågasatt av andra. Det här är möjligt genom att människan 

använder sig av språket. Med hjälp av språket kan människan förutom att uttrycka sig, 

förändra världen. Genom hur människan använder språket skapar de genusnormer som råder i 

samhället och genussynen för en individ behöver inte vara densamma för en annan. 

 

Wernersson (2009) beskriver begreppet genusordning som något som kan betyda olika saker. 

Det kan exempelvis beskrivas som de normer som skiljer män och kvinnor åt i vårt samhälle. 

Det ses som något människan har skapat och kan därmed förändras efter tid. Wernersson 
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poängterar att genus kan skapas på andra sätt än genom interaktionen mellan män och 

kvinnor. Det sker genom interaktion mellan det egna könet och det gäller för både män och 

kvinnor. Förskolan har ett politiskt uppdrag där genus och jämställdhet ska genomsyra 

verksamheten. Med det menas att båda könen ska ha samma förutsättningar. Svaleryd och 

Hjertson (2012) använder genus som ett sätt att beskriva det maktförhållande som försegår 

mellan de två könen. Maktförhållande försiggår överallt i olika nivåer och det är viktigt att 

kunna behålla fokus på det som är relevant och inte lägga all fokus på att det exempelvis ska 

vara lika många pojkar som flickor i en grupp. Det menar Svaleryd och Hjertson är 

antalsbaserat. Jalmert (2007) beskriver hur genus och makt går hand i hand och han kallar det 

för könsmaktsordningen, men poängterar att könsmakten är föränderlig. Det viktiga arbetet 

ligger i hur pedagogerna beter sig utifrån individerna, menar Svaleryd och Hjertson, att kunna 

bemöta individen på ett genusmedvetet sätt för att kunna se till det enskilda barnet. De menar 

att det är viktigt att inte hamna i ett stereotypt förhållningssätt.  

 

Lenz Taguchi (2004) resonerar om hur barn i förskolan präglas av sin omgivning. Flickor har 

ett outtalat krav på sig att vara kvinnliga i sitt uppträdande och pojkar skall vara manliga. 

Stereotypa ord så som att flickor ska vara exempelvis snälla, lydiga mer relationsinriktade och 

mer språkbenägna, eller att pojkar skall vara exempelvis busiga och opponera sig är rådande i 

pedagogisk verksamhet. Däremot får pojkar och flickor som handlar gränsöverskridande 

gentemot sitt kön ofta en annan stämpel på sig. Det kan vara en pojke som inte tycker om att 

springa omkring som alla andra pojkarna på avdelningen, han kommer förmodligen att 

framställas som problematisk av pedagogerna då han avviker från könsnormen. En flicka som 

däremot tycker om att springa kommer att bli behandlad som en pojkflicka vilket räknas som 

något positivt, hon vågar ta för sig. Barn som kan förhålla sig till sin stereotypa könsnorm 

men samtidigt klara av att agera könsöverskridande ses enligt pedagoger som mycket 

kompetenta menar Lenz Taguchi. Det gäller för barnet att hålla det på en ”normal” nivå och 

att inte sticka ut. 

 

Metod 
Nedan beskrivs den datainsamlinsmetod som vi använt oss av i undersökningen. De begrepp 

som diskuterats är passiv och öppen, samt strukturerad observationsform. Därefter kommer 

vårt urval att beskrivas och vi kommer att presentera våra förskolor. Sedan kommer 

genomförandet samt vetenskapsrådets etiska krav att dikuteras i olika avsnitt och sist tar vi 

upp hur validitet och reliabilitet uppnås i undersökningen.   

 

Datainsamling 

Vi har valt observation som metod vilket enligt Kihlström (2007a) innebär att skriva ner det 

som sker. Vi valde det på grund av att vi var intresserade av att se hur kommunikationen såg 

ut mellan pedagoger och barn vid bildskapande situationer. Observationer har den fördelen av 

att de observerade inte behöver svara på några frågor, utan de gör som de brukar och sedan är 

det upp till den som observerar att tolka resultatet. Nackdelen är att de som observerar aldrig 

kan veta hur någon annan tänker, utan måste göra egna tolkningar utifrån sig själv om det som 

har observerats. Nihlfors och Wingård (2005) beskriver observation som ett sätt att ta del av 

och vara med, utan att agera. Lökken och Söbstad (1995) finner den passiva rollen som 

observatör lämplig. Med det menas att den som observerar enbart ingriper om ett barn slår sig 

eller att det händer något annat farligt, annars förblir observatören enbart observerande. Vi 

kommer att gå in i den passiva rollen som observatörer och enbart gå in om det händer något 

allvarligt, på grund av att vi inte vill påverka aktiviteterna. Bara en del av syftet kommer att 

delges pedagogerna och det kallas enligt Lökken och Söbstad (1995) för att göra en öppen 
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observation. Risken finns att om pedagogerna vet för mycket om syftet kommer de att anpassa 

sig efter det och agera på ett förskönande sätt. Enligt Kihlström (2007a) kan observation ske i 

en strukturerad form och genom löpande protokoll. Strukturerad form står för hur ett specifikt 

fenomen undersöks, vilket föreföll vara mest lämpat för vår undersökning då vi tittade på 

kommunikation. Ett löpande protokoll innebär enligt Kihlström (2007a) att den som 

observerar skriver ner kortfattat vad som händer för stunden. Det finns olika sätt att 

genomföra en observation på, till exempel med papper och penna eller genom att filma, men 

papper och penna var bäst lämpade för vår undersökning. Innan observationen börjar är det av 

stor vikt att observatören beskriver omgivningen på förskolorna (Rubenstein Reich och 

Wesén, 1986), eftersom det beskriver hur verksamheten ser på skapande aktiviteter. Viktigt är 

också att renskriva observationerna direkt efteråt eftersom det som är av intresse inte får 

glömmas bort (Kihlström, 2007a). Utifrån de händelser som skedde kom observationerna att 

ge oss material att arbeta med i resultatdelen.  

Urval 
Undersökningen gjordes på två förskolor i sydvästra Sverige och just de förskolorna blev 

utvalda på grund av närhetsprincipen till oss, då vi hade en personlig koppling till respektive 

förskola. Både pedagoger och barn observerades då kommunikationen mellan dem var av 

intresse. Antalet pedagoger är tre stycken per förskola och barnen är i åldrarna tre till fem år 

gamla. Pedagogerna består av både förskollärare och barnskötare och med tanke på att 

anonymiteten ska bevaras har vi valt att kalla all förskolepersonal för pedagoger. Likaså har vi 

avidentifierat barnen genom att ge dem fingerade namn. Nedan följer en beskrivning av de två 

förskolorna.  

 

Förskola ett 
Vid förskola ett prioriterar de utevistelsen för barnen och då kommer bildskapandet som är 

barninitierat i skymundan. På avdelningen arbetar de efter temaarbeten och då arbetar de 

ämnesintegrerat med bild och skapande för att barnen ska kunna se sitt lärande på ett mer 

konkret sätt. Under veckan som observationerna sker håller pedagogerna i bildaktiviteter för 

de barn som vill vara med. Under samma vecka som observationerna äger rum infinner sig 

höstlovet och det är inte många barn på förskolan, den dagen det är flest barn på förskolan är 

de nio stycken och de är mellan tre och fem år gamla. Förskolan har ett målarrum där det 

finns två bord, ett litet och ett stort med stolar, vägghyllor med material, en bänk med färger, i 

taket hänger tvättlinor med klädnypor och på kortsidorna finns en stor anslagstavla med 

barnens färdiga bilder samt en hylla med barnens individuella portfolio.  

Förskola två 

Vid den här avdelningen på förskola två arbetar pedagogerna Reggio Emilia inspirerat. 

Pedagogerna startar dagligen upp flera lärarstyrda målar- och skaparaktiviteter eller fortsätter 

på redan påbörjat material. De planerar minst en aktivitet på förmiddagen med en åldersgrupp 

samt ytterligare en annan efter lunch med en annan åldersgrupp. Förskoleavdelningen består 

av ett stort rum samt ett lite mindre. I det stora rummet har de en målaravdelning där en del 

saker står i barnhöjd utmed väggarna men vissa saker står inne i höga skåp, så som 

flaskfärgerna. Det finns en liten diskho i ena hörnet. Utmed väggarna finns det en hylla med 

material som barnen har när de skapar. Där står ett bord med akvarellfärger och penslar, 

därefter ett avlångt bord med saxar tuschpennor och andra pennor, papper osv. På väggarna 

finns bilder som barnen gjort vid andra tillfällen. Det hänger också några bokstäver i taket. I 

andra delen av rummet finns det en hemvrå där det finns dockor, spis, docksäng etcetera. Det 

finns en soffa och en hylla med böcker samt ett matbord. I en vrå av rummet finns det ett litet 

kök. Under observationsperioden är det 14 barn på avdelningen. 
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Genomförande 
När vårt syfte och missivbrev hade skrivits skickades de till vår handledare som kontrollerade 

att de höll de kriterier som skulle finnas med för att få ett godkännande. Därefter delade vi ut 

missivbreven
1
 till de pedagoger som medverkar i observationerna och fick deras godkännande 

så att vi därefter kunde dela ut godkännande lappar till alla barnens målsmän för att se vilka 

barn som fick medverka. Vi delade ut lapparna i god tid för att målsmännen skulle få några 

veckor på sig att lämna in dem. Missivbreven talade om hur vi tänkte genomföra 

undersökningen och hur vi skulle följa de etiska krav som vetenskapsrådet satt upp. Då vi var 

två när vi gjorde undersökningen hade eventuellt en provobservation varit bra att göra, men vi 

valde att avstå från det då vi ansåg oss ha fått pröva på att observera ett antal gånger i vår 

utbildning. Observationerna genomförde vi ensamma på var sin förskola. Vi valde att 

genomföra observationerna ensamma därför att tidsaspekten var emot oss och vi ansåg det 

som rimligt att dela på oss då vi bara observerade i en veckas tid. Vid observationerna satt 

eller stod vi en liten bit ifrån på grund av att vi fortfarande kunde se samt höra vad barn och 

pedagoger sade och gjorde. Eftersom det var mest lärarstyrda skapandesituationer 

underlättade det för oss att veta när vi kunde observera. Vid icke lärarstyrda, som bara 

förekom på den ena förskolan, var det mer oklart när observationerna kunde genomföras. Vid 

sådana tillfällen satt den som observerade en bit bort och skrev, för att inte störa men ändå 

kunde ta del av det som hände. Efter varje observation renskrevs anteckningarna för att se att 

vi höll oss till syftet och de frågeställningar som satts upp. En del pedagoger hade långa 

aktiviteter med barnen och det resulterade i långa observationer medan andra observationer 

gjordes på barn som inte var i direkt interaktion med en vuxen och de observationerna blev 

följaktligen kortare. Alla som tillfrågades om medverkan tackade inte ja och vi har därmed 

fått ta hänsyn till de barn som vi inte hade tillstånd att observera, de har vi uteslutit ur 

observationerna. 

