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Sammanfattning  
 

Denna studie har som syfte att undersöka hur barnen i åldrarna 1-5 år förhåller sig till 

skapande av tvådimensionella bilder ur ett genusperspektiv. Studien undersöker även 

hur förskollärare arbetar med skapande och genus i förskolan. 

För att undersöka barns skapande har observationer genomförts där fokus har legat på 

barns skapande, samt hur förskollärare arbetar med skapande. För att undersöka hur 

förskollärare arbetar med skapande och genus i förskolan har intervjuer gjorts med 10 

förskollärare. Resultatet visar att många förskollärare anser att skillnaden i barns 

skapande är mer individanpassat och beror på hur barnen själva är som individer, än 

könsindelat. En slutsats är att barns skapande påverkas av miljön runt om dem, vilka 

människor som finns i närheten och vad det finns för tillgängligt material. 

 

Nyckelord: Barn, Bilder, Förskola, Genus, Måla, Skapande,  

Children, Drawing, Gender, Painting, Picture, Preschool, Preschool children.  
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Inledning 
 

Detta är ett examensarbete i didaktik som handlar om barns skapande förmågor utifrån 

ett genusperspektiv. Vi undersöker om det finns några likheter och skillnader i barns 

skapande ur ett genusperspektiv, med hjälp av observationer av barns skapande 

aktiviteter samt intervjuer med förskollärare. Med skapande menar vi barnens 

tvådimensionella bilder – då barnen ritar och målar på papper. Utgångspunkten för detta 

examensarbete är våra intressen för skapande och genusfrågan. Trots riktlinjer i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2016) har vi kunnat se vissa skillnader vad gäller 

bemötande hos pojkar och flickor i förskolan när det kommer till skapande. Detta är 

något som vi har reflekterat över under våra VFU-perioder och har därför valt att 

undersöka det vidare. 

 

Holmberg och Jönsson (2008) har tidigare skrivit ett examensarbete som behandlar 

liknande område som vårat och det är: Flickor och pojkar i förskoleklass – Barns 

bildskapande ur ett genusperspektiv. Deras studie resulterade i att det finns skillnader 

mellan pojkar och flickors bildskapande. Flickor ritade mer prinsessor, djur osv medan 

pojkar ritade mer actionhjältar. De skriver även om att samhället har en stor betydelse 

för barnens bildskapande, att det stereotypa könsmönstret vinner över det personliga i 

barnens bilder och bildskapande. Änggård (2006) lyfter tydliga genusskillnader i sin 

avhandling vad gäller barnens skapande. Enligt Lpfö98 (Skolverket, 2016) ska 

förskolan sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, kroppsuppfattning samt sin 

koordinationsförmåga. Förskolan ska även sträva efter att barnen utvecklar sin skapande 

förmåga samt ett intresse för bilder, texter och olika medier. Förskolan ska även hjälpa 

barnen att förstå att alla är lika mycket värda oavsett kön, etnisk bakgrund, kulturell 

bakgrund och religion (Skolverket, 2016). Emilsson, Folkesson, Lindberg och Moqvist 

(2016) hävdar dock att arbetet med jämställdhet och genus i förskolan kan ibland dock 

försvåras då varje barn föds in i ett samhälle som är fyllt av redan fastslagna normer 

över hur barnen ska behandlas och formas beroende på deras kön. Den första frågan 

som ställs till nyblivna föräldrar är ”Blev det en flicka eller pojke?” (Svaleryd, 

2002).  Familjen är en stor del av hur genusfrågan behandlas, vilket kan göra arbetet 

med genus och jämställdhet i förskolan svårare då vissa familjer inte anser att det är 

okej om till exempel deras son leker med ”tjejsaker”. Familjerna inreder även barnens 

rum med saker som anses vara typiskt för det fysiska könet har, tillexempel ett flickrum 

som ska vara rosa, blommigt medan pojkars rum inreds med blått (Emilsson et al., 

2016). Detta gäller även skapandet. För en del är det mer accepterat att flickor ritar med 

svart färg än att pojkar ritar med rosa färg. Zucker (2010) hävdar att barnens första fem 

levnadsår är av stor betydelse av hur barnen utvecklas och vidare skapar sina identiteter 

och föreställningar om saker senare i livet. Det är under de första fem levnadsåren som 

barnen visar nyfikenhet för olika saker vilket därför är viktigt att ta tillvara på genom att 
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bland annat tillåta barnen att t.ex. prova på och använda olika material i deras skapande. 

Även Lpfö 98 (Skolverket, 2016) talar för att förskolan samt förskollärare ska se till att 

barnens nyfikenhet och intressen tas på allvar.  

 

 

Bakgrund 
 

Lpfö98 (Skolverket, 2016) lyfter vikten av att låta barnen använda sig av bilden och 

deras estetiska förmågor för att gynna deras utveckling. Förskolan ska verka för att 

barnen utvecklar sin skapande förmåga samt sin förmåga att förklara olika upplevelser, 

deras erfarenheter samt tankar i olika uttrycksformer, så som lek, bild och rörelse med 

mera. Barnen ska med hjälp av förskolan utveckla sin förmåga att arbeta och hantera 

olika redskap för att behärska skapandet. Förskolan ska också se till att varje barn 

utvecklar sin identitet och känner sig trygg i den (Skolverket, 2016).  

 

Hedlin (2006) diskuterar begreppet genus och förklarar att många blandar ihop genus 

och kön. Begreppet kön riktas till den faktiska och fysiska kroppen medan begreppet 

genus riktas till de föreställningar och normer om skillnader som finns mellan män och 

kvinnor. Pedagoger kan omedvetet behandla och bemöta barnen utifrån samhällets 

förutfattade meningar om pojkar respektive flickor (Hedlin, 2006; Holmberg & Jönsson, 

2008). Begreppet genus fokuserar på relationen och de fördomar som finns mellan män 

och kvinnor, vad som anses vara manligt och kvinnligt (Svaleryd, 2002). Ordet pojke 

kopplas t.ex. ofta till brottning, bilar och hög ljudnivå medan ordet flickor kopplas till 

färgen rosa, dockor och bästisar (Svaleryd, 2002). I förskolan kan det hända att barnen 

ges en viss stämpel utifrån ett genusperspektiv. Som t.ex. att barnet är bråkigt, springer 

mycket eller att barnet är tystlåten. Om ett barn då t.ex. alltid bemöts av hur bråkigt 

barnet är kan barnet skapa en bild av sig själv som just bråkig och alltid försöka uppnå 

denna förväntning. Denna stämpel och de förväntningar barnen möts av i förskolan 

påverkar därför barnen och dess sätt att vara, vilket gör det viktigt för förskollärare att 

tänka efter hur och vad man säger till barnen. Hedlin (2006) lyfter samhällets oskrivna 

regler och att man även genom att bryta dessa kan få en slags stämpel på sig. Leker t.ex. 

en flicka ofta med dinosaurier eller bilar kan hon uppfattas som ”pojkig”.  

 

Även reklam, media, kläder och leksaker är något som förstärker de könsskillnader som 

finns. För att motverka de fördomar och föreställningar som finns av könen behöver 

man arbeta aktivt med jämställdhet i det pedagogiska arbetet (Svaleryd, 2002). Att barn 

påverkas av TV och media är något som också Servos, Dewar, Bosacki och Coplan 

(2015) betonar, och de skriver att flickor ofta jämförde sig med tidningsomslag. 

Barnkläder var redan från två års ålder mer utmanande och liknade de kläder som 

modeller använder (Servos et al. 2015).  

Servos et al. (2015) menar att barnen hela tiden påverkas av omgivningen och deras 

sociala samspel med andra barn och även vuxna. Det första som påverkar barnen och 

deras identitetsskapande är enligt Servos et al. (2015) barnens familjer. Barnens 
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vårdnadshavare väljer hur barnens rum ska se ut, redan då barnen är nyfödda. Ofta 

väljer barnens vårdnadshavare ut vilka färger och former som ska finnas i barnens rum 

och redan här kan man se typiska mönster för vad som anses vara kvinnligt och manligt. 

Flickors rum inreds ofta med sånt som anses vara för flickor, alltså färgglada tapeter, 

blommor, dockor och mjukisdjur medan pojkars rum inreds med mörkare färger, bilar, 

bussar och tåg som barnen kan leka med. Barnen blir redan från deras födsel placerade i 

fack som är typiskt för de olika könen, eftersom vårdnadshavarna förmedlar hur man 

ska vara som pojke och hur man ska vara som flicka. Att pojkar förväntas leka med 

bilar medan flickor förväntas leka med dockor är typiskt för olika könsidentiteter 

(Servos et al., 2015).  

Servos et al. (2015) kunde med hjälp av deras undersökning se att TV och media är 

något som påverkar barns sätt att skapa sin könsidentitet, både pojkar och flickor 

påverkas av TV och media. Dock kunde man se att flickorna påverkas mer än pojkar. 

Flickorna jämförde sig ofta med olika tidningsomslag och ville gärna se ut som tjejer 

såg ut på TV. Servos et al. (2015) kunde också se att barnkläder för barn redan från två 

års ålder var mer utmanande och liknade det som modeller klär sig i.  

Enligt Servos et al. (2015) har man kunnat se att mannen ses som viktigast i familjerna i 

Kanada. Där antar man att det kvinnliga könet är mer känslosamma och svaga, medan 

det manliga könet besitter högre makt. Detta är något som kan ses redan i tidig ålder då 

barnen vistas på förskolan eller i förskoleklass, extra tydligt blir det om det är kvinnliga 

lärare, då pojkarna inte lyder de kvinnliga lärarna lika mycket som de manliga.  

 

Hur miljön runt om barnen ser ut kan påverka barnens sätt att vara och skapa. Barnen 

kan inspireras av vad som finns i deras hemmiljö och barnens bilder kan föreställa något 

de själva varit med om (Holmberg & Jönsson, 2008).  

 

 

Tidigare forskning 
 

Här presenteras tidigare forskning inom barns skapande och könstypiska skillnader 

mellan barn. Vi har sökt artiklar via databasen ERIC samt använt oss av tidigare 

kurslitteratur som är relevant för vår undersökning. Vi valde dessa artiklar då de väckte 

vårt intresse och vi ansåg att dessa passade bra ihop med vad vår undersökning 

innehåller. 

 

Kön och genus  

När det kommer till barnens skapande kan man ha förutfattade meningar av vad deras 

bilder kommer att innehålla, som t.ex. att flickornas bilder innehåller husdjur eller att 

pojkarnas bilder föreställer drakar som slåss. Wright (2014) menar att man inte bara 

genom att titta på en bild kan säga att den innehåller det eller det, utan att man faktiskt 

behöver samtala med barnen om vad bilden innehåller för att förstå vad som har ritats. 

 

De yngsta barnen i förskolan har ännu inte utvecklat sin skapande förmåga på samma 

sätt som de äldre barnen har, men även om de yngsta barnen anses  klottra kan det ändå 
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synliggöras utifrån ett genusperspektiv på vilka färger barnen använder och hur 

formerna de klottrar ser ut (Boyatziz & Eades, 1999). Genom forskning kom Boyatziz 

och Eades (1999) fram till att även de yngsta barnen lever upp till de könsstereotypa 

bilder som finns av pojkar och flickor. Att t.ex. flickor ritar mer med ljusa färger och 

pojkar med mörkare. Boyatziz och Eades (1999) beskriver hur miljön runt omkring 

barnen var könsstereotypa, att det kan vara en anledning till barnens könsstereotypa 

teckningar.  

