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Abstrakt 

 

Den här studien är genomförd som en etnografisk undersökning av två visuella händelser i en 

förskolas ateljé under gemensamt bildskapande. Målet med undersökningen är att söka svar 

på vilka diskurser som finns i rörelse i ateljén samt vilka subjektspositioner dessa diskurser 

erbjuder de deltagande barnen. Barnens handlande och motivval har undersökts utifrån ett 

genusperspektiv och analysen av det empiriska materialet har genomförts med verktyg lånade 

från diskurspsykologin och med hjälp av socialkonstruktionistisk teoribildning. 

 

Som forskare väljer jag att i analysen av materialet byta subjektsposition, och talar om mig 

själv som den vuxna. Detta medför att också forskarens subjektspositioner delvis blir synliga. 

I resultatet visar det sig bland annat att det finns tre samtidigt pågående diskurser i ateljén och 

att dessa erbjuder såväl låsta som öppna subjektspositioner för barnen. Resultatet visar också 

att förskolan i denna underökning är mer öppen för genusöverskridande byten av 

subjektspositioner än för utmaningar av den vuxnas auktoritet. Barnens motivval och 

handlingar överensstämmer inte riktigt med de mönster som presenteras under rubriken 

tidigare forskning, vilket i sig är ett av de intressanta resultat som detta arbete presenterar. 

 

 

 

Nyckelord: förskolebarn, förskolans ateljé, visuell kultur, genus, kön, subjektspositioner, 

diskurser, motiv 
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1 Inledning 

1.1 Inledande ord 

Jag har arbetat som förskollärare i över tjugo år. Under den tiden har jag utvecklat ett särskilt 

intresse för barns skapande processer och de uttryck som blir resultatet av dessa processer. 

Genom studier vid Högskolan i Gävle i bildpedagogik, konstpedagogik och ateljépedagogik 

har jag utvecklat såväl min erfarenhet av den vetenskapliga processen som ett vidgat seende 

kring barn och skapande. I mitt arbete har jag reflekterat över och granskat både resultaten av 

skapande i sig och de enskilda och kollektiva processerna för att nå fram till resultaten. 

Parallellt med mitt intresse för bild och skapande, har jag i mitt yrke funderat kring och 

undersökt förskolebarns antagande och konstruerande av kön. Detta intresse stimulerades och 

utvecklades genom mitt läsande av det resultat man sett av det genusprojekt som genomfördes 

vid två förskolor i Gävleborgs län under 1990-talet. I detta projekt framkom bland annat att de 

som arbetade i förskolan behandlade flickor och pojkar väldigt olika. Utifrån detta antagande 

utvecklade man sedan strategier för att inte behandla barnen olika.1  

 

Ju mer jag ser och tillägnar mig av både pedagogisk praktik och andras forskningserfarenhet, 

desto mer intresserad blir jag av barns skapande processer, både vad det gäller 

genuskonstruktioner och bildverksamhet. Min blick har över tid vidgats till att innefatta det 

samtidiga skapandet av bilder och barnens antagande och tilldelande av subjektspositioner i 

förskolan generellt, men framför allt i förskolans ateljé. Titeln på denna uppsats, ”…i 

interaktionen det är där det sker…” syftar på det pågående samspelet mellan bilder, skapande,  

lek och det samtidiga subjektspositionerandet som pågår i ateljén och i förskolan. 

 

För att spetsa min egen tankeskärpa och som inspiration i mitt undersökande har jag med mig 

Michel Foucaults ord: ”Det finns tillfällen i livet då frågan om man kan tänka på annat sätt än 

man tänker, och se på annat sätt än man ser, är nödvändigt att ställa om man vill fortsätt att 

betrakta och fundera.” 2 

 

                                                
1 Wahlström, Kajsa (2004), Flickor, pojkar och pedagoger- jämställdhetspedagogik i praktiken, andra upplagan, 
Stockholm: Sveriges Utbildningsradio. 
2 Nilsson, Roddy (2008), Foucault, en introduktion, Malmö: Égalité, s.3. 
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1.2 Introduktion 

Jag hade under lång tid en föreställning om att skapande uttryck, samspel och lek inte hänger 

samman på något särskilt sätt hos förskolebarn. Jag hade uppfattat de olika aktiviteterna som 

uppdelade och inte som samtidiga processer.  När jag under 2007-2008 samlade in material 

för en C-uppsats i ämnet bildpedagogik så ändrades min erfarenhetsbild och min uppfattning 

radikalt.3 Jag genomförde min C-uppsats som en etnografisk undersökning vid en förskolas 

ritbord. Jag tittade på fria bildaktiviteter, det vill säga, aktiviteter som inte var initierade av 

vuxna. En del av resultatet visade att leken och samspelet ibland är mer centralt än själva bild- 

eller skapandeuttrycket. 