Etik 
Nedan beskrivs de fyra huvudkraven som det vetenskapliga rådet ger ut. De är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Björkdahl 

Ordell (2007) menar att etik finns dagligen hos oss utan att det reflekteras över det. Etik styr 

det dagliga livet både medvetet och omedvetet. I Vetenskapsrådets etiska principer (2002) står 

det om informationskravet vilket betyder att alla inblandade kommer att få information om 

undersökningens fokus. Ett missivbrev skickades hem till alla föräldrar där det stod om vår 

undersökning och likaså pedagogerna tilldelades ett exemplar. Vidare stod det under rubriken 

samtyckeskravet att vårdnadshavare ska ge sitt medgivande till att deras barn får medverka i 

undersökningen. Det var viktigt att tala om att de inblandade fick avbryta sin medverkan när 

de ville. I samband med missivbrevet till vårdnadshavarna, delades lappar för tillstånd för att 

observera barnen ut. I det tredje kravet under rubriken konfidentialitetskravet stod det att en 

avidentifikation av de inblandade ska ske. Det här gjordes genom att alla medverkande, både 

barn och pedagoger blev tilldelade fingerade namn i undersökningen. Genom det här 

respekteras deras integritet. Likaså var det viktigt att vi som utfört undersökningen 

informerade om att vi har tystnadsplikt och därmed förbinder oss att inte prata med 

utomstående om observationerna. Sist står det om nyttjandekravet vilket syftar på att 

observationerna enbart kommer att användas i det kommande examensarbetet och ingen 

annanstans. 

                                                 
1
 Se bilaga 1 
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Validitet 
Validitet kommer från det latinska ordet validitas vilket betyder styrka och inom vetenskapen 

handlar det om att ge arbetet en giltighet genom att studera det som avses att studera 

(Kullberg, 1996). Det handlar om att arbetet håller sig till syftet. Vi började arbetet med att 

skriva ner syftet och utifrån det söka bakgrundsinformation. Forskning som har gjorts inom 

samma ämne letades upp och ställdes mot varandra tillsammans med de två teorier vi valde 

ut. Kihlström (2007 c) tar upp kommunikativ validitet och menar då att studien bör diskuteras 

med någon som är mer erfaren inom ämnet och som kunde komma med relevant kritik och för 

oss blev det vår handledare. Det kommer att hjälpa oss att få ett säkrare perspektiv på själva 

undersökningen. Kihlström (2007 b) hävdar också att språket i arbetet är av stor vikt då alla 

som tar del av arbetet måste kunna förstå resultatet. 

Reliabilitet 
Reliabiliteten kommer från det engelska ordet “reliability” och betyder pålitlighet. Reliabilitet 

handlar om att få fram ett trovärdigt resultat och det är viktigt att observatörerna har tränat 

inför uppgiften. När två personer genomför en undersökning och observerar på varsitt håll 

måste de vara överens om hur det ska gå till för att inte olika saker ska komma att observeras, 

menar Karlsson (2007). Med det i åtanke diskuterade vi innan och under våra observationer 

för att stämma av att vi observerade efter samma syfte. Vi ville försäkra oss om att vi strävade 

åt samma håll och tack vare att vi pratade med varandra kontinuerligt under 

observationsveckan kunde vi hålla oss till våra frågeställningar. Genom att vi pratade med 

varandra skapade vi en viss säkerhet för att kunna uppnå reliabilitet i undersökningen. Vi var 

två som utförde studien vilket innebar att vi reflekterade tillsammans för att på det sättet skapa 

en större säkerhet i kategoriseringen av observationerna, samt säkerställa att alla som 

observerades blev avidentifierade i studien.  

Analys och bearbetning 
När observationerna var gjorda på båda förskolorna kategoriserades de utifrån 

frågeställningarna. Vi började först med att skapa oss en översikt över de observationer som 

vi samlade in för att sedan kunna kategorisera dem utifrån de frågeställningar som vår 

undersökning baseras på. Det här menar Malmqvist (2007) är ett bra sätt att börja med 

analysarbetet. Vid en första genomgång av observationerna framkom det inte någon speciell 

särbehandling angående genusfrågan, men när vi tittar igenom observationerna flera gånger 

upptäckte vi att det fanns enstaka situationer där pedagogerna kommunicerar på olika sätt till 

barnen beroende av kön. Däremot kunde vi tydlig urskilja observationer som innefattade 

kommunikation vid process och produkt. I studien gjordes 14 observationer, varav fem 

gjordes på förskola ett och nio på förskola två. Vi har kategoriserat våra observationer och i 

fem av dem var det ett tydligt fokus på process, i sex av dem var det fokus på produkt samt i 

tre av dem var det ett genusperspektiv som var av intresse. Vi valde att ta ut nio stycken av de 

här för att på så vis förtydliga vårt syfte och frågeställningar.  

Resultat och resultatdiskussion 
Nedan kommer resultat och diskussioner utifrån den empiriska studien presenteras. Utifrån 

våra frågeställningar presenteras först en observation från den ena förskolan som också 

diskuteras, därefter har vi gjort likadant med observationen från den andra förskolan inom 

samma frågeställning. Efter varje frågeställning följer en sammanfattande resultatdiskussion 

av båda förskolorna och därefter kommer nästa frågeställning att tas upp. Sist i avsnittet finns 

en sammanfattande resultatdiskussion över alla observationerna vi valt att diskutera. Det här 

upplägget valdes för att underlätta läsningen samt för att på ett tydligare sätt koppla vår 
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diskussion av observationerna och våra egna tankar med den bakgrundslitteratur vi har tagit 

del av. Genom det här upplägget skapas en tydligare struktur genom resultatdelen samt 

resultatdiskussionen då läsaren inte behöver gå tillbaka för att förstå vilken observation som 

diskuteras. Resultatdiskussionen har vi valt att dela upp så att det finns med under varje 

observation samt vid varje sammanfattande diskussion då resultatet framgår tydligare. Vi har i 

resultatsdiskussionen valt att diskutera observationerna ingående, då det som sker påverkar 

kommunikationen som är av intresse för undersökningen.  

 

Förskola ett hade under observationsveckan sju barn närvarande och det var sex pojkar och en 

flicka, på förskola två var det 14 barn närvarande varav sex var pojkar och sju var flickor. På 

den ena förskolan var personalen blandad, det fanns både manliga och kvinnliga pedagoger. 

Vi har därför valt att benämna alla pedagoger med siffror efter benämningen pedagog för att 

skilja dem och hålla dem anonyma. Vi väljer att här återupprepa de frågeställningar som vår 

studie grundar sig på för att läsaren lättare skall kunna följa med. Tillsammans bildar våra 

frågeställningar ett sätt att avgränsa vår studie. 

 

 Kommunicerar pedagogerna (förskolepersonalen) med barnen under processen och i 

så fall hur? 

 Kommunicerar pedagogerna med barnen om produkten och i så fall hur? 

 Bemöts pojkar och flickor på ett likvärdigt sätt i bildskapande aktiviteter? 

 

Vi valde att lägga till en del i resultatdelen som heter “Kommunikation som ett redskap vid 

bildskapande”. Det gjordes på grund av att det sker mycket lärande i bildskapande aktiviteter 

genom det verbala språket och i kunskapsbakgrunden har vi tagit upp hur forskare ställer sig 

till det. Vi valde att ta med den här rubriken då kommunikation är det övergripande syftet i 

vår undersökning. Vi ville visa på hur det såg ut när kommunikationen fungerade samt vad 

konsekvenserna kan bli av en icke fungerande kommunikation.  

  

Kommunikation under barns skapandeprocess 
I de två följande observationerna sker en kommunikation mellan pedagogen och barnet under 

processens gång.  

 
Blåsmålning 
Pedagog 1 har precis haft en samling med fyra barn som har fått prova på blåsmålning med 

vattenfärg och sugrör. Det här är första gången pedagogen gör aktiviteten med de här barnen. 

Precis när barnen är klara med aktiviteten kommer Niklas in i målarrummet, han har precis 

kommit till förskolan för dagen. Pedagog 1 hälsar honom välkommen och frågar om han 

också vill prova på blåsmålning. Niklas svarar att han vill det och får då hjälp av Pedagog 1 

att ta på sig ett förkläde. Alla de andra barnen som redan var klara går för att tvätta händerna. 

Nu är det bara pedagog 1 och Niklas kvar i målarrummet. 

 

Pedagog 1: Jag ska bara byta vatten först. 

Niklas: Varför? 

Pedagog 1: För annars blir färgerna smutsiga. Idag ska vi blåsmåla. 

Niklas: Varför inte penselmåla? 

Pedagog1: För att vi alltid gör olika saker. 

 

För Niklas är bildaktiviteten helt okänd för honom vilket gör att han är beroende av 

pedagogens instruktioner genom processen. Niklas får ett papper av Pedagog 1 som talar om 

för honom hur han ska göra med materialet. 
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Pedagog 1: Vi måste ha mycket färg på papperet. 

Niklas: Varför? 

Pedagog 1: För att det blir lättare att blåsa då. 

Niklas: Varför måste jag blåsa ut det? Han blåser en gång. 

Pedagog 1: Titta det blir som maskar. 

Niklas: Ja. 

 

Efter att Pedagog 1 har sagt att det ser ut som maskar börjar Niklas ta egna initiativ och 

Pedagog 1 tar nu ett steg tillbaka och låter Niklas utforska sitt skapande på egen hand. 

 

Niklas: Titta, det blir fler maskar 

Pedagog 1 lägger mer färg på papperet och håller i sugröret åt Niklas när han blåser. 

 

Niklas: Nu blev det en kanin med två öron och där är en kanin med bara ett öra. 

Han blåser igen. 

Niklas: Nu blev det en hand. 

Pedagog 1: Ja, det blev det. 