I en studie utförd av Brinkman, Rabenstein, Rosén och Zimmerman (2012) visar 

resultatet att barn som går in i ett rum där det inte är ”lämpliga” leksaker för sitt 

biologiska kön går ofta därifrån tidigare om det finns andra barn i rummet, men om 

barnet är ensamt vågar de prova på att leka med sakerna även om det inte 

överensstämmer med sitt biologiska kön. Förskollärares didaktiska val när det gäller att 

skapa en trivsam, trygg och lärorik miljö kan därför påverka var barnen väljer att leka.  

 

Emilsson et al. (2016) har intervjuat flera förskollärare om hur de såg och arbetade med 

genus. Några förskollärare menade att hemmet påverkade hur de kunde arbeta med 

genus i förskolan. Ju mer tillåtande det var hemifrån att barnen fick prova på och hitta 

sin identitet ju lättare var det att arbeta med detta. En förskollärare berättade om en 

pappa som vägrade att acceptera att hans tvååriga son bar en klänning. Förskolläraren 

menade att pappans reaktion när han såg att pojken hade klänning försvårade hur de ska 

kunna arbeta med genus. Trots att förskolläraren förklarade att alla fick vara som de 

ville där, kunde inte pappan acceptera hans sons val att klä sig (Emilsson et al., 2016).  

 

Hedlin (2006) skriver om ett jämställdhetsprojekt som utfördes på 1990-talet. I detta 

projekt kunde man se hur flickorna tränades på att vara ”duktiga”, de uppmuntrades till 

att anpassa sig men blev samtidigt bemötta på ett mer positivt sätt än pojkarna. Pojkarna 

i detta projekt upplevdes som mer framfusig än flickorna, de fick hjälp snabbare men 

kommunikationen mellan pojkarna och förskollärarna var ofta kort. Genom att arbeta på 

detta sätt fick inte flickorna möjligheten att utveckla sina kompetenser, sin egen vilja, 

och pojkarna fick inte möjligheten att utveckla relationer, språk och empati (Hedlin, 

2006). 

 

Barn skapar identitet 

Änggård (2006) har undersökt hur pojkar respektive flickors skapande berättelser kan se 

ut. I undersökningen kunde hon se att flickor gärna skapade bilder som speglade 

romantik och vardagsliv, de ritade och målade gärna familjer, hundar, katter och hjärtan. 

Pojkarna ritade och målade mer actionfyllda saker så som hjältar, dinosaurier, vilda djur 

och andra saker som kan förknippas med pojkar. Gemensamt för både pojkar och flickor 

är att båda könen ofta ritar hus och solar (Änggård, 2006). Enligt Änggård (2006) kan 

det synliggöras att barnen i hennes studie agerar på ett könstypiskt sätt i deras skapande. 

När barnen skapar bilder är det inte bara ett sätt att vara barn, det är också ett sätt att 

vara flicka eller pojke.  
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Barn kan skapa sin egen identitet i sina bilder och deras sätt att skapa. De gör gärna 

skapande berättelser utifrån sina egna liv och intressen, dessutom tecknar de ofta figurer 

utifrån sitt eget kön, alltså ritar flickor gärna flickor och pojkar ritar oftast pojkar 

(Änggård, 2006). Wright (2014) skriver att barn inte bara skapar bilder utifrån egna 

erfarenheter utan kommer också in på teman utifrån bland annat böcker och filmer. Att 

barnen utifrån vad de ser och hör från t.ex. filmer, tar ut det som intresserar dem, utgår 

från det i skapande situationer och ger föremålet eller temat en mening. På så sätt 

utvecklas barnens fantasi och deras förmåga att lösa problem (Wright, 2014).  

Änggård (2006) menar att bildskapande är ett bra sätt för barnen att skapa sin identitet, 

vilket också är något som Braxell (2010) tar upp. Att barnen genom bildskapande kan 

uttrycka sig och skapa sin identitet.  

 

När barn skapar sin egen identitet möter barnen hela tiden svårigheter enligt Brinkman 

et al. (2012). Det finns flera olika normer, regler och ramar för hur barnen ska vara en 

pojke eller flicka. Samhället granskar inte enbart det biologiska könet utan det lägger 

även märke till hur olika kön uppför sig, eller vad de visar intresse för. Som pojke eller 

flicka är det ibland svårt att skapa sin identitet på grund av de fördomar som uppstår i 

deras omgivning och på grund av vilka val som görs. Ur ett didaktiskt perspektiv bör 

identitetsskapandet ses som något man gör för sig själv. Vad vill jag göra och hur gör 

jag det? För vem och varför gör jag det här? Svaret på dessa frågor kan dock, beroende 

på vilken omgivning och vilket samhälle man växer upp i, utgå från hur andra ser dig 

och vilka förväntningar dem har på vem du ska vara. Att andras förväntningar och 

fördomar kan styra när barn och även vuxna skapar sin identitet. 

 

Servos, Dewar, Bosacki och Coplan (2015) menar att barnen hela tiden påverkas av 

omgivningen och deras sociala samspel med andra barn och även vuxna. Det första som 

påverkar barnen och deras identitetsskapande är enligt Servos et al. barnens familjer. 

Barnens vårdnadshavare väljer hur barnens rum ska se ut, redan då barnen är nyfödda. 

Ofta väljer barnens vårdnadshavare ut vilka färger och former som ska finnas i barnens 

rum och redan här kan typiska mönster synliggöras, för vad som anses vara kvinnligt 

och manligt. Flickors rum inreds ofta med sånt som anses vara för flickor, alltså 

färgglada tapeter, blommor, dockor och mjukisdjur medan pojkars rum inreds med 

mörkare färger, bilar, bussar och tåg som barnen kan leka med. Barnen blir på det sättet 

redan från deras födsel placerade i fack som är typiskt för de olika könen, eftersom 

vårdnadshavarna förmedlar hur det är att vara pojke respektive flicka. 

 

Förskollärares förhållningssätt till att arbeta med genus samt skapande 

Pedagoger bör tänka på deras förhållningssätt när det kommer till att bemöta pojkar 

respektive flickor (Steenberg, 1997). Flickor är ofta rädda att göra fel medan pojkar 

vågar ta för sig mer, vilket resulterar i att det blir lätt hänt att flickornas kunskaper 

bekräftas medan pojkar hela tiden utmanas att prova nya, svårare saker. Lynch (2015) 

tar upp om hur olika forskare har beskrivit de stereotypa sätten att arbeta med barn i 

förskoleklass. Att förskollärare ofta t.ex. berömmer flickors kläder medan pojkarna får 

beröm för mer fysiska saker (Lynch, 2015). 
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Som Emilsson, Folkesson, Lindberg och Moqvist (2016) menar skapas kön via det 

sociala samspelet. Pojkar och flickor behandlas på olika vis, trots att det nu finns regler 

och läroplaner som talar för ett arbetssätt för en mer jämställd förskola. Emilsson et al., 

hävdar att synen på pojkar och flickor är olika och när pojkar beskrivs görs det med 

egenskaper som besvärlig, beroende av mer hjälp och stöd medan flickor beskrivs som 

ordentliga, sociala och pålitliga. Forskare har även sett att pojkarna får mer 

uppmärksamhet än vad flickor får (Emilsson et al., 2016). Även Hedlin (2006) lyfter 

bemötandet av män och kvinnor, att hur man behandlar och bemöter andra beror på hur 

de regler och normer i samhället runt om dem ser ut. I ett samhälle där pojkar spelar 

sporter och flickor leker med dockor upplevs de flickor och pojkar som bryter detta 

mönster som annorlunda vilket bland annat kan förminska deras egna självförtroende 

(Hedlin, 2006). 

 

Enligt Braxell (2010) bör pedagoger tidigt ”mata” barnen med olika material och 

metoder som gör att barnen får prova på olika strategier till att måla och rita. Braxell 

(2010) hävdar att det finns pedagoger som är ”rädda” för olika skapande material som 

kan försvåra deras arbete med bild, att det kan fattas kunskaper om hur man använder 

vissa material, som olika pastellfärger, lim som används för att göra en bild glansig. 

Pedagogernas egna erfarenheter kan därför göra förskolans bildarbete svårare än vad det 

är, men man bör inte alltid ha som en bild framför sig att barnen alltid ska skapa något 

att sätta på väggen. Man bör heller inte vara rädd för att ha bildskapande aktiviteter för 

att man är rädd att barnen ska smaka på något material (Braxell, 2010). Bendroth 

Karlsson (1998) lyfter också att det är viktigt att barnen får möjlighet att rita fritt. Som 

Braxell (2010) samt Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2013) antyder kan 

pedagoger lätt se de små barnen som mindre kompetenta av olika anledningar. Att de 

yngsta barnens förmåga att använda sig av bildskapande underskattas. De yngre barnens 

skapande kan enligt många pedagoger ses som ”bara” klotter, dock hävdar Braxell 

(2010) att de yngre barnen bär på en inre kunskap som är svår att se. Att de yngre 

barnens ”streck” kanske inte alls är enbart streck för dem utan att det för dem kan 

föreställa något helt annat, (Braxell, 2010).  

 

När det kommer till nytt material är det viktigt att låta barnen få ta tid på sig att prova 

på. Som Braxell (2010) antyder kan pedagoger ibland vara för snabba att vara där och 

hjälpa barnen att komma igång att använda olika material, främst ny framtagna material, 

men att det då är viktigt att ge barnen tid och möjlighet att utforska materialet. Lika 

viktigt är det att låta barnen använda sin fantasi när de målar och ritar. Om barnen ritar 

solen grön ska man inte som pedagog gripa in och berätta att solen egentligen är gul.  

Barnen måste få måla och rita som de själva har uppfattat olika föremål (Braxell, 2010).  

 

Barns skapande utveckling 

Aktörer är ett begrepp som Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2013) tar upp 

och beskriver begreppet som att barnen styr sin egen utveckling tillsammans med andra 
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barn och vuxna. Barn vill utforska omvärlden, de är nyfikna och vill bestämma över 

saker och ting som berör dem (Sommer et al., 2013).  

 

Bendroth Karlsson (1998) tar upp en forskare som heter Thomaeus och enligt honom 

var inte bilden ett självändamål utan bilden var mer som ett språk, ett verktyg för att 

kunna tala. Enligt Thomaeus bildas barnets mest uppriktiga språk när de får sitta i lugn 

och ro i en tyst miljö och rita, utan att bli störd eller att någon bedömer deras bilder 

(Bendroth Karlsson, 1998). 

 

Enligt Aronsson (1997) befinner barnen sig i olika stadier i deras bildskapande 

beroende på deras ålder. Barnens första stadie går under namnet ”klotterstadiet”, och 

barnen är i klotterstadiet när de är i åldrarna 2-4 år. Detta stadie innehåller klotter som 

barnen använder sig av utan någon riktig rörelsekontroll. Nästa steg är mer kontrollerat 

klotter, barnen kan i detta steg se likheter mellan rörelserna och det som skapas på 

papper. Aronsson (1997) menar att det sista steget inte har någon större skillnad vid 

jämförelse med det tidigare steget, förutom att barnen nu har börjat skapat olika 

klotterkombinationer. I det förschematiska stadiet är barnen i åldrarna 4-7 år, och har i 

detta stadie börjat skapa teckningar som kan kännas igen och teckningarna kan se ut 

som föremål som finns i barnens miljö och omvärld. En unik sak för detta stadium är att 

barnens teckningar ser olika ut och att det barnen ritar inte har en specifik plats. Barnen 

tänker inte på om motivet är upp och ner, åt fel håll eller inte. Färgerna har heller ingen 

större betydelse i barnens bilder, utan det är främst formerna som är viktiga. Om barnen 

ska rita av ett specifikt föremål så är det inte viktigt att föremålet har samma färg som 

det föremål barnet ville rita av (Aronsson 1997). 