 

Niklas känner sig nöjd och vill inte göra mer och då ber Pedagog 1 honom att slänga sitt 

sugrör och ta av sig förklädet och till sist tvätta händerna.  

 

Resultatdiskussion av ”blåsmålningsaktivitet” 
En aktiv kommunikation under barnens skapandeprocess skedde då en pojke för första gången 

provade på blåsmålning. Till en början hade inte pojken någon aning om hur han skulle göra 

eller hur det skulle komma att se ut, men efter att pedagogen hade talat om att han skulle blåsa 

i sugröret följde pojken pedagogens instruktioner och förstod vad han skulle göra. Här gav 

pedagogen ut det redskap som pojken behövde för att kunna fullfölja aktiviteten genom att 

berätta vad tekniken innebar och hjälpte honom även med att hålla i sugröret. När pojken först 

kom in i målarrummet frågade han pedagogen varför han inte ska penselmåla och får svaret 

att de alltid provar på nya saker. Här stängdes kommunikationen för pojken och hans chans 

till att kunna få ett inflytande över aktiviteten. Med stängd kommunikation menar vi att 

pedagogen inte följde upp samtalet utan började prata om något annat. Pedagogen hade redan 

ett syfte med bildaktiviteten och det fanns ingen plats för att låta någon vidareutveckla det. 

För att inspirera pojken sa pedagogen att det blev maskar på papperet, varav pojken blåste 

mer och ser fler maskar. Scott Frisch (2006) påpekar att kommunikationen kring barns 

bildskapande hjälper barnen att utvecklas och gå vidare i sitt lärande. Den kommunikationen 

kan ske på två olika sätt, den ena är av instruerande art och den andra är av stödjande art. Vid 

den här observationen skedde båda sätten då pedagogen först talade om för pojken hur han 

skulle göra med materialet och att pedagogen stöttade honom genom att ge sin bild av vad 

pojken skapade samt att pedagogen hjälpte honom att hålla i sugröret. Weissenrieder (2008) 

poängterar att det är av vikt att pedagogen har en kontinuerlig kommunikation med barnen 

under deras skapandeprocess då barnen får nya chanser till att utveckla sin berättelse om 

bilden. Under observationen skedde en kontinuerlig uppdatering av pojkens bild av pojken 

själv. Efter varje gång han blåste såg han en ny skapelse i form av exempelvis en kanin eller 

en hand som han delgav pedagogen. Pedagogen bejakade vid den här situationen barnet. 

Bendroth-Karlsson (1998) menar att det är nödvändigt att barnen får en materialkännedom för 

att på bästa sätt klara av att bemästra olika tekniker och för att i framtiden klara av att skapa 

på egen hand. Pedagogen talade om för observatören efter aktiviteten med blåsmålningen att 

syftet med aktiviteten var att barnen skulle få utforska tekniken med blåsmålningen. Den här 
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kommunikationen skedde inte mellan pedagogen och barnen där syftet talades om, utan 

barnen satte sig vid bordet för att vara med vid aktiviteten utan att veta varför de skulle göra 

det. Pojken fick en inledande lärdom i hur materialet och tekniken fungerade i blåsmålning. 

Han lärde sig att det är okej att prata om själva skapandet men inte om vilken teknik de skulle 

använda i aktiviteten då kommunikationen stängdes när han försökte prata om det.  

 

Granens färger 
Pedagog 3 läste boken “Prostens barnbarn” och ber barnen att måla något ur de sidor som 

Pedagog 3 läst. Boken hade nästan inga bilder och pedagogen talade om för barnen innan de 

började läsa att de kommer få egna bilder i huvudet medan de lyssnar. Vid aktiviteten är det 

tre pojkar och tre flickor som sitter runt bordet.  

 

Pedagog 3: Går det bra pojkarna? Åh vad fint ni gör, jättefint. 

Pedagog 3 vänder sig mot David och frågar: Är det båten? Är de det? Åh vad kul, vad käckt. 

Pedagog 3 frågar Mattias: Har du målat granen? 

Pedagog 3 frågar de andra: Finns det mer granar? 

Filippa, Greta och Anna svarar: Ja. 

 

Pedagog 3 frågar vad som hände med granen i berättelsen. Några av barnen svarar på 

pedagogens fråga. 

 

Mattias: Jag behöver brun. 

Pedagog 3: Då får du göra brun. 

 

Pedagogen hjälper honom blanda ihop färgerna och säger samtidigt röd, blå, gul, grön. Anna 

som sitter bredvid Mattias behöver också brunt men får blanda själv. 

 

David: Får man måla gubben också? 

Pedagog 3: Ja. Säger till alla runt bordet: Men va fint ni blandar färger.  

Pedagog 3 säger till David: Du gör jättefint. 

Pedagog 3 säger till Filippa: vilken härlig gran, gör du också en Anton? 

Mattias säger: Jag vill göra en till. 

Pedagog 3: Men är granen vit? 

Mattias: Nä. 

Pedagog 3: Då får du fylla ut den så den blir vackert grön. 

Pedagog 3 säger till alla: Det är jättefint, va bra ni jobbar.  

 

Resultatdiskussion av ”granens färger”  
Under aktiviteten frågade en pedagog en pojke om hans gran skulle vara vit varpå pojken 

svarade att den inte skulle vara det. Pedagogen bad då pojken att ta en fin grön färg att 

färglägga granen med. Enligt Bendroth-Karlsson (1998) ska inte pedagogen tala om hur en 

slutprodukt ska se ut för det är upp till barnet att utforska det. I observationen hade pojken en 

möjlighet till att tillsammans med pedagogen genom kommunikation utforska hur en gran kan 

se ut. Måste den se ut som normen eller finns det andra möjligheter som kan upptäckas. I 

observationen hann inte pojken utforska vad han ville göra utan blev serverad med 

pedagogens uppfattning om hur en gran ska se ut som. Pedagogen gjorde likadant i början av 

observationen då pojken ville blanda färgerna till brunt, vilket pedagogen tog på sig uppgiften 

att blanda till färgen samtidigt som pojken också fick en muntlig redovisning för hur han 

skulle göra. Färgen brun kan blandas på många olika sätt och pojken kunde ha fått 

möjligheten till att utforska det själv med stöd från pedagogen. Bendroth-Karlsson beskriver 
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hur en pedagog som leder en bildaktivitet ska inta en mästarroll och guida barnen genom 

aktiviteten. Med det menas att pedagogen stöttar barnet och leder barnet fram till ett eget 

utforskande vilket pedagogen inte gjorde då pedagogen blandade färgen åt pojken som inte 

fick utforska på egen hand. Den här bildaktiviteten var styrd redan från början med att 

pedagogen läste en saga för barnen som sedan skulle skapa något utifrån vad de hade hört. 

Frågan är om pedagogen hade tänkt på att granen var vit om det hade varit en fritt skapande 

bildaktivitet. Änggård (2005) tar upp att barn skapar olika beroende på om bildskapandet är 

vuxeninitierat eller inte. Pedagoger och barn ser olika på bildskapande då en pedagog har ett 

pedagogiskt syfte med det de gör vilket inte ett barn har. När barn skapar självständigt utgår 

de ifrån sin fantasi. Barn tänker inte efter norm utan de följer sin fantasi och sin upptäckarlust 

vilket betyder att barnet i observationen mycket väl kunde se sin gran som vit, men blev 

osäker av pedagogens kommentar. Änggård (2005) påpekar att pedagoger och barn läser av 

bilder på olika sätt vilket pedagogen i observationen inte tog någon hänsyn till. Pedagogen 

skulle ha frågat pojken i observationen hur han tänkte med den vita granen ifall att han inte 

hade tänkt den som en grön, utan kanske att granen var vit för att det var snö på den. Pojken 

fick lära sig att blanda till färgen brun genom att pedagogen pratade med honom samtidigt 

som pedagogen blandade färgen men han fick inte prova på det själv. Han lärde sig även hur 

en gran ser ut i verkligheten.  

 

Sammanfattande resultatdiskussion av ”blåsmålning” och ”granens färger” 
De båda förskolorna hade styrda aktiviteter, men den pedagogiska synen varierade. I förskola 

ett utgick pedagogen mer utifrån att barnet skulle utforska materialet och lära sig hantera en 

teknik medan förskola två hade en mer specifikt pedagogiskt synsätt där det mer 

verklighetstrogna skulle komma fram. Det gemensamma var att syftet inte talades om för 

barnen och därmed fick inte barnen reda på varför bildaktiviteten genomfördes. Kim, Park 

och Lee (2001) tar upp att bildskapande har ett viktigt lärande i sig som måste synliggöras för 

barnen och de menar att en viss styrd bildaktivitet är bra för barnen då de kan känna en 

meningsfullhet i vad de gör.  

Kommunikation under barns skapande av produkt  
I de här tre följande observationerna har vi tittat på hur två skilda pedagoger samtalade med 

barnen om deras slutprodukt. Lika viktigt som att uppmärksamma barnets process är det att 

uppmärksamma deras slutprodukt. 

 

Flaskfärgsaktivitet 
På avdelningen finns det tre stora anslagstavlor där två av dem används för att sätta upp 

barnens skapande på och en där pedagogerna sätter upp vad barnen har gjort i sitt 

ämnesintegrerade temaarbete. I kommande observation har barnen fått måla med flaskfärg 

och en av pojkarna har målat på hela sitt papper med många färger. När han kände sig klar 

påkallade han pedagogens uppmärksamhet. Erik lade tillbaka penseln i färgen och tittar på sin 

bild och tittar sedan efter Pedagog 1. 

 

Erik: Titta! 

Pedagog 1: Vilka färger. Vi måste skriva ditt namn på. 

Erik: Det går inte, papperet är fylld med färg. 

 

Pedagog 1 kommer fram till Erik och tittar på hans bild. 
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Pedagog 1: Där i hörnet finns ingen färg, är det okej om vi skriver ditt namn där? 

Erik: Ja, det går bra. 

 

Pedagog 1 skriver Eriks namn på bilden och lägger bilden vid fönstret för torkning och ber 

Erik att gå och tvätta sina händer. 

 

Erik går och tvättar sina händer och Pedagog 1 går runt bland de barn som fortfarande målar. 

Bildaktiviteten är avslutad då det inte är något mer barn som är kvar och målar och alla bilder 

hamnar vid fönstret eller på golvet för att de ska torka. Pedagogerna diskuterar med varandra 

om att de inte har någon plats för att torka bilderna på. De kan inte hänga upp dem i tvättlinan 

i taket för det är för mycket färg på bilderna. Nästa dag som observatören kommer till 

förskolan ser hon att barnens bilder hänger uppe på både anslagstavlor och på väggar. 

 

Resultatdiskussion av ”flaskfärgsaktivitet” 
Pedagogen såg inte till kommunikationen om den slutprodukt som barnet hade gjort. Barnet 

gavs ingen möjlighet till att få berätta om sin bild för pedagogen fokuserade istället på vart 

barnets namn skulle stå på slutprodukten. Barnet tyckte först att det inte går att skriva namnet 

på bilden men pedagogen hittar ett hörn som det inte fanns någon färg på. Det läggs fokus vid 

var namnet ska stå, då egentligen det fanns tillfälle för barnet att få berätta om sin bild som 

var full med färger och som dessutom hade blandats till olika färgnyanser. Enligt Löfstedt 

(1999) fokuserar barnen mest på sin färdiga produkt och att de har en berättelse att förtälja. 

Barnet i observationen tog inga egna initiativ till att få berätta om sin slutprodukt och 

pedagogen frågade inte heller barnet vad han hade gjort för något. Pojken hade tillsammans 

med sina kompisar diskuterat sin bild under processen men när han var klar med bilden ville 

han lämna ifrån sig den för att gå och göra någonting annat. Både barnet och pedagogen 

verkade nöjda med upplägget och aktiviteten avslutades med att pedagogen lade barnets bild 

för torkning vid fönstret. Säljö (2005) menar att det sociokulturella perspektivet ser samtalet 

mellan individerna som någonting viktigt då exempelvis tankar och idéer förs vidare. I 

observationen kunde pedagogen ha ställt frågor om barnets bild för att ge barnet en annan 

synvinkel på sitt skapande. Aktivt prövande barn har lättare för att se sammanhanget i det 

dem gör till sitt eget lärande. Vad barnet lärde sig i aktiviteten var att pedagogerna bryr sig 

om det som har skapats på det sättet att det är viktigt att bevara slutprodukten. 

Kommunikationen om själva slutprodukten är inte i fokus men kan ha tagits upp vid ett senare 

tillfälle vilket vi inte vet något om. 

 

Tjejteckningen 
Två flickor sitter vid ett litet bord där det finns saxar, tuschpennor, papper och ritmallar 

framme. En liten stund tidigare har en pedagog målat med de äldsta barnen i gruppen, där var 

bara en av flickorna med. Flickorna sitter bredvid varandra och håller nu på med att måla av 

varsin ritmall. (Färdig plastmall där det finns färdiga motiv utstansade, det finns många olika 

mönster att välja mellan.) Pedagogerna sitter vid ett annat bord i den andra delen av rummet. 

Rummet där barnen skapar är ett gemensamt utrymme där det finns matbord, soffa, hemvrå, 

läshörna, ett stort bord för skapande och gemensamma aktiviteter och två små bord som är 

satta mot väggen så att flickornas ryggar vänds in mot rummet. 

 

Sandra och Anna sitter vid det lilla bordet de målar av ritmallar som ligger på bordet. 

Anna: Jag har gjort en lång såg. 

Sandra: Det va inte fint. 

Anna: Vad då inte fint? Du menar mot prinsessan? 

Sandra: Ja. 
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Anna fortsätter måla, Sandra också. …
2
. De fnissar. 

Anna: På riktigt alltså? 

Sandra: Ja men säg inte det, då blir han arg. 

Anna: Han kan få denna tjejteckningen. 

Sandra: Ja det kan han, fnissar. 

 

Anna hoppar runt och lämnar bordet men kommer tillbaka igen. Sandra och Anna fortsätter 

att måla i mallarna. Pedagogerna sitter vid ett bord och diskuterar annat sinsemellan. Pedagog 

3 går förbi utan att titta på vad Sandra och Anna gör. Sandra och Anna som nu lämnat bordet 

ger sina teckningar till Fredrik, som inte tar emot teckningen, flickorna springer sedan iväg 

fnissande. 

 

Fredrik: Sluta! 

Pedagog 3 som kommit förbi inflikar: Ja. 

 

Går sedan iväg igen. Sandra och Anna går iväg, Fredrik och David följer med. Sandra tar sin 

teckning och visar för pedagogen 5. 

 

Pedagog 5: Oj så vacker. 

Anna går dit också och visar sin teckning. 

Pedagog 5: Oj så fin. 

 

Resultatdiskussion av ”tjejteckningssituationen” 

De båda flickorna satt ihop och tillsammans hittade de på bus mot en av pojkarna i 

barngruppen som satt och byggde en bit bort från dem. Flickorna fnissade mycket och 

hemlighetsfullt med varandra vilket resulterade i att pojken kände sig utsatt och besvärad över 

hur de uppmärksammade honom. Pojken tog inte emot bilderna som flickorna hade gjort och 

istället visade de upp dem för en av pedagogerna som satt vid ett bord. Pedagogen tog inte 

kommunikationen på allvar när flickorna kom för att visa sina bilder. Pedagogens respons till 

flickorna var av värderande art då pedagogen sa att det var fint det de hade målat. Det skedde 

ingen mer kommunikation om bilden då varken barnen berättade vad de hade målat för något 

och pedagogen frågade inte heller något om bilderna. Enligt Bendroth-Karlsson (1998) är det 

upp till pedagogen att ta ansvaret för att en kommunikation sker om barnens bilder. Det borde 

ske en diskussion om slutprodukten för att komma bort från huruvida barnet hade gjort 

någonting som var fint eller fult. Barnen var nöjda med att få höra att de har gjort någonting 

som var fint men barn tänker inte att det finns en lärandesituation i kommunikationen och 

därför är det av vikt att pedagogerna är med vid alla tillfällen som dyker upp. En 

kommunikation borde mestadels bestå av frågor och reflektion om bilden berättat av barnet, 

men samtidigt vill ett barn höra att de har gjort någonting bra och fint, vilket en pedagog kan 

säga på många olika sätt. Lpfö 98 (rev. 2010) tar upp hur barn ska utmanas att skapa egna 

uppfattningar för att kunna uttrycka sig genom bildspråket. Flickorna fick en chans att göra 

det när de satt ensamma, men de gavs ingen chans att få ett vuxenperspektiv på det då 

pedagogen bara värderade motivet. Istället för att säga att hela bilden var fin kunde pedagogen 

pekat ut sin favoritbit av bilden och talat om varför just det var favoriten. För flickorna blev 

                                                 

2
 När de här tecknen förekommer har observatören inte kunnat höra vad som sagts. Barnen har sänkt sina röster 

för att alla runtomkring inte ska höra. 
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det okej att värdera varandras teckningar även om det var negativ kritik av motivet, likaså 

visste de förmodligen att pedagogen skulle värdera motivet positivt och de ville bara ha ett 

bekräftande vilket blev lärandet av situationen. 

 
Lövlimning 
Pedagog 4 har tidigare startat en aktivitet där barnen i exemplet nedan fått göra “målningar 

som har höstfärg”. De ska nu limma torkade löv ovanpå färgen. Pedagog 4 plockar fram lim 

som hon häller upp på papper. Pedagog 4 har en färdig tavla som hon gjort vid ett annat 

tillfälle som hon visar för barnen. Barnen som sitter runt bordet är till en början fem stycken 

men efter ett tag kommer det ett sjätte barn som bjuds in av pedagogen till att delta. Barnen 

har nu börjat limma och har gjort det en stund.  

 

Amanda: Sen ska jag ta hem denna när den torkat.  

Pedagog 4 tittar på Amanda men svarar inte.  

 

Emma har suttit bredvid Amanda och hon har varit klar en stund, hon går fram till pedagogen 

och säger: Jag tar hem den till mamma pappa.  

 

Pedagog 4: Den ska vi sätta in i din pärm.  

 

Lova kommer in i rummet och tillfrågas om hon vill göra en likadan tavla, med löv som de 

andra barnen gör, hon nickar försiktigt. Hon får en färdigmålad bakgrund som Pedagog 4 har 

målat vid ett tidigare tillfälle. 

 

Pedagog 4: Den kan du sätta i din pärm sen. Hon visar Lova hur hon kan måla på löven. 

 

Resultatdiskussion av ”lövmålningsaktivitet” 
Pedagogen hade redan i förväg bestämt vad barnen skulle göra samt vad de skulle göra med 

slutprodukten. Med pärm menade pedagogen här portfoliopärmen som varje barn har och där 

deras målningar och diverse annat finns samlat. Pedagogen förklarade inte varför det skulle in 

i pärmen och ingen av flickorna protesterade. I den här situationen fanns ingen plats för 

barnen att få medverka demokratiskt. Men Scott Frisch (2006) påpekar att styrda 

bildaktiviteter också måste finnas, då det sker ett lärande som barnen inte skulle göra om de 

enbart skapade fritt. I vuxeninitierade aktiviteter kan pedagogen visa barnen nya tekniker och 

synsätt samt att en del barn behöver hjälp för att inspireras och att komma igång med 

bildskapande aktiviteter. Men flickan som kom in i aktiviteten lite senare än de andra fick 

ingen chans till att visa om hon hade egna idéer till aktiviteten eller visa om hon hade förstått 

aktiviteten. Hon fick en färdig bakgrund gjord av pedagogen vid ett tidigare tillfälle och på så 

vis representerar inte flickan bilden fullt ut, det hon fick göra var att limma på löv. Flickan 

fick med en gång reda på vad hon skulle göra av slutprodukten utan att behöva fråga, på 

grund av att pedagogen hade fått frågan av ett annat barn innan. Likaså Bendroth-Karlsson 

(1998) ser till nödvändigheten av att barn får träna sig i olika tekniker samt samtala om det 

med en vuxen, vilket flickan inte ges en möjlighet till. Bendroth-Karlsson (1998) tar också 

upp att en del pedagoger vill att barnen ska hinna med många saker och ger därmed barnen 

enbart chansen till ytinlärning vid bildskapande. Vad som ska göras med slutprodukten bör 

diskuteras med barnen och i den här observationen anser pedagogen att det var viktigare att 

fylla på portfoliopärmarna än att tillgodose barnens vilja med att ta hem sina slutprodukter till 

föräldrarna. Var tanken att bilderna skulle användas till något annat vid ett annat tillfälle eller 

låg det en press hos pedagogerna att de ska kunna visa upp en välfylld portfolio och att det 

symboliserar en bra verksamhet? Massey (2004) resonerar om hur de vuxnas språk till barnen 
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förmedlar sociala regler som exempelvis turtagning och ett ökat ordförråd. Vad flickorna tog 

med sig från aktiviteten var att det som skapas ska sättas in i pärmen för att sedan kunna 

uppvisas för föräldrar och för barnen själva när de slutar förskolan, det får inte tas med hem.  