 

Med åren börjar barnen rita mer detaljerat och mer verklighetsbaserat. Studien som 

gjordes av Cherney, Seiwert, Dickey och Flichtbeil (2007) visade att flickor ofta ritade 

kläder på människor och mer detaljer på människorna som t.ex. smycken och naglar. 

Flickor spenderar ofta mer tid till att rita än vad pojkar gör, vilket kan vara en anledning 

till att deras teckningar innehåller mer detaljer samt att flickors finmotorik är mer 

utvecklad än pojkars. Att flickor ägnar sig mer tid åt ritning än vad pojkar gör är även 

något som Holmes och Romeo (2012) kom fram till genom forskning. En upptäckt som 

gjordes under studien var bland annat att pojkar ofta blir rastlösa när de ritar (Holmes & 

Romeo, 2012). Något som Cherney, Seiwert, Dickey och Flichtbeil (2007) såg genom 

sin observation var att flickor ofta ritade sina kvinnliga figurer längre än killarna. 

Forskare säger att beroende på var barn placerar sina figurer i sina teckningar kan 

reflekteras av hur barnets relationer ser ut. Flickor som då i detta fall ritar kvinnliga 

figurer som är längre kan betyda att barnen har bra självkänsla (Cherney et al. 2007). 

 

Skapande som uttrycksform 

Barn ritar ofta något åt sina vänner eller till sin familj för att visa att de tycker om dem 

(Änggård, 2006). Om barnen får börja skapa i tid utvecklas deras bildspråk men även 

deras talspråk. Det barnen skapar kommer från hur de själva har uppfattat saker och 

barn skapar berättelser utifrån deras bilder och teckningar (Änggård, 2006). 
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Alnervik och Göthson (2017) menar att barnen bör ges möjlighet till olika språk och 

uttrycksformer för att kunna utvecklas inom dessa.  Loris Malaguzzi, pedagogen och 

grundaren av det pedagogiska arbetssättet Reggio Emilia, har skrivit en dikt som lyder 

"Ett barn har hundra språk men berövas nittionio" (s.126). För att ge barnen den bästa 

möjliga förutsättningen för fortsatt lärande och utveckling behöver de få möjlighet att 

uttrycka sig på olika sätt, som genom att t.ex. rita eller dansa. 

 

Genom att låta barnen berätta och reflektera över sina bilder blir barnen 

uppmärksammade på hur de kan tala och tänka olika. Detta är något som Pramling 

Samuelsson (2017) beskriver som begreppet variation. Det didaktiska i skapandet blir 

då att barnen tolkar saker på olika sätt och hur de på så sätt kan lära sig av varandra. Hur 

tolkar du det här? Varför tänker du så?  

Pedagoger kan låta barnen få höra en saga, därefter rita och berätta vad sagan handlade 

om, vilket även gynnar barnens språkutveckling (Pramling Samuelsson, 2017). Att 

sagostunden är viktig är också något som Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson 

(2013) betonar. Att barnen inte bara enbart lyssnar på texten utan tittar även noga på 

bilderna för att förstå innehållet (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson, 2013). 

Björklund (2017) skriver att förskollärare kan hjälpa barnen att skapa mening och 

sammanhang, att det gynnar barnens utveckling av att berätta. Även samspelet mellan 

förskollärare och barn i sig gynnar barns utveckling enligt Björklund (2017). Hon menar 

att man kan ta tillvara på de tillfällen då barnen ritar och samtala med barnen om deras 

bilder samtidigt som de ritar. Genom att upprepa och utvidga det som barnen säger samt 

genom att reflektera över vad barnen ritar kan barnens förmåga utvecklas för att 

använda språket (Björklund, 2017). Detta är också något som Wright (2014) beskriver. 

Genom att observera barnen i dess skapande samt genom samtal med barnen om dess 

bilder kan man få en större förståelse för vad bilden faktiskt innehåller och hur barnen 

tänker när de ritar. Något mer som kan synliggöras genom observation och samtal med 

barnen är barnens skapande och fantasi-förmåga (Wright, 2014). Pramling Samuelsson 

(2010) menar att en frågas uppbyggnad kan spela roll för barnets utveckling och 

lärande. Att samspel och interaktion mellan förskollärare och barn är en viktig del och 

att barnen genom förskollärares stöttning kan komma längre i sin förståelse än vad de 

annars skulle ha gjort (Pramling Samuelsson, 2010). Genom att rita och förmedla sina 

känslor och tankar kan barnen bearbeta intryck och upplevelser. 

 

Hyun och Choi (2004) gjorde en undersökning med barn i åldrarna 3-6 år från USA och 

Syd Korea. Barnen fick i uppgift att rita hur de ansåg flickor och pojkar lekte utifrån ett 

genusperspektiv. Vad forskarna kunde se från detta var att majoriteten av barnen från 

båda länderna ansåg att flickor och pojkar leker olika. Barnen från USA ansåg att 

flickor tycker om dockor medan pojkar tycker om Batman, och enligt barnen från Syd 

Korea lekte pojkarna brottningslekar och flickorna lekte hushållning. Alla barn 

uppfattades tycka att pojkarna var mer aktiva i sina lekar än vad flickorna var. Barnen i 

denna undersökning var väldigt tydliga med hur pojkar och flickor lekte utifrån typiska 

pojk/flick-lekar. Men då barnen utgick från sina egna intressen var det några pojkar som 
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helst lekte roll-lekar för att de då kunde leka med dockor, och några flickor lekte helst 

med klossar för att de då kunde bygga bilar och robotar (Hyun & Choi, 2004).  

 

 

Syfte  
 

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare anser att barns sätt att skapa kan se ut 

ur ett genusperspektiv. För att ta reda på detta har vi valt att intervjua 10 förskollärare. 

Vi undersöker även barns skapande ur ett genusperspektiv genom att observera barnen i 

deras skapande aktiviteter. Med skapande menar vi barnens tvådimensionella bilder. 

Frågeställningar  

• Hur bemöts barnen i sitt skapande beroende på deras kön enligt förskollärarna?  

• Vad finns det för likheter och skillnader i barns tvådimensionella bildskapande 

beroende på deras kön? 

 

Metod 
 

Under metod beskrivs vilka tillvägagångssätt som vi har använt oss av för att samla in 

material under vår undersökning. Detta avsnitt kommer att delas in i följande rubriker: 

1. Val av metod – här förklarar vi vårt val av metod. 2. Urval – här redogör vi för vilka 

som deltagit i vår studie. 3. Genomförande – här förklaras hur vi genomfört 

undersökningen. 4. Bearbetning av insamlat material – där vi redogör för hur vi har 

bearbetat det material vi har samlat in till vår undersökning. 

 

Val av metod 

Emilsson och Pramling Samuelsson (2012) menar är det viktigt att ha ett syfte med 

undersökningen innan man startar den för att veta vad man vill få ut av sin 

undersökning. Vi har valt att intervjua förskollärare för att vi var intresserade av hur de 

såg på barns skapande och genus. Intervju som insamlingsmetod valde vi för att få svar 

på hur förskollärarna ser på barns skapande ur ett genusperspektiv. Vi har utfört en 

semistrukturerad intervju vilket betyder att vi har haft ett fast område som ska besvaras 

(Bryman, 2011). Detta för att få fram förskollärarnas erfarenheter och vad de anser vara 

intressant när det kommer till barns skapande ur ett genusperspektiv.  

I en semistrukturerad intervju har man ett syfte med intervjun och man utgår från 

samma huvudfrågor till de personer som intervjuas men den intervjuade har rätt att 

svara på frågorna på sitt eget sätt (Bryman, 2011). Under vår intervju har vi haft ett 

flexibelt förhållningssätt gentemot de intervjuade. Att vara flexibel betyder enligt 

Bryman (2011) inte att man endast bör vara lyhörd för det som den intervjuade berättar 

även om det också är en viktig del av flexibiliteten i intervjun. När det kommer till 

frågornas ordningsföljd, följdfrågor av ett svar och om man behöver reda ut oklarheter 

och motsägelser är flexibiliteten av stor betydelse. Vi har alltså valt samma frågor till de 

förskollärare vi har intervjuat men vi har sedan valt att ställa följdfrågor utifrån vad de 
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intervjuade berättade om. Det har även genomförts olika observationer på barns 

skapande aktiviteter för att samla data till vår studie. Detta för att se om vi själva såg 

några skillnader på barnens skapande beroende på kön (Bryman, 2011). 

Observationerna har genomförts på olika förskolor, och vi har observerat barnen i 

spontana skapande aktiviteter samt vid planerade skapande aktiviteter som 

förskollärarna har planerat. Sammanlagt intervjuade vi 10 kvinnliga förskollärare på tre 

olika förskolor. Dessa valdes för att de visade ett intresse för vårt examensarbete då vi 

skickade ut förfrågan att delta. Varför det blev just kvinnliga förskollärare är för att det 

inte fanns någon manlig förskollärare på dessa förskolor.  

 

I vår intervju har vi valt frågor som kräver förklaringar, där den intervjuade får förklara 

sina svar. Våra intervjufrågor innehöll bland annat frågor som ”Hur kan du se skillnad 

på barnens skapande beroende på deras kön?”, ”Vad kan du se som könstypiskt för 

pojkar respektive flickor?”, ”Hur ser ditt eller andras förhållningssätt ut i förhållande till 

barnens sätt att skapa, beroende på deras kön?” samt ”Hur använder du skapande 

aktiviteter för att lära ut?”. Sedan har våra frågeställningar besvarats med hjälp av 

svaren vi fått ut av våra intervjuer. Vi har även fått svar på våra frågeställningar när vi 

har bearbetat vårt observationsmaterial (Rienecker, 2016). 

 

Urval av deltagare 

Vi har valt ut 21 barn som är mellan åldrarna 1-5 år. Vi valde dessa åldrar för att 

undersöka om åldern har en påverkan om hur barnen skapar beroende på deras kön, om 

det finns några tydliga skillnader vid en viss ålder. Barnen som deltagit i 

undersökningen går på förskolorna där de intervjuade förskollärarna arbetar. Bryman 

(2011) menar att det är viktigt att barnens vårdnadshavare blir tillfrågade om barnen får 

delta i en studie om barnen är under 18 år. Därför har vi valt att enbart undersöka barn 

vars vårdnadshavare har givit godkännande att de deltar i studien. Barnen har även blivit 

informerade om studien samt tillfrågade om de vill delta eller ej, vilket också är viktigt 

enligt Bryman (2011).  

 

De 10 förskollärare som har deltagit i studien har också blivit informerade och 

tillfrågade om vi får undersöka deras förhållningssätt till barnens skapande i 

verksamheten, detta är något som Löfdahl (2014) tar upp. Vi valde att intervjua just 

dessa förskollärare då vi skickade ut ett antal förfrågningar till förskollärare och dessa 

10 svarade ja till att bli intervjuade. 
 