 
Sammanfattande resultatdiskussion av ”flaskfärg”, ”tjejteckning” och 
”lövlimning” 
Under den veckan som observationerna ägde rum kunde vi inte se att kommunikationen med 

barnen om deras slutprodukter hade någon prioritet på någon av de två förskolorna. Det var 

ingen pedagog som bad barnen att berätta om vad de hade skapat för något. Det skedde tre 

olika slags kommunikationer vid barnens slutprodukter där flaskfärgsaktiviteten hade en 

kommunikation som tyder på att det är viktigt att visa vem som har gjort slutprodukten. Vid 

tjejteckningssituationen skedde en värderande kommunikation och vid lövlimningen skedde 

ingen verbal kommunikation alls för att barnen skulle spara det de hade gjort. Bendroth-

Karlsson (1998) föreslår tre typer av kommunikationer under bildaktiviten, alltså lika många 

som vi fick fram. Den första beskriver hon likadant som den sista observationen i vårt arbete, 

att det inte sker någon kommunikation alls. Det andra sättet är att pedagogen diskuterar 

enskilt med det individuella barnet och det tredje beskriver hon som en kommunikation där 

barnens slutprodukter visas upp i verksamheten. Utifrån vårt resultat kunde vi lägga till en 

slags kommunikation där pedagogerna enbart värderar barnens slutprodukter utan att 

diskutera med barnen om deras tankar kring sitt skapande. 

 

Bemöts pojkar och flickor på ett likvärdigt sätt i bildskapande 
aktiviteter? 
I de här två följande observationerna tittade vi på hur två skilda pedagoger bemötte barnen 

sett utifrån ett genusperspektiv.  

 

Kritor och vattenfärg 
Vid en av observationsdagarna håller pedagog 2 i en bildaktivitet där barnen ska få måla med 

pastellkritor på ett papper och sedan måla över det med vattenfärg. Pedagog 2 som håller i 

aktiviteten frågar fyra barn om de vill följa med till målarrummet för att vara med och talar 

om för barnen vad de ska få göra. Aktiviteten är i full gång och alla fyra barnen har gått över 

till att måla med vattenfärg över pastellfärgen då Pedagog 2 ber Pedagog 1 att säga till 

ytterligare två barn, vilket i det här fallet är en flicka och en pojke, att komma in till 

målarrummet.  

 

Pedagog 2 till Pedagog1: Kan du fråga två som inte har varit med än om de vill komma? 

Pedagog 1: Niklas och Linn, vill ni gå in i målarrummet till Pedagog 2? 

Linn: Nej, det vill vi inte. 

Niklas: Jag vill. 

Pedagog 1: Ni kan väl gå in och se vad de gör för något iallafall? 

In i målarrummet kommer Niklas, Linn och Pedagog 1. 

Pedagog 2: Titta, de målar med både kritor och vattenfärg. Vill ni prova? 

Niklas: Ja, jag vill. 

Linn säger inget men tittar på de andra barnen. 

 

Pedagog 1 går bort till förklädena och under tiden sätter sig både Niklas och Linn på varsin 

stol intill det stora bordet i målarrummet och pedagog 1 går fram till dem med varsitt 

förkläde. Pedagog 1 hjälper dem att ta på sig förklädena och Pedagog 2 ger dem varsitt papper 

och lägger asken med pastellkritor i mitten. 
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Resultatdiskussion av ”kritor och vattenfärgsaktivitet” 
I den här observationen satt det redan en liten grupp med barn inne i ett målarrum. Pedagogen 

som höll i aktiviteten sa åt sin kollega att hämta ytterligare två andra barn som kunde delta. 

Pedagogen gjorde ingen värdering av vem som skulle komma in i rummet. Den andra 

pedagogen hämtade då en flicka och en pojke. De båda barnen var nu inbjudna till aktiviteten 

och flickans första respons var att varken hon eller pojken ville vara med i aktiviteten. Vad 

barnen sinsemellan hade för status kan bara resoneras om men flickan tog i det här fallet 

beslutet åt pojken. När pedagogen lockar ytterligare tog pojken dock chansen att säga ja utan 

att tveka, men flickan sa däremot ingenting. Svaleryd och Hjertson (2012) menar att 

pedagogerna måste anstränga sig för att använda samma ordförråd samt samma tonfall till alla 

barn oavsett kön. Vilket pedagogen gjorde genom att säga samma sak till både flickan och 

pojken i exemplet. Vidare menar Svaleryd och Hjertson att genusarbetet handlar om att se till 

interaktionen mellan individerna. Niklas talade verbalt om att han ville vara med i aktiviteten 

men Linn däremot visade det genom att hon efter en viss tvekan satte sig på en stol vid bordet 

där aktiviteten höll på. Pedagogerna frågade Linn en gång precis som de frågade Niklas och 

efter det fick barnen på sitt egna sätt bestämma om de ville vara med eller inte. Eidevald 

(2009) poängterar att om alla barn ses som likvärdiga oavsett om de är fåordiga eller drivande 

kommer synen på könen att försvinna och förskolan kan vara en verksamhet som är 

genusneutral. Det här klarade pedagogen av genom att se till båda som individer utan att göra 

en skillnad på kön. Pedagogen såg att båda barnen följde med in i rummet och hämtade då 

förkläden till dem, pedagogen tog här förgivet att Linn ville vara med på aktiviteten trots att 

hon inte sagt vad hon ville och efter att först ha sagt nej, hon satte sig trots allt efter en viss 

tvekan vid bordet. Pedagogen hjälpte dem båda att sätta på sig varsitt förkläde, likaså här 

frågade pedagogen inte barnen utan gjorde det bara. Den andra kollegan lade sedan fram 

papper och kritor på bordets mitt så att både pojken och flickan skulle kunna nå. Det lärande 

som urskiljs ur situationen är att flickan som sa nej får en extra chans till aktiviteten då pojken 

sa att han ville vara med. Det blev pojkens svar som blev rådande, vilket stämmer med Davies 

(2003) resonemang om att den maskulina normen vidhålls av pedagogerna.  

 

Indianmålningar 
Femårsgruppen på avdelningen har valt att prata om indianer ur ett historiskt perspektiv och 

de har lånat böcker och läst sagor som handlar om indianer från äldre tider. Pedagog 5 har nu 

lånat ytterligare böcker i ämnet och har letat upp olika tecken som förknippades med 

indianerna från den här tiden. Under en tidigare bildaktivitet har barnen fått måla något som 

de förknippade med skogen och indianer och vid det här tillfället visar pedagogerna upp deras 

slutprodukter för barngruppen. Pedagogen har redan gått igenom några av de andra barnens 

bilder och kommenterat varje bild med några ord. Pedagogen 5 har nu kommit fram till 

Filippas bild. 

 

David: Det ser ut som en stol. 

Pedagog 5: Det är Filippas målning och det är en häst, som är bra gjord. Filippa kan allt om 

hästar och hon rider.  

 

Inget mer sägs om bilden och pedagogen fortsätter med nästa bild. 

  

Pedagog 5: Fredrik har gjort en björn. Den ser arg ut. 
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I observationen berömmer och pratar Pedagog 5 om flickans bild och höjer henne men när 

pedagogen tar fram pojkens bild på björnen kommenterar Pedagog 5 den med att tala om hur 

björnens känslomässiga tillstånd, alltså djurets attityd. Därefter fortsätter pedagogen att 

kommentera de andra barnens slutprodukter.  

 

Resultatdiskussion av ”indianmålningsaktivitet” 
I observationen visade pedagogen upp bilder för gruppen samt talade om vad som var på 

bilderna. Enligt Bendroth-Karlsson (1998) är att visa upp barnens produkter för barngruppen 

ett sätt att samtala kring bildskapandet och där alla är inbjudna till att kommentera. Pedagogen 

talade om Filippas målning på ett sätt och Fredriks på ett annat. I det här fallet rättade 

pedagogen till pojkens uttalande om att det ser ut som en stol som Filippa har målat, 

pedagogen menar att det är en häst på målningen. Pedagogen berömmer Filippas målning med 

att säga att den var bra gjord och att det berodde på att Filippa rider. Ewing och Taylor (2009) 

tar upp att flickor har större fördel av en god kommunikation med kvinnliga pedagoger än vad 

pojkar har. Sedan fortsatte pedagogen vidare med en annan målning och den här gången var 

det en pojke som gjort bilden och pedagogen säger att björnen på bilden såg arg ut. 

Weissenrieder (2008) lyfter fram att det är av fördel om pedagogerna pratar runtomkring 

barnens bilder för det ger en möjlighet till att förstå barnet och få en bättre kontakt. På det här 

sättet stängde pedagogen för vidare samtal och gav inte heller barnen en möjlighet att själva få 

kommentera sina bilder vilket inte heller gav barnen rätt till ett medbestämmande. Pedagogen 

gav genom sitt uttalande inte enbart ett värderande utan var också vägledande i fråga om vad 

barnen skulle tycka om bilderna. Vad pedagogen baserade sina uttalanden på kan vi ej veta, 

kanske hade pedagogen pratat med barnen tidigare när de gjorde sina målningar och då fått 

reda på hur de tänkte samt vad de målade, men det framgick inte av den aktivitet som de 

gjorde vid det här tillfället. Davies (2003) menar att pedagoger måste vara medvetna om hur 

de pratar till barnen för att de inte ska hamna i ett stereotypt tänkande. Pedagogerna ska 

bemöta pojkar och flickor på ett likvärdigt sätt. Vilket det i observationen inte gjordes då 

pedagogen gjorde en skillnad mellan flickan och pojkens bilder genom att till flickan ge 

beröm och till pojken påpeka en attityd i hans motiv. Tegnér (2007) resonerar om 

socialkonstruktionismen där verkligheten bildas i ett kulturellt sammanhang. Genom att vi 

människor använder oss av språket är det vi pratar om förhandlingsbart. Samtidigt resonerar 

Tegnér om att det sätt vi använder språket på ligger till grund för de genusnormer som råder i 

samhället. Vilket i den här observationen blev tydligt genom att flickans motiv var fint alltså 

värderat och pojkens var argt vilket är känslan som djuret hade, det säger inget om vad 

pedagogen tyckte om bilden. Det barnen lärde sig var att det är okej att pojkar gör bilder av 

farliga djur medan flickors val av djurmålning rör sådant de behärskar på grund av att det är 

deras fritidsintresse. Lärandet hade kommit fram mer om det var barnen som höll i 

konversationen om sina egna bilder. 