Genomförande av observationer samt intervjuer 

Innan vi utförde våra observationer samt intervjuer skickades informationsbrev till 

förskolor där barn och förskollärare skulle delta. I informationsbrevet berättade vi bland 

annat att vi under vår studie har följt Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer om anonymitet, 

alltså att vi har fingerat deltagarnas uppgifter och identitet. Vi har under arbetets gång 

förvarat materialet så att endast behöriga har tillgång till det (Vetenskapsrådet, 2017). 

(Se bilaga 1.)  
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För att kunna utföra våra observationer vad gäller barnen lämnade vi först ut 

tillståndsblanketter till barnens vårdnadshavare. Där gjordes en kort presentation om oss 

själva där vi skrivit vad vi ska göra för att få material till vårt examensarbete. Som 

Bryman (2011) tar upp är det viktigt att barnens vårdnadshavare godkänner att barnen 

deltar i undersökningen, eftersom barnen är minderåriga. Som Löfdahl (2014) hävdar är 

det viktigt att vi som utför observationen ser till att barnens båda vårdnadshavare 

godkänner att barnen deltar. (För att se tillståndsblankett se bilaga 2.) Det är enbart barn 

som har fått godkännande av sina vårdnadshavare som har deltagit i våra observationer.  

 

Vid observationerna har vi använt oss av papper och penna. Vi har lagt fokus på barns 

skapande aktiviteter samt om det finns några tydliga genusskillnader. Vi har observerat 

barnen vid 11 olika tillfällen i under 10 minuter för att få ett brett utbud. Varje 

observation har renskrivits på dator direkt efter att den avslutats för att sedan välja ut 

vad vi vill ha med i vår studie. När vi har bearbetat observationerna har vi lagt fokus på 

om vi kan se generella skillnader beroende på barnens kön. Varje observation har 

innefattat cirka 1 A4 och vi har vid vissa tillfällen skrivit ned stödord. Våra 

fältanteckningar har studerats och renskrivit. Därefter har vi läst igenom 

fältanteckningar igen för att vara säkra på att vi inte missat något viktigt som har en 

betydelse för vår undersökning. Detta är även något som både Rienecker (2016) och 

Franzén (2014) anser vara ett bra tillvägagångssätt vid undersökningar.  

 

Intervjuer med förskollärare valde vi att utföra var för sig för att på så sätt spara tid. 

Under våra intervjuer har vi suttit tillsammans med den intervjuade förskolläraren i ett 

enskilt rum på förskolan. Vi har valt att göra så för att det ska bli en så anonym intervju 

som möjligt. Innan intervjun startat har vi berättat hur intervjun ska genomföras och 

även informerat om att den intervjuade har rätt att avsluta sin medverkan i intervjun när 

den vill, vilket är något som Bryman (2011) också lyfter. Vi har sedan skrivit ned 

intervjuerna med hjälp av anteckningar. Efter intervjun har vi gått igenom det vi skrivit 

ned tillsammans med deltagarna i våra intervjuer för att ge dem chansen att ändra eller 

lägga till något som de vill ha med. Intervjuerna pågick i cirka 15-30 minuter. Därefter 

har vi skrivit ned intervjuerna på en dator för att inte gå miste om viktiga svar då vi 

enbart skrivit ned stödord på vissa frågor. 

Då det var svårt att få till en intervjutid med alla deltagare har fyra förskollärare fått 

frågor skickade till sig för att därefter besvara frågorna hemma och därefter har de 

intervjuade skickat sina svar till oss. 

 

 

Bearbetning av insamlat material  

Vi samlade in material till vår undersökning med hjälp av fältanteckningar. 

Fältanteckningarna från våra observationer omfattade sammanlagt 12 sidor och vi valde 

sedan ut de observationer som var mest relevanta, de observationer som innehöll viktig 

information som berörde vår underökning. Dessa omfattade 3 datorskrivna sidor. Vi 

skrev ned vad som sades och ibland stödord för att sedan renskriva observationerna på 
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dator direkt efter att observationerna avslutats. När vi skrivit ned allt tittade vi igenom 

våra anteckningar för att se om vi missat något. Efter det läste vi igenom det renskrivna 

materialet för att se vilka observationer som passade vår undersökning, då vårt syfte är 

att undersöka barns skapande ur ett genusperspektiv.  

När vi utförde våra intervjuer använde vi oss av fältanteckningar som omfattade 8 sidor. 

Vi valde att renskriva intervjuerna på dator efter att intervjuerna avslutats. Det gjordes 

för att vi ibland skrev ned stödord, och vi ville ha intervjun så färsk i minnet som 

möjligt för att kunna koppla till stödorden vi skrev ned. Stödord skrevs ned för att det 

var svårt att hinna anteckna allt som sades då vi intervjuade var för sig. Efter att vi 

renskrivit våra intervjuer delades intervjusvaren in i olika kategorier. De svar vi fick 

från förskollärare som svarade på intervjufrågorna via mail bearbetades genom att vi 

läste igenom dessa tillsammans. Sedan skrev vi svaren i ett eget dokument och delade in 

dessa svar i olika kategorier precis som med de intervjuer vi själva genomförde. 
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Resultat 
 

Under detta kapitel presenteras resultatet av de intervjuer och observationer som är 

underlag för denna undersökning. Resultatet har delats in i följande kategorier: 

skapande arbete och kön, könstypiskt för pojkar respektive flickor, åldersskillnader i 

barns skapande utveckling, förskollärares förhållningssätt gällande barnens kön, barns 

intresse för skapande ur ett genusperspektiv, samt skapande som lärandeform. 

 

Skapande arbete och kön 

Flera förskollärare som jobbar med barn i åldrarna 1-3 år ansåg att de inte såg någon 

stor skillnad på barnens skapande beroende på könen. En av förskollärarna menade att 

det beror på hur personen är som individ, om barnet t.ex. är väldigt lugn som individ 

kanske det barnet har lättare att sitta still och måla medan ett barn som är väldigt aktiv 

kanske har svårt att sitta stilla och koncentrera sig på något under en längre tid.  

 

En annan förskollärare menade att flickor överlag hade lättare att sitta stilla och rita 

längre stunder än pojkarna. Hon menade att pojkarna tröttnade fortare medan flickorna 

kunde lägga ner mycket tid på att teckningen skulle bli så bra som möjligt. Dock sade 

en annan förskollärare att det kan variera då vissa pojkar tycker om att teckna. En 

förskollärare hävdade att flickor använde sig av suddgummi om någon linje blev fel, 

medan pojkarna kunde ”ge upp” om det blev fel, eller så ritade de bara över ”felet”, 

alternativt tar ett nytt papper.  

 

Det var en förskollärare som svarade att hon inte kunde se någon större skillnad hos de 

allra yngsta barnen i förskolan. Förskolläraren menade att barnens klotter, som är det 

första stadiet i barns skapande, ser likvärdiga ut när det gäller huvudfotingar. Dock lyfte 

förskolläraren att barns skapande även börjar vid matsituationer, där barnen ritar med 

fingrarna i smöret på smörgåsen eller gör olika mönster i gröten med sina fingrar. Där 

kunde hon se att pojkarna var mer intresserade av att utforska mönster i maten än vad 

flickorna var. Vad gäller mer ”rena teckningar” kunde förskolläraren uppleva att pojkar 

ritar mer stereotypa teckningar som är mer kopplat till hjälte eller maskiner, så som 

fyrhjuling, skoter medan flickor tecknar mer ”gulliga” saker. Gemensamt för pojkar och 

flickor var att båda könen tecknar regnbågar, hus och djur. Förskolläraren hävdar även 

att barnens egna kroppsuppfattning och motorik spelar en stor roll vid barnens 

skapande.  

 

Könstypiskt för pojkar respektive flickor 

När man tänker på vad pojkar och flickor skapar kommer man kanske automatiskt in i 

tänket att pojkar ritar mer bilar och med mörka färger medan flickor ritar mer människor 

och husdjur i ljusa färger menar en förskollärare. Detta är något som en annan 

förskollärare anser vara könstypiskt för pojkar respektive flickor. Enligt en tredje 

förskollärare kunde det bli att man tänker att pojkar är mer ”våldsamma” i sitt skapande. 

Att de t.ex. trycker ner penseln och har en väldig tyngd i den när de målar, medan 
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flickor ritar mer försiktigt. Detta är även något som en annan förskollärare ansåg vara en 

könstypisk sak hos de flesta pojkar.  

 

Det mest könstypiska för pojkar var att de ägnade mest tid åt att rita ”tuffa” saker, så 

som robotar, motorer, superhjältar och annat de har blivit inspirerade av från TV och 

andra medier menade en förskollärare. Det mest könstypiska för flickor enligt 

förskolläraren var, att de skapar bland annat prinsessor, hästar och blommor. 

Förskollärarens gissning var att flickorna hämtat inspiration från olika filmer som de ser 

på i hemmet, eftersom barn bearbetar mycket av sina erfarenheter via deras skapande.  

 

Att pojkar ritar mer actionfyllda saker så som, eld, svärd och vapen var något som lyftes 

bland några förskollärare. En förskollärare ansåg att det inte fanns något könstypiskt när 

barnen är små. 

 

Åldersskillnader i barns skapande utveckling  

Beroende på hur långt barnen har kommit i utvecklingen kan man se skillnad när det 

kommer till deras skapande, vilket var något som flera förskollärare menade. Att det 

inte har något med åldern att göra. Detta medan en förskollärare menar att när man t.ex. 

tittar på motoriken hos barn kan man se att många äldre barn har fått in finmotoriken 

medan de yngre barnen inte är där än. De äldre barnen har mer teknik i sitt skapande 

medan skapande är mer en taktil upplevelse för de yngre barnen, vilket också lyftes av 

förskolläraren. En annan förskollärare förklarade att hon hade målat med fingerfärg med 

en grupp två-åringar och att de på så sätt kan utforska skapandet och samtidigt utveckla 

motoriken.   

 

Barnens egna intressen och deras medvetenhet i olika skapande processer är något som 

en förskollärare tar upp och menar att det är något som spelar roll snarare än barnens 

ålder, när det kommer till barnens skapande förmågor. Vissa tre-åringar kan t.ex. ibland 

rita mer detaljerat än vissa fem-åringar. En annan förskollärare hävdade att flickor 

utvecklar sin finmotorik tidigare än vad pojkar gör, att flickor som är tre år ritar bättre 

än en pojke som är fyra år.  

 

Förskollärares förhållningssätt gällande barnens kön 

Några förskollärare hävdade att de samt de övriga på avdelningarna som de arbetade på 

försöker erbjuda och ge alla barn tid och möjlighet till att skapa, oavsett kön eller ålder. 

En av förskollärarna ansåg dock att hon själv kunde komma på sig ibland att hon frågar 

flickorna om de vill sätta sig och rita oftare än vad hon frågar pojkarna. 

 

När man kommenterar barnens bilder kan det enligt flera förskollärare automatiskt bli 

att man säger att pojkarnas bilder är ”coola, häftiga och tuffa” medan man säger att 

flickornas bilder är ”söta, tjusiga och fina”. Förskollärarna erkände att man ofta erbjöd 

pojkar att sätta sig och rita med flickorna om pojkarna upplevdes som ”stökiga”. 
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Barns intresse för skapande 

Enligt några förskollärare brukar flickor fråga om de får rita eller måla medan pojkarna 

inte visar det intresset på egen hand. En förskollärare menade att om det tas fram papper 

och färgpennor så vill pojkarna gärna vara med. 