 

Sammanfattande resultatdiskussion av ”kritor och vattenfärgsaktivitet” 
samt ”indianmålningsaktivitet”  
I de här båda observationerna med genusaspekt har vi sett hur pedagogerna på den ena 

förskolan gör en skillnad mellan könen medan den andra förskolan inte gör det. På den ena 

förskolan framkom en skillnad i tilltal angående barnens val av motiv och där pratade 

pedagogen om stereotypa könsmönster. Det kan vara lätt att anse sig genusmedveten i teorin 

för att sedan i praktiken inte vara det. Eidevald (2009) tar upp hur pedagoger anser sig se till 

den enskilde individens behov oavsett kön och därmed anser de sig jobba jämställt när de i 

själva verket inte gör det. Svaleryd och Hjertson (2012) beskriver hur det kan vara svårt för 

pedagoger att förhålla sig neutralt, för precis som alla andra påverkas de medvetet och 

omedvetet av samhällets normer. Davies (2003) resonerar om hur barn finner sin plats i 
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samhället som flicka eller pojke genom att interagera med andra barn. Barnen förstår också 

snabbt vilket kön de tillhör enligt henne. Det maskulina och feminina i samhället är inte något 

människan föds med utan en norm samhället byggt upp. Den samhälleliga genusnorm som 

råder, finns överallt och blir mycket svår för pedagoger att bortse ifrån, de är inte mer än 

mänskliga. När pedagogen på förskola två gjorde en kommentar angående barnens bilder 

gjorde pedagogen en genusskillnad. Vi vet inte om det som skedde var medvetet eller 

omedvetet, hade vi varit längre tid på förskolorna hade vi kanske kunnat få se ett mönster i 

pedagogernas kommunikation till barnen angående genus. Davies (2003) tar upp hur viktigt 

det är att använda sig av ett korrekt språk när vi pratar med barnen. Har inte vuxna ett 

medvetet genustänk kommer de inte att möta barnen på ett medvetet sätt. Om pedagogerna 

kan bemöta barnet på ett genusmedvetet sätt blir det lättare att se till den enskilde individen. 

Lenz Taguchi (2004) tar också upp hur omgivningen präglar barn. Flickor har ett outtalat krav 

på sig att vara kvinnliga i sitt uppträdande och pojkar skall vara manliga. Stereotypa ord så 

som att flickor ska vara exempelvis snälla, lydiga mer relationsinriktade och mer 

språkbenägna, eller att pojkar skall vara exempelvis busiga och opponera sig är rådande i 

pedagogisk verksamhet ä rådande enligt henne. Det här visade pedagogens språkbruk prov på.  

 

Ewing och Taylor (2009) resonerar om flickor kan ha fördel av att ha ett bra samspel med 

kvinnliga pedagoger än vad pojkar får. Pojkar tenderar enligt dem att ha mer konflikter med 

pedagogerna än vad flickor har och det leder till en större fördel för flickorna. Om det här är 

det motsatta eller samma när det gäller manliga pedagoger vet vi inte. Likaså står det i Lpfö 

98 (rev. 2010) att särbehandling utifrån kön inte är tillåtet, flickor och pojkar ska behandlas 

lika. Vidare står det att vuxna ska förhålla sig likvärdigt gentemot pojkar och flickor, samt se 

till så att de inte bemöter dem med ord/ beteenden som kan förknippas med typiskt manliga 

eller kvinnliga föreställningar. Vuxna ska inte bidra till att forma sådana beteenden. Flickor 

och pojkar skall ges samma chans att testa på och finna nya intressen och förmågor utan att 

det finns begränsningar utifrån kön.  

 

Kommunikation som ett redskap vid bildskapande  
I följande två observationer tittade vi på hur pedagoger använder sig av kommunikation som 

ett redskap vid bildskapande.  

 

Flaskmålning 
När barn skapar finns det många tillfällen till lärandesituationer och det är upp till 

pedagogerna att se dem och ta till vara på dem. I följande observation sker ett lärandetillfälle 

då färger blandas medan barnen målar och aktiviteten är att barnen målar med flaskfärg. 

Pedagog 1 frågar barnen vilka färger de vill ha och gemensamt väljer barnen ut ett antal 

färger. Barnen säger fem färger men det är några av dem som inte finns och då föreslår 

pedagogen en annan färg. Barnen börjar måla och efter ett tag blandas färgerna på papperen 

och en pojke tittar på sitt papper och sedan på sina kompisar runt bordet och till slut på 

Pedagog 1.  

 

Noel: Gult och gult blir svart. 

Pedagog 1: Jaha du.  

 

Mer svarar inte Pedagog 1 då ett annat barn påkallar uppmärksamheten och pedagogen vänder 

sig mot det barnet. Noel fortsätter att prata om sin bild med de kompisar som sitter bredvid 

honom och beskriver bilden som ett skepp.  
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Resultatdiskussion av ”flaskmålningssituation” 
Det här blev ett exempel på hur pedagog och barn inte klarar av att kommunicera med 

varandra, deras försök faller när pedagogen inte gav barnet uppmärksamhet vid frågan barnet 

ställde. Pojken hade blandat två färger enligt honom själv och påstod att gult och gult blev 

svart tillsammans. Pedagogen hakade inte på det här lärandetillfället utan sa bara “jaha du” till 

pojken. Pojken har här försökt att få uppmärksamhet och ställt ett öppet påstående till 

pedagogen som närvarade vid aktiviteten. Pojken tittade sig runt omkring på sina kompisar 

ungefär som om han sökte ett svar där samtidigt som han tittade på sitt eget papper. Scott 

Frisch (2006) poängterar vikten av att ha en dialog mellan pedagog och barn. Säljö (2010) 

poängterar likaså vikten av att få igång ett samspel och en kommunikation mellan individer, 

men då krävs att de inblandade vet hur det görs och att de känner till de spelregler som gäller. 

För att få näring vid ett samtal krävs att båda parter ger och tar information. När barn sitter 

flera tillsammans i en grupp kan det ges den enskilde individen chansen att ta ställning till 

flera olika resonemang om samma sak vilket optimerar inlärningen både för enskilda personer 

samt för gruppen menar Säljö (2005). Det hade kanske eventuellt blivit ett annat utslag av 

situationen om pedagogen hade varit mer uppmärksam på vad pojken frågade. Pedagogens 

frånvarande intresse kan tolkas utifrån att det var andra barn närvarande vid aktiviteten som 

också ville ha pedagogens uppmärksamhet. Det kan ha bidragit till varför pedagogen inte 

fortsatte att diskutera med Noel om färgblandningen. Weissenrieder (2008) tar upp hur ett 

kontinuerligt bemötande av barnens slutprodukter från pedagogens sida kan tillföra ny 

information som kan vara av betydelse. Weissenrieder tar också upp vikten av att få gå in i 

aktiviteten och få en chans att utforska till en djupinlärning, vilket pedagogen hade kunna 

göra om pedagogen hade hjälpt pojken med färgblandningen. Likaså Bendroth-Karlsson 

(1998) visar på hur många pedagoger har som mål att barnen ska hinna med många olika 

saker och ger dem därmed ingen chans till att gå in på djupet i en aktivitet. Hade pedagogen i 

exemplet kunnat ta tillvara på tillfället och verkligen gå in i vad pojken frågat om och 

diskuterat hur barnet tänkte kring vad som hände, varför det blev så och så vidare, hade det 

blivit till ett djupinlärningstillfälle men det kräver att pedagogen hade planerat aktiviteten och 

att pedagogen hade en tanke med det som skulle göras. Om pedagogen varit strukturerad hade 

kanske flera av barnen runt bordet kunnat vara med i färgblandningen och kunnat bli till ett 

gemensamt lärandetillfälle. Häikiö (2007) poängterar vikten av att pedagogen inte målar åt 

barnet utan muntligt hjälper barnet med hur det ska blanda färgerna för att själva bli nöjd med 

sin bild. Vilket hade varit en naturlig lärandeprocess i exemplet om pedagogen hade återtagit 

diskussionen med Noel angående färgblandningen. Noel verkade dock inte bry sig om att 

pedagogen inte sa något om hans färgblandning utan fortsatte med att prata med sina 

kompisar om vad han tyckte att hans bild föreställde. Det här blev en stängd kommunikation 

då pedagogen lämnat barnet utan att ha svarat på hans påstående, det hade dock kunnat bli en 

lärande situation om pedagogen hade valt att återuppta samtalet och frågat pojken varför det 

blev svart och sedan diskuterat det med honom. Lärandet i den här situationen blev att två lika 

färger blev svarta tillsammans, vilket i det här fallet var felaktigt. Noel lärde sig också att 

tolka sina bilder med sina kompisar samt diskutera bilden tillsammans med dem.  

 

Färgblandning 
I exemplet nedan presenteras en situation där en flicka vill måla men ingen tar någon notis om 

henne förens hon tar saken i egna händer. Det blir slutligen till en situation där en pedagog 

gör det till ett lärande men på sina villkor. Emma som är 3 år har precis kommit till förskolan. 

Emma säger till pedagogerna upprepade gånger att hon vill måla men ingen har tagit notis om 

henne. Hon hämtar vattenfärger och papper varpå en pedagog ser henne och hämtar vatten 

och penslar åt henne och går därifrån. Emma sätter sig ensam vid bordet och börjar måla, efter 

en stund kommer en pedagog fram och sätter sig bredvid henne.  
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Pedagog 5 tar en pensel med blå färg på och doppar den sedan i glaset. 

 

Pedagog 5: Titta på vattnet i glaset, vad blev det? 

Emma: Blå. 

Pedagog 5: Hur blev den det, blå? 

Emma tittar på men säger inget, pedagogen fortsätter: Blir det blått på pappret också? 

Emma målar med vattnet på sitt papper och säger sedan: Blå. 

 

Emma fortsätter och blandar i gult i den blå färgen. 

 

Pedagog 5: Vet du om man blandar blått och gult får man grönt, konstigt va? 

Emma tar färgerna på pappret: Blir inte grön. 