 

Två förskollärare kunde inte se någon skillnad på vilket kön som har störst intresse för 

att ägna sig åt skapande aktiviteter, samtliga ansåg att det berodde helt på vilken individ 

det rör sig om, samt barnens intressen.  

 

En förskollärare hävdade att om man jämför barnens ålder så visar ibland pojkar som är 

lite äldre mer intresse för skapande aktiviteter än yngre flickor. Vid jämnåriga barn 

kunde förskolläraren se tydligt att flickor generellt ägnade sig åt mer skapande 

aktiviteter än pojkar. Förskolläraren tog upp om det gäller andra skapande aktiviteter så 

som att bygga eller arbeta med lera så var intresset istället störst hos pojkar än hos 

flickor.  

 

Skapande som lärandeform 

Att erbjuda barnen flera olika verktyg och material i deras skapande process, som t.ex. 

vattenfärg, flaskfärg och olika former av papper, är viktigt för några förskollärare. För 

en av dessa förskollärare är det viktigt att barnen får prova på så många material som 

möjligt. Förskolläraren berättar om deras samlingar, där de ibland använder sig av 

flanosagor och ger sedan barnen en uppgift att rita något de fastnade för i sagan. När de 

sedan läser sagan igen, plockas barnens egna teckningar in och förskolläraren upplever 

att sagan blir mer betydelsefull för barnen. På så sätt anser förskolläraren att hon 

uppskattar barnens egna förmåga till att rita och hjälpa till att lyfta sagan med deras 

bilder.  

 

En förskollärare menade att det går att göra undervisningen bred med just skapande 

material. På deras förskola hade de ibland bilder på samlingen där man ville att barnen 

skulle berätta vad de såg på bilder, förskolläraren menar att det gynnar deras 

språkutveckling.  

 

Några förskollärare berättade att de arbetade ofta med att barnen fick rita av saker i 

naturen. På hösten är det vanligt att man plockar in löv så att barnen får rita av dessa. 

Syftet är att barnen ska lära sig mer om naturen samt få känna igen och se färgskillnader 

på löven som fallit. Självporträtt är också ett sätt att lära barnen att rita av det de ser 

enligt samtliga förskollärare.  

 

En förskollärare berättade att de på hennes avdelning hjälpte barnen att rita av deras 

händer, förskolläraren arbetar på en avdelning där barnen är 1-3 år. Varje år får barnen 

rita av sin hand och sedan får de se att deras händer har vuxit med deras ålder.  
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Skapande används även vid minnesträning av några förskollärare. Barnen kan ibland 

uppmanas att rita något de varit med om under en aktivitet på förskolan och sedan 

berätta vad de kommer ihåg och vad deras bild föreställer.  

 

Observationer 
 

Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för resultatet som analysen av våra 

observationer visar.  

Olika synsätt på skapande hos pojkar och flickor (bilaga 3) 

Under en observation sitter två flickor runt ett bord och ritar, det är en fri aktivitet så 

barnen får rita vad de vill. Flickorna sitter och ritar hus och djur, och samtalar samtidigt 

med varandra om vad de ska rita. Efter en stund tillkommer två pojkar. En av pojkarna 

säger att han ska rita en kanon och skjuta på flickornas hus, sedan söker han respons av 

sin kamrat som ger honom det han ber om, samtidigt som han förklarar att han ska rita 

”en kanonbajskorv”. Pojkarna skrattar tillsammans och flickorna blir irriterade och 

säger att det inte alls är roligt. Pojkarna fortsätter att kommentera flickornas hus och 

säger att det är ”prutthus”. Flickorna tröttnar och ber mig som observerar att säga till 

pojkarna, varpå pojkarna tittar på mig som observerar och ler, sedan blir de tysta och 

ritar en stund. En av pojkarna reser sig upp och går därifrån och kamraten följer efter. 

Flickorna sitter kvar och fortsätter rita.  

 

I denna observation blir det tydligt att flickorna som deltar i observationen har mer 

tålamod för bildskapande än vad pojkarna har. Det visar även på att flickorna ritar mer 

hus och djur medan pojkarna ritar mer ”actionfyllda” saker så som en kanonbajskorv.  

Samspelet mellan barn av olika kön (bilaga 4) 

I denna observation sitter två pojkar och ritar. Pojkarna kallas för Eddie och Rikard. 

Båda är 4 år. Pojkarna ritar olika masker som de sedan vill klippa ut och använda. 

Rikard vill göra ett munskydd, för att han har sett att hans tandläkare använder sig av 

sådana. Barnen pratar om tandläkarbesöket. Efter en stund tillkommer en flicka och en 

pojke. Flickan som vi kallar för Elina (3 år) vill snabbt ha saxen men den är upptagen av 

Eddie. Elias (3.5 år), som nyss tillkommit är nyfiken på vad Rikard och Eddie gör. 

Eddie förklarar att de gör masker för att klä ut sig till tandläkare. Rikard vill plötsligt 

sluta rita, Eddie vill att Rikard ska sitta kvar för de skulle leka. Rikard tar med sitt 

papper och går. Eddie följer efter. Elina tar sedan saxen och börjar klippa sönder sitt 

papper. Elias frågar Elina vad hon gör och hon förklarar att det är snö som hon ska 

klistra på ett grönt papper. Elias går därifrån. Efter en stund kommer Eddie tillbaka och 

frågar om han får hjälpa Elina. Eddie och Elina pysslar sedan tillsammans en lång 

stund.  

 

Utifrån den här observationen kan vi tolka det som att Eddie var intresserad av att 

pyssla då han gick tillbaka till Elina och pysslade med henne.  
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Skapande aktivitet i lekrummet (bilaga 5) 

I denna observation sitter två yngre barn och ritar. Vi kallar barnen för Jonas (2.5 år) 

och Samantha (2 år). Samantha försöker få kontakt med Jonas genom att säga ord som 

”titta min” men Jonas har fullt upp med sitt bildskapande. Samantha blir otålig och 

puttar till burken med pennor i. Alla pennor åkte ut över bordet. Jonas blev upprörd, 

pennorna åkte ut över hans teckning. Jonas ropar på en pedagog. Han ber pedagogen rita 

en bil åt honom. Samantha klottrar på sin bild och säger ”Titta hus”. Jonas ger ingen 

respons. Samantha går därifrån.  

 

Observationen gjordes i ett lekrum där det fanns ett bord och en längre bänk i barnens 

nivå som de kunde sitta vid. Då detta var i lekrummet och de andra barnen på 

avdelningen lekte runt om dessa barn som ritade kan de lekande barnen ha blivit en 

distraktion för flickan som gjorde att hon blev mindre intresserad av den skapande 

aktiviteten. 

Det hopknölade pappret (bilaga 6) 

Vid denna observation sitter tre 5-åringar varav en pojke och två flickor vid ett bord och 

ritar. Barnen är väldigt koncentrerade på vad de skapar och pratar inte så mycket. 

Pojken blir plötsligt upprörd och utbrister ”det går inte!”. Han förklarar att det han 

ritade bara blir fel och det går inget bra att sudda ut det. Han knölar ihop sitt nuvarande 

papper, slänger det i papperskorgen och tar därefter fram ett nytt papper och börjar om. 

 

I denna observation kunde vi se att pojken provade att sudda ut felet men att han tillslut 

gav upp och tog ett nytt papper. Som en förskollärare nämnde i en av våra intervjuer var 

det vanligare att pojkar ”gav upp” lättare än vad flickor gjorde om något blev fel i deras 

skapande. Förskolläraren menade att flickor över lag har större tålamod till att sudda ut 

”felet” och göra om än vad pojkar hade. 

 

Pojkar inspirerar varandra (bilaga 7) 

I denna observation sitter två 4-åriga pojkar och ritar i målarrummet. Vi kallar pojkarna 

för Pontus och Samuel. Pontus ber om den gula pennan som ligger bredvid Samuels 

teckning och Samuel svarar att han har den pennan. Pontus antyder att Samuel inte 

använder pennan och att han bara behöver den en liten stund för han vill rita en sol som 

ska vara gul. Samuel går med på att låna ut pennan och Pontus ritar sin sol. Därefter 

ritar han en kvadrat med en brun penna och säger att hans hus ska vara stort. Samuel 

svarar att han har ett stort hus, varpå Pontus svarar ”Jag också. Men hemma är mitt hus 

röd. Jag ska rita brun”. Samuel svarar att han också vill ha brunt hus. Han tittar hur 

Pontus ritar och gör lika. 

 

Observationen utspelar sig i målarrummet som består av bland annat små stolar och 

bord i barnens nivå. På väggarna finns målningar som barnen själva har gjort samt 

tavlor som föreställer bland annat en människa av olika geometriska former, djur samt 

händer. Utifrån observationen tolkade vi det som att pojkarna i denna observation 
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samarbetade bra med varandra och kunde lägga ned tid på sina bilder vilket motsäger 

lite av vad förskollärarna har nämnt i intervjuerna om att det oftast är flickor som lägger 

ned mer tid till sina bilder. Vi kunde även se hur barnen skapade utifrån miljön runt om 

dem.  

Samspelet mellan förskollärare och barn av olika kön (bilaga 8)  

Tre barn (Amanda, 2.5, Hanna, 2, samt Alfred, 2) ska måla av en mall som föreställer 

ett löv. Detta ska barnen göra tillsammans med en förskollärare som förbereder bordet 

med färger, glitter och papper. Alfred sträcker sig efter glittret men förskolläraren 

stoppar honom och säger att de ska måla med färg först.  

 

Förskolläraren frågar barnen vilka färger de vill ha. Amanda vill ha grön, Alfred vill ha 

gul och Hanna vill ha glitter. Barnen ges en varsin färg. Hanna som svarade glitter får 

den röda färgen. Amanda drar i förskollärarens tröja och förskolläraren frågar om 

Amanda vill ha hjälp. Amanda svarar ja och förskolläraren håller i Amandas hand och 

hjälper henne att måla. När Amanda är klar med sin bild säger förskolläraren ”Vad 

tjusigt det blev”, och sedan när även Hanna och Alfred är klar med sina bilder 

kommenterar förskolläraren ”Titta vad bra dom blev!”.  

 

Att Hanna fick just den röda färgen kan tolkas som att förskolläraren valde färg efter 

kön då flickor ofta kopplas till färger som till exempel röd och rosa medan pojkar kan 

kopplas till grön och blå. Vi kunde också se att Amanda bryter det könstänket genom att 

välja färgen grön. Även samspelet mellan förskollärare och barn synliggörs vid denna 

observation eftersom att förskolläraren är aktiv med barnen i den skapande aktiviteten.  
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Diskussion 
 

Kapitlet inleds med en metoddiskussion som följs av en jämförelse mellan tidigare 

forskning, intervjuer och observationer. Därefter diskuteras undersökningens resultat i 

relation till tidigare forskning. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

 

Metoddiskussion 

Det som har fungerat bra med fältanteckningar vid våra undersökningar är att vi inte har 

behövt oroa oss för att tekniken inte ska fungera, eller att något ska försvinna. En annan 

fördel är att det tar mindre plats under våra observationer och intervjuer eftersom vi kan 

placera oss där vi ser och hör det som ska dokumenteras.  

 

Det som har fungerat mindre bra är att det var svårt att hinna med att anteckna allt som 

deltagarna sade. Eftersom vi som intervjuade var fokuserade på att skriva ned allt som 

sades var det svårt att hinna se deltagarnas ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det hade 

underlättat om man hade haft en videokamera med ljudupptagning för att kunna spola 

tillbaka för att få med allt de säger samt se vad som händer om och om igen för att inte 

missa något, vilket Wehner-Godée (2010) lyfter som ett positivt verktyg vid 

observationer och undersökningar.  

 

En annan svårighet som vi stötte på var att inte alla vårdnadshavare lämnade in 

tillståndsblanketterna innan undersökningarna skulle göras. Det försvårade genom att vi 

ibland fick hoppa över att skriva ned vissa fraser som sades om ett barn som inte hade 

tillstånd att deltaga kom in i rummet och samtalade. På så vis blev några observationer 

osammanhängande eftersom barnen med tillstånd fortsatte sina samtal med varandra 

och de barn som ej hade tillstånd att deltaga.  

 

Då vi skickade ut våra intervjufrågor till några av förskollärarna som inte hade 

möjlighet att medverka i en intervju kunde vi se hur vissa hade missuppfattat någon av 

frågorna, vilket också var en svårighet. Det var på så sätt bättre att träffa förskollärarna 

personligen och prata med dem för att kunna förklara om det var något de undrade över 

eller om de behövde utveckla något svar.  

 

Att vi har haft varandra att diskutera det insamlade materialet med har varit bra. Det har 

gjort att vi fått flera olika synvinklar på vad som sagts och skett under våra 

undersökningar, vilket Rienecker (2016) lyfter som en fördel.  

Vi valde att göra både intervjuer med förskollärare samt egna observationer av barn i 

olika åldrar och kön för att få en egen och större bild av det hela, vilket vi anser att vi 

har fått.  
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Resultatdiskussion 

Genusperspektivet 

Barnen blir hela tiden påverkade av samhällets normer, förutfattade meningar och 

värderingar, både när det kommer till skapande men även i barnens vardagliga liv. Vad 

andra anser vara manligt och kvinnligt speglas i t.ex. hur leksakstidningar är uppbyggda 

och hur förskolans miljö inreds. Genom att inreda ett av förskolans rum med t.ex. 

köksredskap, vagn, säng och dockor kan signalera till barnen, utifrån deras egna 

erfarenheter, att där inne leker flickorna som tycker om att leka mamma-pappa-barn. 

Barn tar till sig allt de kan. De ser hur flickor respektive pojkar klär och uppför sig på tv 

och vad människor i barnets omgivning säger och gör. Om en pojke t.ex. alltid får en bil 

eller någon annan motorisk leksak i present, betyder det då att barnet tycker om att leka 

med bilar? Hur ett barn betraktas och behandlas av sin omgivning sätter därför upp 

ramar för barnet hur denne anses vara. Utifrån ett genusperspektiv påverkas barns egna 

handlingar hela tiden av samhällets normer och fördomar på vem och hur en flicka 

respektive pojke ska eller anses vara. Vad och hur gör barnen, med vem, var och när gör 

dem det? Utifrån undersökningsresultat kunde vi se hur en pojke verkade tryggare i att 

vara kvar och pyssla med ett annat barn än den som barnet från början lekte med. 

Resultatet visade även hur två pojkar utvecklade sitt skapande genom det sociala 

samspelet. De samtalade med varandra och tittade hur den andre gjorde. Även 

Björklund (2017), Wright (2014) samt Pramling Samuelsson (2010) menar att det 

sociala samspelet gynnar barns utveckling och lärande. Undersökningens resultat 

synliggjorde samspelet mellan barn och förskolläraren där Amanda antydde att hon 

behövde hjälp genom att dra i förskollärarens tröja. Förskolläraren förstod och hjälpte 

Amanda genom att ta hennes hand och måla med penseln. Barnens delaktighet 

begränsades dock vid ett annat tillfälle då förskolläraren redan i förväg hade valt ut ett 

motiv som barnen skulle måla. Om förskolläraren istället hade utgått från barns 

perspektiv som både Bendroth Karlsson 1998 och Braxell (2010) talar för, hade barnen 

fått välja vilket motiv som skulle målas samt vilka färger de skulle använda, vilket 

också redan var förvalt i våran observation som nämns ovan. En fördom om pojkar kan 

vara att dem är livligare än flickor och vill vara ”coola”, medan en fördom om flickor 

kan vara att de tycker om färgen rosa samt hästar. 

 

Resultatet av observationsundersökningen visade bland annat att en flicka gavs färgen 

röd utan att säga att det var den färgen hon valde. Detta kan vi tolka det som att 

förskolläraren valde den färgen på grund utav dennes förutfattade meningar av vad som 

anses vara kvinnligt. Änggård (2006) förklarar att barn hela tiden agerar könstypiskt i 

deras skapande. Skapandet är ett sätt att vara flicka eller pojke. Utifrån resultatet av våra 

observationsundersökningar kunde vi se hur en pojke valde att följa efter sin kompis 

som gick ifrån pysslandet men som därefter kommer tillbaka för att pyssla med flickan. 

Här synliggörs det hur barnen är födda i ett samhälle som eftersträvar att man hela tiden 

måste passa in och inte avvika från omgivningens krav för att ses som annorlunda. 

Emilsson et al. (2016) har intervjuat förskollärare som menade att hemmet spelar en stor 

roll i varje barns identitetsskapande, och även Servos et al. (2015) tar upp om att 
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omgivningen gör det svårt att skapa sin egen identitet. Det kan finnas olika anledningar 

till varför pojken valde att komma tillbaka. Kanske på grund av egna erfarenheter och 

andras röster som sagt att det är ”flickigt” att pyssla.  

Undersökningsresultat av könsskillnader  

Med hjälp av denna undersökning har vi sett att det finns minimala skillnader mellan 

könen, när det kommer till skapande. Resultatet visar att den egentliga skillnaden i 

skapandet hos barnen är individuellt, snarare än könstypiskt, men att det finns vissa 

skillnader. Bland annat att pojkar är mer otåliga än flickorna samt att flickor har ett 

större intresse för skapande än vad pojkar har. Flickor överlag har enligt förskollärarna i 

våra intervjuer lättare att sitta stilla och rita längre stunder än vad pojkar kan, att 

pojkarna tröttnade fortare samt att flickor var noggrannare i sitt skapande, vilket också 

Holmes och Romeo (2012) menar. Detta var något vi kunde tyda utifrån 

undersökningens resultat, att flickorna sitter kvar längre och skapar. Men 

observationsundersökningen visar också motsatsen av detta då en pojke sitter kvar 

längre och ritar än flickan. Något mer som resultatet visade är att pojkarna i denna 

studie gav upp fortare om något blev fel, att de ibland slängde teckningen och började 

om. Enligt Holmes och Romeo (2014) blir pojkar mer rastlösa när det kommer till 

skapande, vilket var något som vi även kunde tyda utifrån undersökningens resultat. 

Resultatet visade också att pojkarna valde att rita med mörkare färger och mer 

actionfyllda saker så som vapen, eld och drakar. Detta medan flickorna ägnade sig åt att 

rita med mer ljusare och färgglada färger. Flickor skapar ofta prinsessor, blommor och 

gulliga djur, vilket även Svaleryd (2002) och Änggård (2006) tar upp om. Att pojkar 

ägnar sig åt mörkare färger och mer actionfyllda saker i sitt skapande medan flickor ofta 

skapar till exempel familjer och använder mer ljusare färger.  

 

Resultatet visar även att barns intresse för skapande börjar redan i tidig ålder vid 

matsituationer, vilket var något som en av de intervjuade förskollärarna menade. Det 

kan vara att barnen drar tungan eller fingrarna i smöret och skapar mönster. De kan 

skapa mönster med skeden i deras gröt och här var det enligt förskolläraren pojkarna 

som visade störst intresse för mönster och skapandet av dessa i maten.  

 

Likheter mellan könen 

Likheter som vi har sett utifrån vår undersökning är att barnen, oavsett om man är pojke 

eller flicka, verkar ha svårt att skapa sig en egen identitet på grund av de fördomar som 

finns i samhället och i barnens egen omgivning, vilket kan påverka barns skapande. 

Detta är något som Brinkman et al. (2012) samt Servos et al. (2015) skriver om. Hur 

barnen redan från födseln blir placerade i fack och att barnen föds in i ett samhälle fullt 

av normer, regler och ramar för hur en flicka respektive pojke ska vara (Brinkman et al., 

2012; Servos et al., 2015).  

 

Vi kan se tendenser i resultatet som visar att bland annat hus, regnbågar, solar och djur 

förekommer i barnens bilder oavsett kön. Att barn skapar berättelser i bilderna de gör 
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utifrån egna erfarenheter och intressen är också en likhet vilket Änggård (2006) samt 

Wright (2014) nämner att både flickor och pojkar kan göra.  

 

Barns utveckling med skapande som utgångspunkt 

Resultatet visar att det är viktigt att man låter barnen få prova på så många olika 

material och verktyg som möjligt i deras skapande utveckling. Detta är även något som 

Braxell (2010) anser vara viktigt. Att det är viktigt att ge barnen tid och möjlighet att 

prova på olika material för att det gynnar barnens skapande förmåga (Braxell, 2010). 

Även Bendroth Karlsson (1998) belyser vikten av att låta barnen prova på och utforska 

olika material för att utveckla deras språkliga kunskaper via bilder. Det finns också 

riktlinjer i Lpfö 98 (Skolverket, 2016) där det står att barn ska bli introducerade i så 

många material som möjligt för att utveckla deras estetiska förmågor. Resultatet av 

observationsundersökningen visar att en mängd olika material finns till hands för 

barnen, som bland annat glitter, papper i olika färger, saxar, lim och färger. Trots detta 

fanns det dock främst vanliga vita papper och pennor i form av kritor och andra 

färgpennor i våra övriga observationer. Barnens skapande begränsas då det bara finns 

ett visst material att använda sig av och kan på så sätt påverka hur och vad barnen 

skapar. Om endast ett material finns inom synhåll för barnen får de inte möjlighet att 

utforska och utveckla sin skapande förmåga. Barnens skapande förmåga påverkas också 

av att materialet finns synligt men inte inom räckhåll för barnen. Det gör att barnen 

varje gång behöver fråga efter materialet då de vill använda det, vilket kan göra att 

barnen inte använder materialet lika ofta som de kanske skulle göra om materialet fanns 

mer tillgängligt.  

 

Resultatet visar även att det är viktigt att barnen får vara med och berätta om sina bilder, 

samt vad de uppfattar sker i andras bilder. Resultatet visade att det blev mer 

betydelsefullt för barnen om de fick vara med och ge uttryck för deras egna tankar och 

idéer. På så vis gynnas även deras språkutveckling (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & 

Olsson, 2013).  