 

Pedagogen tar fram ett nytt papper och ber Emma testa igen med blått och gult. Den här 

gången blir det grönt. Därefter målar Emma lila färg på en annan del av pappret. 

 

Pedagog 5: Så vackert det blir vad är det för färg? 

Emma säger inget. 

Pedagog 5: Provar du att blanda olika färger då blir det nästan brunt eller nåt. 

 

Resultatdiskussion av ”färgblandning” 
Emma startade själv upp en målningsaktivitet eftersom pedagogerna runtomkring henne inte 

gav flickan tillräckligt med respons. Först när Emma tagit fram lite saker får hon hjälp av en 

pedagog och sätter sig ner och började måla. Först då kommer det också en pedagog som satte 

sig bredvid henne. Pedagogen tog här tillfället i akt och började fråga barnet vad det blev när 

färger blandades och varför det blev på det sättet. Emma verkade tycka att det var intressant 

och pratade med pedagogen och ett lärandetillfälle uppstod. Det här är vad Löfstedt (1999) 

resonerar om barns skapande, att det finns två sidor på förskolan, antingen den lärarstyrda 

aktiviteten eller den fria där barnen själva styr vad som ska skapas. Weissenrieder (2008) 

poängterar att skapande inte bör vara tråkigt, det kan vara så att pedagogerna inte är 

intresserade av uppgiften på grund av olika anledningar och pedagogen har då tappat det 

meningsfulla lärandet. Det kanske var beroende på det som Emma inte genast fick en respons 

av någon pedagog, pedagogerna ansåg att de hade annat att göra. Pedagogen bestämmer sig 

för att fråga Emma vad som hände när färgerna blandades, Emma svarade och lät pedagogen 

styra vad som skulle hända. Pedagogen uppmanade först Emma att tala om vad det blev för 

färg i glaset och sedan vad som händer när gult och blått blandas. Emma har blandat färgerna 

själv och pedagogen tar tag i tillfället men pedagogen ställer inga utforskande frågor som, vad 

tror du händer om gult och blått blandas? Frågan är vad Emma lärt sig av situationen, Emma 

hade förmodligen lärt sig mer om färgblandning om hon fått testa själv med hjälp av öppna 

frågor, vilket stämmer väl överrens med Scott Frisch (2006) resonemang om hur dialogen 

med barnet kan vara av både stöttande samt instruerande art för att öka barnets lärande. Barns 

fria skapande har blivit till en kultur där syfte och mening går före struktur och färdighet. De 

här färdigheterna saknar ofta relevans i barnens egna bilder då det blir avskilt från det 

frivilliga skapandet enligt Löfstedt (1999). Kim, Park och Lee (1995) anser att diskussionen 

mellan pedagog och barn under processen är av stor vikt, de anser att all fokus inte ska ligga 

på produkten. I den här observationen tog pedagogen tillvara på ett kommunikationstillfälle 

och verkade inte ha fokus på en slutprodukt. Pedagogen gav Emma ett redskap att använda i 

sitt lärande när pedagogen frågade hur vattnet kunde bli blått och likaså att färgerna gult och 
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blått blir grönt tillsammans. De här gav Emma en chans att vid ett annat tillfälle få 

möjligheten att kunna återkoppla. Weissenrieder (2008) ser skapande aktiviteter som en stor 

chans till att ge barn positiva utlåtanden om det som skapats och likaså det som finns 

runtomkring, det ger den enskilde individen en chans till att bli sedd. Bendroth-Karlsson 

(1998) belyser hur viktigt det är att ha ett tillåtande klimat i förskolan ett klimat där barnen får 

vara lekfulla och testa, det leder enligt henne till att barnen kan få ut mer av sina skapande 

situationer, vilket uppnås när pedagogerna inte har ett förutbestämt syfte klarlagt. I sin roll 

som ledare bör pedagogen förklara vad de ska göra och sedan hjälpa barnet, men slutresultatet 

skall barnet själv komma fram till. I exemplet ovan lät pedagogen Emma testa och pedagogen 

hjälpte henne att pröva nya färgkombinationer som ett sätt att komma vidare. Det blev ett mer 

tillåtet lärande som Bendroth-Karlsson eftersträvar.  

 
Sammanfattande resultatdiskussion av ”flaskmålningssituation” och 
”färgblandning” 
I de båda ovanstående observationerna kan vi se hur pedagogen på den ena förskolan inte tog 

tag i den lärandesituation som uppstod gentemot det som händer på den andra förskolan där 

pedagogen satte sig bredvid flickan och tog tag i tillfället och utmanade barnet i dess lärande. 

Löfstedt (1999) tar upp Vygotskijs begrepp den närmast utvecklingszonen vilket här blev 

tydligt genom att en liten hjälp i rätt riktning kunde leda till ett nytt lärande. Vid nya 

situationer som en människa erfar kan enligt Säljö (2005) leda till ett nytänkande men det 

ställer krav på att agera annorlunda mot vad vi gjort förut. Samtal människor emellan blir då 

en viktig länk då det leder till att den enskilde individen skapar sig nya tankar. Det här visar 

på vikten av att ta tag i de situationer som uppstår vid skapande. Vilket den ena pedagogen 

gör men den andra missar vid de här tillfällena. Vad barnen hade kunnat få ut av situation kan 

vi inte veta. Vygotskij (1995) menar att på grund av att en vuxen vet mer än ett barn då de 

vuxna har levt längre och därför har en större erfarenhet av sin omvärld. Desto mer 

erfarenheter ett barn ges desto mer kan dess fantasi utvecklas och dess skapande utvecklas. 

Det här visar på hur viktig det är att pedagogen närvarar och delar med sig av sina 

erfarenheter för att barnen skall kunna utvecklas. Bendroth-Karlsson (1998) resonerar om tre 

olika sätt att se på ett samtal omkring barns bildskapande. Steg ett handlar om att inte 

kommunicera alls om skapandet, det andra är när pedagogen tar tag i tillfället och 

kommunicerar med barnet och det tredje handlar om när pedagogen gör barnets skapande 

synligt på avdelningen så att andra barn kan kommentera bilden. Steg nummer ett inföll i den 

ena av de två observationerna ovan och likadant med steg nummer två. Men i steg nummer tre 

används vid de här tillfällena inte alls, pedagogerna hade båda kunnat peka på andra barns 

slutprodukt för att på så vis visa barnet hur andra gjort före dem speciellt i observationen med 

Noel och blandning av den gula färgen, där hade pedagogen kunnat be honom titta på hur 

kompisarna gjort när pedagogen nu inte hade tid att ta tag i tillfället. I den andra 

observationen var det ett fritt skapande vilket gör det svårare att hänvisa till hur andra har 

gjort, men att påvisa för barnet tidigare tillfällen när barnen suttit och blandat färger hade varit 

ett alternativ. Säljö (2005) poängterar att de situationer vi lär oss mest i är det vardagliga 

samspelet och den naturliga konversationen. Barnens medbestämmande blir i de båda fallen 

olika, flickan ges en chans att delvis få vara med och påverka sin situation tillsammans med 

en pedagog medan pojken som lämnas ensam i sitt lärande bestämmer helt själv utan 

påverkan av en pedagog vilket leder till ett felaktigt lärande i det här fallet. 

 

Avslutande reflektion  
Vår första frågeställning var om pedagogerna kommunicerade med barnen under processen 

och i så fall hur de gjorde det. Vår tolkning utifrån observationerna var att aktiviteterna var 

styrda av pedagogerna och att de verkade ha ett specifikt pedagogiskt syfte med vad barnen 
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skulle göra. Vi kunde också se att den informationen inte nådde ut till barnen, de fick reda på 

vad och hur de skulle göra men varför försvann. Pedagogerna förde en kommunikation med 

barnen men samtidigt var det många samtal som stängdes på grund av att pedagogerna inte 

följde upp barnens initiativtagande. Det vi har sett i vissa fall var att pedagogerna har varit 

engagerade och satt sig ner med barnen för att hjälpa dem och stötta dem för att de ska få en 

materialkännedom.  

 

Med vår andra fråga ville vi ta reda på om pedagogerna kommunicerade med barnen om 

produkten och i så fall hur de gjorde det. Här förekom det olika typer av kommunikation 

angående slutprodukten i våra observationer. En del av pedagogerna avstod helt från att 

kommentera slutprodukten och lade istället vikten vid var barnets namn skulle stå någonstans.  

I en annan värderade pedagogen barnets produkt genom att säga att det var fint och i 

ytterligare ett annat fall ledde pedagogen en kommunikation där pedagogen hade förutbestämt 

vad barnen skulle göra med sina slutprodukter utan att ta in barnens åsikter. Vi tror att alla 

pedagoger hade en tanke med sina kommunikationer. Att skriva barnets namn handlade om 

att kunna särskilja barnens målningar från varandra, att säga att något är fint gjordes för att 

höja barnen och tala om för dem att de var duktiga och att det de gjorde blev fint, vilket fick 

barnen att känna sig stolta över vad de hade gjort. Sist handlade det om att pedagogen ville 

spara produkten för ett framtida syfte.  

 

Den tredje frågan tog upp om pojkar och flickor bemöts på ett likvärdigt sätt i bildskapande 

aktiviteter. Det som framträdde var ett fåtal observationer som påvisade att pojkar och flickor 

tilltalades olika utifrån sitt kön. Vi trodde att vi skulle få se en stor skillnad i bemötande av 

barnen, att flickor skulle bli tilltalade på ett sätt samt pojkar på ett annat. Utifrån de 14 

observationer som gjordes var det enbart tre som kunde kopplas mot genus varav två valdes 

ut, vilket visar på hur svårt det är att förhålla sig gentemot genusaspekten. Vi kunde dock inte 

se ett tydligt förhållande mellan pedagoger och genus vid våra observationer. Oavsett om 

pedagogen sa “häftig” eller “fint” så gjorde de det mot både flickor och pojkar och skilde 

barnen därmed inte åt. I en större undersökning kanske det sett annorlunda ut.  

 

Sist tog vi upp kommunikation som ett redskap vid bildskapande då vi ansåg att det band ihop 

och kompletterade frågeställningarna. Det visade på hur olika kommunikation kan se ut vid 

olika tillfällen det kan vara så att pedagogen vid ett tillfälle inte har tid att diskutera och visa 

barnet hur det ska komma vidare i sitt lärande men vid ett annat har mycket tid och ger barnet 

en chans att lära. Den mänskliga faktorn väger tungt i de här fallen.  