 

Förskollärares förhållningssätt till barn i skapande aktiviteter utifrån ett 

genusperspektiv  

När det gäller förskollärares förhållningssätt och bemötandet av flickor och pojkar i 

deras skapande kan vi utifrån vårat resultat se att förskollärare försöker vara öppna och 

försöker erbjuda alla barn samma möjligheter, oavsett kön eller ålder. Förskollärare i 

våra intervjuer nämner dock att det ibland kan bli att man kanske automatiskt tänker att 

flickor ritar mer husdjur och att pojkar ritar mer bilar. En förskollärare förklarar också 

hur hon oftare frågar flickorna om de vill rita än pojkarna. Då barnen har ritat något och 

vill visa sin bild är det lätt att man automatiskt säger ”coolt” till pojkarnas bilder medan 

man kommenterar flickors bilder med t.ex. ”fint” eller ”tjusigt”.  

 

De normer, förutfattade meningar och värderingar som samhället har på vem och hur 

man ska vara som pojke respektive flicka kan styra hur miljön utformas. Detta gör att 

förskollärares val av utformning av miljön runt om barnen spelar en roll i barnens 
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skapande, vilket är något som Boyatziz och Eades (1999) samt Brinkman, Rabenstein, 

Rosén och Zimmerman (2012) tar upp om. Barnen kan skapa något de ser eller upplevt, 

vilket vi utifrån undersökningens resultat kan tolka det som att barnen gjorde då de 

ritade geometriska former vilket även fanns på väggen. Om målning och skapande står 

på schemat och barnen t.ex. befinner sig i ett rum där det finns bilder av husdjur och 

blommor på väggarna kanske några barn blir väldigt inspirerade till att skapa, medan 

andra barn blir rastlösa och vill göra något annat. Ett rum som består av endast stolar, 

bord och beige tapet kan minska barnens fantasi- och skapandeförmåga. Finns det 

däremot staffli, olika pennor, papper och andra material att skapa med kan barnen bli 

mer intresserade av att skapa.  

 

När det gäller barnens ålder har vi utifrån våra observationer kunnat se att förskollärarna 

ger alla barn möjligheten att skapa på egen hand. Dock visade undersökningen att de 

yngre barnen alltid hade en förskollärare med sig eller nära till hands vid deras 

bildskapande. Barnen fick måla själva men förskolläraren fanns nära till hands för att 

hjälpa till om barnen behövde det. Förskollärarna var mer uppmärksamma på de yngre 

barnens bildskapande medan de äldre barnen fick mer frihet att skapa och måla själva. 

Braxell (2010) samt Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2013) menar att 

förskollärare bör ge de yngre barnen möjligheten att utforska och undersöka på egen 

hand och tillsammans med andra. Som Zucker (2010) menar är det under barnens fem 

första levnadsår som de är nyfikna och vill utforska olika saker. Därför är det viktigt att 

man tar tillvara på den nyfikenheten för att på så sätt skapa ett intresse, vilket också 

Boyatziz och Eades (1999) tar upp i sin artikel. 

 

Slutsats  

Slutsatsen i vår studie är att likheter och skillnader i barns skapande utifrån ett 

genusperspektiv är mer individuellt än generellt, samt att bemötandet av barn har 

betydelse för hur och vad barnen skapar. Den sociala omgivningen som kamrater, 

familjer, förskollärare samt vilka material som finns tillgängliga har en betydelse för hur 

likheter och skillnader kan synliggöras i barns skapande ur ett genusperspektiv. Man 

kan alltså inte säga "så här gör flickor" eller "så här gör pojkar" då det är individuellt 

och inte könstypiskt. Vi anser att vi har fått vår undersökningsfråga besvarad tack vare 

vårt insamlade material. Från våra observationer och intervjuer har vi fått tydliga svar 

på att det inte beror på att barn skapar utifrån sitt kön utan att barn skapar utifrån hur de 

är som individer och hur miljön de befinner sig i ser ut. För fortsatt forskning kan man 

undersöka barns skapande utifrån ett genusperspektiv vidare för att se andra likheter och 

skillnader. Man kan även rikta in sig på något mer specifikt inom skapande och genus, 

och endast rikta in sig på det. Som t.ex. hur förskollärare bemöter barn av olika kön i 

skapande eller hur miljön påverkar barns skapande. 

 

 

 

 



 

24 

 

Referenslista 
 

Aronsson, K. (1997). Barns bildskapande – barns bilder. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Alnervik, K. & Göthson, H. (2017). Bilden av Reggio Emilia som inspiration till den 

svenska förskolan. I Riddersporre, B. & Persson, S. (2017). Utbildningsvetenskap för 

förskolan (s. 111-136). Stockholm: Natur & Kultur.  

Bendroth Karlsson, M. (1998). Bildskapande i förskola och skola. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Björklund, E. (2017). Språk och literacy. I Riddersporre, B. & Persson, S. (2017). 

Utbildningsvetenskap för förskolan (s. 173-194). Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Boyatzis, C.J. & Eades, J. (1999). Gender Differences in Preschoolers’ and 

Kindergartners’ Artistic Production and Preference. Sex Roles, 41.  

 

Braxell, S. (2010). Skapande barn – att arbete med bild i förskolan. Malmö: 

Lärarförlaget. 

 

Brinkman, B.G., Rabenstein K.L., Rosén, L.A. & Zimmerman, T.S. (2012), Childrens 

Gender Identity Development – The Dynamic Negotiation Process Between Conformity 

and Authenticity. Youth & Society. 46(6). 835-852. Doi:10.1177/0044118X12455025 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.  

 

Cherney, I.D., Seiwert, C.S., Dickey, T. M. & Flichtbeil, J. D. (2006). Children’s 

Drawings: A mirror to their minds. Education Psychology, 26(1), 127-142, doi: 

10.1080/01443410500344167. 

 

Dahlgren, G., Gustafsson, K., Mellgren, E. & Olsson, L. (2013). Barn upptäcker 

skriftspråket (4 rev. uppl.). Stockholm: Liber. 

 

Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, A., (2002). Från kvalitet till meningsskapande: 

postmoderna perspektiv – exemplet förskolan. Stockholm: HSL. 

 

Emilsson, A., & Pramling Samuelsson, I. (2012). Jakten på det kompetenta barnet. 

Nordisk Barnehagforskning. Vol 5. Iss 0 (2012), (0) doi: 107577/nbf476.  

 

Emilsson, A., Folkesson, A-M., Lindberg, I. & Moqvist. (2016). Gender Beliefs and 

Embedded Gendered Values in Preschool.  International Journal of Early Childhood, 

48(2), 225-240.  

 

Hedlin, M. (2006). Jämställdhet – en del av skolans värdegrund. Stockholm: Liber. 

 

Holmberg, C. & Jönsson, L. (2008). Flickor och pojkar i förskoleklass – Barns 

bildskapande ur ett genusperspektiv. (Examensarbete, Institutionen för estetiska 

ämnen). 

 

Holmes, R. M. & Romeo, L. (2012). Gender, play, languange and creativity in 



 

25 

 

preschoolers. Early Child Development and Care. 183:11, 1531-1543, doi: 

10.1080/03004430.2012.733381. 

Hyun, E. & Choi, D-H. (2004). Examination of Young Children’s Gender-Doing and 

Gender-Bending in Their Play Dynamics: A Cross-Cultural Exploration. International 

Journal of Early Childhood, 36(1), 49-64.  

 

Lynch, M. (2015). Guys and dolls: a qualitative study of teachers’ views of gender play 

in kindergarten. Early Child Development and Care. 185:5, 679-693, doi: 

10.1080/03004430.2014.950260 

 

Löfdahl, A., Hjalmarsson, M. & Franzén, K. (2014). Förskollärarens metod och 

vetenskapsteori. Franzén, K. (Red) De yngsta barnen – exemplet på matematik. (s.58-

68) Stockholm: Liber. 

  

OECD. (2006). Starting Strong II Early Childhood Education and Care. Organisation 

for Economic Co-operation and Development ISBN 92-64-03545-1. 

 

Pramling Samuelsson, I. (2010). Ska barns kunskaper testas eller deras kunnande 

utvecklas i förskolan. Nordisk Barnehagforskning, Vol 3, Iss 3 (2010), (3), doi: 

10.7577/nbf.284 

 

Pramling Samuelsson, I. (2017). Utvecklingspedagogik – ett sätt att arbeta både 

målmedvetet och med barns perspektiv. I Riddersporre, B. & Persson, S. (2017). 

Utbildningsvetenskap för förskolan (s. 91-110). Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Rienecker, L. (2016) Problemformulering. (2. Uppl.) Stockholm: Liber 

 

Servos, J.E., Dewar, B.A., Bosacki, S.L. & Coplan, R.J. (2015). Canadian early 

childhood educators’ perceptions of young children’s gender- role play and cultural 

identity. Journal Of Early Childhood Research, 14(3), 324. doi: 

10.1177/1476718X15579740 

 

Skolverket. (2016). Didaktik – vad, hur och varför. Hämtad 2017, från Skolverket, 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik 

 

Skolverket. (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98. ([Ny, rev. Utg.]). Stockholm: 

Skolverket. 

 

Sommer, D., Pramling Samuelsson, I., & Hundeide, K. (2013). Barnperspektiv och 

barnens perspektiv i teori och praktik. Stockholm: Liber. 

 

Steenberg, A. (1997). Flickor och pojkar i samma skola. Solna: Ekelund. 

 

Svaleryd, K. (2002). Genuspedagogik. Stockholm: Liber. 

 

UNICEF Sverige (2009). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Stockholm: UNICEF Sverige. 

 

Wehner-Godée, C. (2010). Att fånga lärandet: pedagogisk dokumentation med hjälp av 



 

26 

 

olika medier. (2. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Wright, S. (2014). ‘I Mean, the Queen´s Fierce and the King´s Not´: Gendered 

Embodiment in Children´s Drawings. International Journal Of Early Childhood, 46(3), 

391-406. 

 

Zucker, G H. (2010). Intervention Strategies for Pre-School Students with Special 

Needs. Forum on Public Policy Online, 2010(5).  

  

Änggård, E. (2006). Barn skapar bilder i förskolan. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

Bilagor 

 

Bilaga 1 – Informationsbrev 

 

Hej! Vi heter Amalia Andersson och Josefine Svensson. Vi läser till förskollärare vid 

Högskolan i Gävle, vi är nu inne på vår sista termin och ska därmed skriva vårt 

examensarbete. Vårt examensarbete handlar om barns skapande ur ett genusperspektiv.  

Vi undrar om ni vill delta i våran undersökning. Vi kommer att undersöka hur 

förskollärare arbetar med barns skapande ur ett genusperspektiv, hur förhåller man sig 

till de olika könen?  

Vår undersökning kommer även leta efter om det finns generella skillnader hos de olika 

könen vad gäller skapande. Med skapande menar vi när barnen ritar och målar, alltså 

tvådimensionella bilder. För att samla in material till vår undersökning har vi valt att 

använda oss av intervjuer och observationer. Vi kommer att skriva ned vad som sägs 

och görs med hjälp av fältanteckningar. Alla deltagare skyddas, vi kommer alltså 

använda fingerade namn när vi renskriver och det är endast vi som skriver arbetet som 

kommer ha tillgång till det insamlade materialet. Vi kommer enbart ha med deltagare 

som lämnat godkännande för att deltaga. Det är enbart barn som fått godkännande av 

sina vårdnadshavare som kommer att delta i våran undersökning, barnen kommer även 

bli tillfrågad själva om de vill delta eller inte.  

Vi hoppas att ni vill hjälpa oss i vår undersökning och ser fram emot att höra från er 

snart.  