 

Sammanfattningsvis menar vi att det gick att se tydligt hur pedagoger gjorde en skillnad 

mellan process och produkt med en varierande grad av genusinblandning.  

 

Metoddiskussion  
Vårt syfte som var att titta på kommunikation mellan pedagoger och barn i bildskapande 

situationer samt med en aspekt av genus, har utifrån den observationsmetod som valdes i 

arbetet och ansats uppnåtts på ett tillfredsställande sätt. Vi observerade en och en på 

förskolorna och har diskuterat huruvida det har påverkat vårt resultat. Vi har funderat på om 

en mer komplett bild av det som hände hade visat sig om vi varit båda två samtidigt på samma 

ställe och observerat. Förmodligen hade vi kunnat få mer fullständiga observationer att ta 

hänsyn till men det betyder samtidigt att två observatörer sitter på samma plats vilket kan 

uppfattas som störande av barn och pedagoger. Vi har verkligen försökt att hålla oss till syftet 

när vi observerade men det har inte alltid varit lätt att förhålla sig korrekt, det har tagit oss ett 

antal omläsningar av observationsmaterialet för att förstå vad som hände samt för att kunna 



34 

 

kategorisera observationerna korrekt utifrån syftet.  

 

Observation har den nackdelen att det insamlade materialet ska tolkas av observatören vilket 

inte är självklart att göra, vi har observerat förut i vår utbildning men med större erfarenhet 

ger det en säkrare tolkning. Likaså kan det vara svårt att få med allt som sker i en händelse. 

Att intervjua pedagoger samt barn om hur de ser på kommunikation vid bildskapande hade 

kunnat vara ett komplement till vår undersökning vilket Kihlström (2007c) tar upp som en 

variant för att få en större giltighet i studien. Eventuellt hade det kunnat berika vår 

undersökning, men viktigt att tänka på är att en intervju ger bilden av den enskilde individens 

tankesätt och kan på så vis skilja sig från det individen gör, vilket är anledning till vårt val av 

metod.  

 

Vi har funderat på hur resultatet skulle ha blivit om vi hade haft mer tid att utföra 

observationerna på. Hade vi kunnat få en annan bild av hur pedagoger kommunicerar med 

barn? Det kommer vi inte att få reda på och den tidsaspekt som examensarbetet erbjuder 

tillåter det inte några större undersökningar. Vi valde avdelningar där vi inte kände pedagoger 

och barn för att inte påverkas av förutfattade meningar om dem från vår sida. 

 

Vetenskapsrådets (2002) etiska principer är vi medvetna om att det var upp till oss att följa 

dem korrekt, vilket vi anser att vi gjort samt tagit hänsyn till dem vi observerat. Likaså har 

studiens reliabilitet och validitet stärkts när principerna har följts.  

 

Didaktiska konsekvenser 
Utifrån vår undersökning har vi kommit fram till att pedagoger inte tycks klara över hur de 

ska motivera de didaktiska konsekvenserna för barnen. I bästa fall berättade pedagogerna om 

vad och hur som skulle komma att ske men inte en enda gång om syftet med aktiviteten. Det 

här har vi tagit till oss som blivande förskollärare och vi kommer att ta med det ut i 

verksamheten. Det är viktigt att visa barnen lärandet i det de gör och det gör vi på bästa sätt 

genom kommunikation, att samtala med barnen. En av våra pedagogiska uppgifter är att göra 

barnen nyfikna på sitt lärande och att tillåta barnen utforska det de håller på med. Precis som 

Bendroth-Karlsson (1998) anser vi också att barnen ska få möjlighet till att utforska materialet 

genom att vi guidar dem med samtalet som redskap. 

 

Genom våra observationer har vi kunnat se att pedagogerna mestadels använder sig av 

värderande kommunikation vid bemötandet av barns bildskapande. Det var mycket att barnen 

hade gjort “fina” och “häftiga” saker och inte mycket av öppna frågor där barnen skulle ha 

fått chansen till att berätta om sin bild. Det vi kommer att ta med oss är en kombination av det 

här, då vi först kommer att bemöta barnen genom att låta dem berätta om sin bild, att vi ställer 

utforskande och tankeställande frågor till dem, men att vi i slutändan också på något sätt 

kommer att höja barnens bilder. Scott Frisch (2006) beskriver hur barn skapar historier runt 

det som målas och vi anser att de historierna ska tas tillvara på och att vi tar barnens 

berättelser på allvar. Genom berättelserna får vi en chans till att lära känna barnen och få en 

inblick i vad deras intressen är och kunna utgå från dem i kommande aktiviteter. Det blir 

följaktligen en reflektion där barnen själva funderar över process och produkt som är viktig 

enligt oss. Vi menar att det är syftet med aktiviteten som avgör huruvida det är processen eller 

produkten som det mesta lärandet sker i. Viktigast är att vi tar tillvara på lärandet i alla 

situationer som ges oavsett om det ligger i processen eller i produkten. Det som ska väga över 

i kommunikationen med barnet är att vi som blivande förskollärare frågar barnen exempelvis 

om hur barnet har blandat färgerna för att få just den nyansen. På det sättet kan barnen få 

känna sig stolta över att vara experter på sina egna bilder.  
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Genom att ha tagit del av aktuell forskning samt genom att ha observerat inser vi hur viktigt 

det är att ha en genusmedveten pedagogisk syn. Det är ett förhållningssätt som kontinuerligt 

behöver observeras då det är lätt att tro sig vara medveten men i själva verket agera stereotypt. 

Det vi ville undersöka i frågan om genusperspektivet i arbetet var huruvida vi kunde se någon 

skillnad mellan pedagogers kommunikation med barnen. Det är viktigt att se till individen och 

inte till vilket kön barnet har och en tankeställare vi fick när vi läste Ewing och Taylor (2009) 

var att kvinnliga pedagoger har en bättre relation med flickorna än med pojkarna. Det var 

inget förhållningssätt som vi kunde se att pedagogerna i vår undersökning hade och det är 

något som vi kommer att vara medvetna om när vi börjar arbeta ute i verksamheten. Viktigt är 

vid bildskapande aktiviteter att bemöta barnen lika vid kommunikationen av deras skapande 

då vi har sett i våra observationer att språket kan skilja sig åt beroende om det är en flicka 

eller en pojke. Det ska inte spela någon roll utan det som ska tas hänsyn till är beroende på 

hur individen är, om pojken eller flickan är försiktig av sig, att barnet inte är pratglad utan att 

vi måste hjälpa dem med att berätta, kön har ingenting med kommunikationen vid 

bildskapande aktiviteter att göra. Vi valde att i arbetet avidentifiera pedagogerna både när det 

gäller deras namn och kön på grund av att det skulle vara för avslöjande att skriva ut i arbetet. 

Däremot har vi valt att enbart ge barnen fiktiva namn och skrivit ut vilket kön barnet har då vi 

anser att de ändå behåller sin anonymitet. Hade vi gjort vårt arbete i en större skala där det 

inte fanns någon risk att peka ut någon pedagog, hade vi skrivit ut vilket kön pedagogen hade 

och ställt det mot om deras kommunikation skiljer sig mot varandra när de bemöter barnen i 

deras bildskapande aktiviteter.  

 

Fortsatt forskning 
Skulle vi fortsätta med undersökningen hade vi tittat mer på hur kommunikationen hade sett 

ut beroende på om det var en manlig eller kvinnlig pedagog som förde samtalen med barnen. 

Vi skulle vilja se hur och om pedagogerna använder sig av bildskapande till att integrera med 

andra ämnen/teman som de arbetar med. Vi vet att en av förskolorna arbetar på det sättet och 

det hade varit av intresse att se om syftet med aktiviteterna då hade kommit fram på ett annat 

sätt.  

 

Tack 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Marie Bendroth-Karlsson som genom de här 

veckorna ställt upp och handlett vårt arbete med en trevlig och saklig respons.  

 

Vi vill också passa på att tacka alla pedagoger och barn för att vi fått komma till era förskolor 

och observera er. Utan er medverkan hade vi inte haft något resultat. Likaså ett tack till alla 

föräldrar som tillät oss att observera era barn, samt alla andra som berörts och hjälpt oss i våra 

studier. 

 

Till sist vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. Utan oss ingen undersökning. 

 

Tack! 

 

Maria Börjesson och Laritha Röjemo,  

Högskolan i Borås - Campus Varberg, den 13 december 2012 
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Bilaga 1 

Till vårdnadshavare på förskolan Xxx på avd. Xxx 

Hej  

Vi är två studenter som heter Laritha Röjemo och Maria Börjesson. Vi studerar till 

förskollärare och påbörjar nu vår sista termin på Högskolan Borås på Campus i Varberg. Den 

sista terminen innebär att vi kommer att skriva vårt examensarbete. Vi vill undersöka barns 

bildskapande och mötet mellan pedagog och barn i de här sammanhangen. Observationerna 

kommer att ske vecka 44 och eventuellt också vecka 45.  Vi kommer att dokumentera genom 

att anteckna samt fotografera barnens alster. Ett examensarbete är en offentlig handling och 

alla som observeras, pedagoger som barn, kommer att vara anonyma i arbetet. Arbetet 

kommer att läsas av vår handledare, kurskamrater samt en examinator. Vill någon 

utomstående läsa arbetet kan den personen begära av högskolan att få läsa det efter att den har 

blivit godkänt. Vid vår observation kommer vi att gå efter Vetenskapliga rådets etiska 

principer som innebär:   

Informationskravet innebär att alla inblandade parter får information om undersökningen.  

Samtyckeskravet medför att ni som vårdnadshavare godkänner att era barn medverkar i 

observationerna under den nämnda tiden. Konfidentialitetskravet innebär att alla 

medverkande kommer att avidentifieras för att anonymitet ska uppnås. Vi som studenter har 

tystnadsplikt och kommer inte att föra informationen vidare till obehöriga personer. 

Nyttjandekravet syftar på att observationerna enbart kommer att användas i det kommande 

examensarbetet och ingen annanstans. Bilder som tas av barnens skapande kommer enbart att 

användas till reflektion och kommer inte att publiceras i arbetet. 

 

FÖRÄLDRAMEDGIVANDE 

 

□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn 

□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(Barnets namn) 

blir observerat av lärarstudenter. 

 

……………… 

Datum 

 

…………………………………………………………………Tel: ……………………… 

(Målsmans underskrift) 

Lappen lämnas senast den 3/10-12 till en pedagog på avdelningen. Tack på förhand önskar 

Maria och Laritha 