 

   Allt gott  

Amalia och Josefine 
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Bilaga 2 – Tillståndsblankett 

 
Hej! 

Vi heter Josefine Svensson och Amalia Andersson och studerar till förskollärare vid 

högskolan i Gävle. Vi går nu sista terminen och läser kursen Examensarbete i didaktik. 

Den kursansvariga är Kerstin Bäckman kbn@hig.se och våran handledare i arbetet är 

Annie Hammarberg anehag@hig.se.  

 

Vårat examensarbete handlar om barns skapande ur ett genusperspektiv och vårat arbete 

kommer att bestå av bland annat intervjuer av förskollärare samt observationer av barn i 

åldrarna 1-5år. Observationerna kommer att skrivas ned för hand på papper. Det 

kommer inte att finnas några namn på kommun, förskola, barn eller personal i vårat 

arbete. 

 

Endast barn som fått tillstånd av vårdnadshavare kommer att delta i observationerna.  

 

 

 

LÄMNAS TLL FÖRSKOLAN OMGÅENDE  
 

 

 

(    )  Ja, jag ger tillstånd för mitt/mina barn att delta i observationer 

 

(    )  Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt/mina barn deltar 

 

 

Vårdnadshavare: ………………………………………………………………. 

 

Vårdnadshavare: ………………………………………………………………. 

 

Barnets/barnens namn: ………………………………………………………… 
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Bilaga 3 - Observation 1 

 

Under denna observation sitter två barn runt ett bord och ritar, det är en fri aktivitet så 

barnen får alltså rita vad de vill. Efter en stund tillkommer ytterligare två barn. Barnens 

namn är påhittade och vi har valt att döpa barnen till Edmund 4.8, Lina 3.5, Tim 3.5 och 

Maja 3.8. 

 

Maja och Lina sitter och ritar 

Maja: ”Lina, ska du också rita ett hus?” 

Lina: ”Japp, jag ska det. Jag ska också rita ett äppelträd och en blomma” 

Maja: ”Häst, en häst ska jag rita. Eller kanske en hund eller en katt också” 

Lina: ”Jaha jag tycker om katter mest. ” 

Edmund och Tim kommer 

Edmund: ”Jag ska rita en kanon som jag kan skjuta på erat hus!!” Skrattar och kollar på 

Tim 3.5 

Tim: Skrattar ”Jag ska rita en kanonbajskorv”  

             Båda pojkarna skrattar 

Lina:” Det är inte ens roligt, visst Maja?” 

Maja: ”mmm.” 

Edmund: ”Vilka prutthus” Vänder blicken mot Tim 

Tim: ”Jaa, kolla här vilken cool jag ritade” 

Maja: ”Vad är det för något? Man ser inte ens vad det är” 

Tim: ”En bomb är det ser du väl” 

Edmund: ”Vi kan kasta den på deras hus” 

Lina: Kollar på mig ”Fröken, kan du säga åt dom” 

        Tim och Edmund kollar på mig och ler. 

Barnen fortsätter rita under tystnad. 

Tim reser sig upp och säger ”Jag är klar” och sedan går han därifrån 

Edmund kollar efter Tim och följer efter.  

Tjejerna fortsätter rita tillsammans och berättar för varandra om sina bilder. 
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Bilaga 4 - Observation 2 

 
I denna observation sitter två pojkar och ritar, efter en stund tillkommer en pojke och en 

flicka. Eddie: 4, Rikard: 4, Elias: 3 och Elina: 2.9 

 

Eddie: ”Jag ska rita en mask som jag kan klippa ut sen och ha över mitt ansikte” 

Rikard: ”Jag ska göra ett munskydd, ett sånt hade min tandläkare igår.”  

Eddie: ”Jaha har du tappat tänder eller?” 

Rikard: ”Nej det har jag inte. ” 

Eddie:” Varför var du då hos tandläkaren för?” 

Rikard: ”Inte vet jag” 

      Elias och Elina kommer in och tar ett varsitt papper och ritar 

Elina: ”Jag vill ha den där nu!” Pekar på saxen 

Eddie: ”Nej den har jag nu”  

Elias: ”Vad ritar ni för nåt ?”  

Eddie: ”Vi ska klä ut oss till en tandläkare och jag ska ha en mask” 

Rikard börjar titta på de andra barnen och sen på sin teckning. 

Rikard: ”Jag vill inte rita mer nu” 

Eddie: ”Men vi ska ju leka” 

Rikard reser sig, tar med sitt papper och går.  

Eddie kollar på sin teckning, tittar sen på Rikard som går och. Han suckar. Sen reser han 

sig och går iväg.  

    Elina tar saxen och klipper sönder sitt papper.  

Elias: ”Vad ska du göra med alla bitar?” 

Elina: ”Jag ska klistra dom på det där gröna, det är snö.” 

Elias: ”Jaha” Elias går därifrån och Elina börjar limma på pappersbitar på sitt gröna 

papper   

      Eddie kommer tillbaka och tittar på Elinas papper. 

Eddie: ”Jag kan hjälpa dig om du vill” 

Elina: ”Ja det får du väl” 

Eddie: ”Jag tycker om att pyssla jättemycket”  

Barnen klipper och klistrar en lång stund och de visar varandra vart varje bit ska sitta.  

Eddie: ”Ska vi ha på glitter också” 

Elina: ”Ja då glittrar det som i snö”. 

 

Här kan man se att Elina har tålamod för att klippa och klistra små bitar och Eddie är 

väldigt sugen på att pyssla men går när kompisen gör det, sedan kommer han tillbaka 

och pysslar med Elina.  
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Bilaga 5 - Observation 3 

 

Vid denna observation sitter en pojke (2.5) samt en flicka (2) och ritar i lekrummet. 

Pojken kallar vi för Jonas och flickan kallar vi Samantha.  

 

Samantha försöker få kontakt med Jonas.  

Samantha: ”Titta min” 

Samantha lyfter sitt papper och sin penna mot Jonas. Jonas är koncentrerad på sitt eget 

bildskapande och tittar inte på Samantha.  

Samantha försöker än en gång att få Jonas uppmärksamhet genom att vifta med sin 

penna men Jonas tittar fortfarande inte. Samantha suckar och tittar på burken med 

pennor i och puttar till den. Alla pennor åkte ut över bordet.  

Jonas: ”Nej!” 

Jonas blir upprörd då pennorna åkte ut över hans teckning. Jonas ropar på en pedagog 

som kommer och sätter sig med barnen.  

Jonas: ”Du rita bil mig” och ger pedagogen en penna. 

Samantha ”klottrar” på sin bild och vänder den mot Jonas.  

Samantha: ”Titta hus” 

Jonas ger ingen respons och Samantha går därifrån. 

 

 

 

 

 
 



 

33 

 

Bilaga 6 - Observation 4 

 

I denna observation är det tre 5-åringar, varav en pojke och två flickor, som sitter vid ett 

bord och ritar i ateljén.  

 

Barnen är alla väldigt koncentrerade på vad de skapar och pratar inte så mycket.  

Pojken: ”Kan jag få ett sudde?” 

En av flickorna ger pojken ett sudde och pojken börjar sudda. Därefter ritar han och 

suddar igen. Han rynkar på ögonbrynen. 

Pojken: ”Det går inte! Det blir bara fel och det går inte att sudda ut!” 

Han knölar ihop pappret och slänger det i papperskorgen och tar därefter fram ett nytt 

papper och börjar om. 
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Bilaga 7 – Observation 5 

 

Vid denna observation är det två pojkar, Pontus (4) och Samuel (4), som sitter i 

målarrummet och ritar.  

 

Pontus: ”Kan jag få gul?” 

Samuel: ”Den har jag nu” 

Pontus: ”Men du använder den inte” 

Samuel: ”Jo ibland” 

Pontus: ”Men jag kan ha den en liten stund. Min sol ska vara gul” 

Samuel: ”Okej, bara liten stund” 

Pontus får den gula pennan av Samuel och börjar rita en sol på sitt papper. Därefter tar 

han den bruna pennan och gör en kvadrat. Samuel drar flera streck och runda ringar på 

sitt papper. 

Pontus: ”Mitt hus ska vara stort” 

Samuel: ”Jag har ett stort hus” 

Pontus: ”Jag också. Men hemma är mitt hus röd. Jag ska rita brun” 

Samuel: ”Jag vill också ha brun hus” 

Samuel tittar hur Pontus ritar och gör lika. 
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Bilaga 8 – Observation 6 

 

Här sitter tre barn, varav två flickor samt en pojke, Amanda (2.5), Hanna (2) samt 

Alfred (2). Tillsammans med barnen sitter en förskollärare och vid just denna 

observation ska barnen få måla av ett löv med hjälp av en mall.  

 

Förskolläraren förbereder bordet med olika färger – blå, gul, grön och röd. Hon ställer 

även fram glitter, papper, samt penslar. Hon hade redan i förväg ritat ett löv och klippt 

ut det så att barnen skulle kunna använda det som mall. Förskolläraren hade dessutom 

förberett bordet redan med papper som satt fast på bordet med hjälp av tejp så att barnen 

skulle kunna måla utan att mallen flyttade på sig. Alfred sträcker sig efter glittret.  

Förskolläraren: ”Vänta Alfred, vi målar med färg först. Sen kan vi ta på glitter.” 

Amanda drar i förskollärarens tröja.  

Förskolläraren: ”Vilken färg vill du ha Amanda?” 

Amanda pekar på den gröna färgen.  

Förskolläraren: ”Grön vill du ha. Varsågod” 

Amanda får penseln med grön färg på och börjar måla. 

Alfred: ”Gul” 

Förskolläraren ger Alfred den gula penseln och säger ”Här får du gul” 

Förskolläraren: ”Hanna, vilken färg vill du ha?” 

Hanna: ”Glitter” 

Förskolläraren ger Hanna penseln med röd färg. 

Amanda tittar på förskolläraren.  

Förskolläraren: ”Hur går det Amanda? Ska jag hjälpa dig?” 

Amanda: ”Ja” 

Amanda har redan dragit med penseln på pappret ett antal gånger men förskolläraren tar 

Amandas hand och drar lite till med penseln.  

Amanda: ”Så” 

Förskolläraren: ”Är du klar?” 

Amanda nickar och börjar ta av sig förklädet.  

Förskolläraren tar emot Amandas bild och säger ”Vad tjusigt det blev! Vill du ha glitter 

på?” 

Amanda skakar på huvudet. 

 

Efter ett tag säger även Alfred och Hanna att de är klara med sina bilder. Förskolläraren 

frågar barnen om de vill ha glitter på och barnen svarar i kör ”Ja!”. Barnen får hälla på 

glitter tillsammans med förskolläraren. När barnen är klara med glittret säger 

förskolläraren ”Titta vad bra dom blev!”.   
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Bilaga 9 – Intervjufrågor 

 

1. Hur kan du se skillnad på barnens skapande beroende på deras kön? 

2. Vad kan du se som könstypiskt för pojkar respektive flickor? 

3. Hur kan du se tydliga skillnader beroende på barnens ålder? 

4. Hur ser ditt eller andras förhållningssätt ut i förhållande till barnens sätt att 

skapa, beroende på deras kön? 

5. Kan du se om det är något kön som har större intresse för skapande? 

6. Hur använder du skapande aktiviteter för att lära ut? 

 

 

 

 
 

 
 