 

På grund av arbetets omfattning valde jag i den tidigare studien att inte använda ett 

genusperspektiv i undersökningen av barnens skapandeuttryck och användning av bilder. Det 

jag ändå upptäckte i mitt material berättade något annat än det referensmaterial jag använde 

mig av i min forskningsöversikt, och utmanande därför mina egna föreställningar. Jag 

upptäckte i mitt material att det gemensamma bildskapandet erbjöd möten mellan 

förskolebarnen där de inte gav uttryck för sin könsidentitet på samma sätt som i annan lek. 

När jag nu under ett år arbetat vidare i förskolans ateljé har jag observerat och funderat dels 

kring genusperspektiv på bildskapande och dels, och framför allt, har jag funderat över 

barnens subjektsskapande, samspel och motivval i gemensamma bildaktiviteter i relation till 

kön.  

2 Bakgrund och syfte 

Bakgrunden till denna undersökning är både min egen förskollärarpraktik och ateljépraktik, 

samt mitt intresse för den stora frågan om bildskapandet i förskolans ateljé också ger uttryck 

för barnens genuskonstruktioner. Om bildskapandet är olika på grund av biologiskt kön så 

konstruerar barnen både könsidentitet och bilder på samma gång. I den svenska förskolan har 

länge pågått två parallella och samtidiga synsätt på barn. Det ena synsättet bottnar i det 

stadieteoretiska perspektivet där barn mäts mot en mognads och åldersmall. ”ett litet barn, 

som snarare är ett naturligt än socialt fenomen, det är abstrakt, avkontextualiserat och 

normaliserat”. 4 Det andra synsättet är det som bland annat inspirerats av det pedagogiska 

                                                
3 Magnusson, Lena (2008), ”Titta min mamma flyger” - om förskolebarns ritande i samspel och lek, C-uppsats , 
Gävle Högskola. 
4
  Dahlberg, Gunilla och Moss, Peter och Pence, Alan (2001), Från kvalitet till meningsskapande, Stockholm: 

HLS förlag, s. 71. 
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förhållningssättet som finns på förskolorna i den italienska kommunen Reggio Emilia. Inom 

ramen för detta synsätt ses det lilla barnet som ”kompetent” och som ”medkonstruktör” i sitt 

eget varande.5 Dessa olika synsätt innebär mycket olika sätt att se på barn och på deras 

kompetens och subjektsskapande. Syftet med denna undersökning är att utifrån ett 

genusperspektiv, med hjälp av ett socialkonstruktionistiskt synsätt, närstudera barns skapande 

i gemensamma skapandeaktiviteter samt att sätta detta i relation till tidigare forskning på detta 

område. Det perspektiv som jag intar utgår från viljan att ”Istället för att resonera om faser, 

steg och behov laborera jag med vad som kan tänkas ske i mellanrummet mellan individerna 

eller mellan individen och miljön, eller mellan grupperna av människor och deras 

omgivning”. 6 

2.1 Frågeställningar 

De frågeställningar som jag vill undersöka är: 

Vilka diskurser är i rörelse i förskolans ateljé?  

Vilka subjektspositioner görs tillgängliga, och vilka antar barnen?  

Vilka motiv har barnen i sina bilder och är motiven könsrelaterade?  

2.2 Urval och avgränsningar 

Denna undersökning genomförs i ateljén på en förskola centralt belägen i Stockholm. 

Förskolan arbetar utifrån Förskolans Läroplan och Stockholms Stads styrdokument. Förutom 

detta hämtar förskolan inspiration bland annat från förskolorna i Reggio Emilia, i korthet 

betyder det att fokus läggs på barns intresse och att man tar deras grundläggande tankar och 

idéer på allvar. Pedagogerna utgår inte från ett traditionellt förmedlande av kunskap. De 

lyssnar istället på barnens ”hypoteser” och uppmuntrar deras eget undersökande av 

omvärlden.7  I förskolans ateljé arbetar man både utifrån barnens idéer och utifrån 

ateljeristans idéer och tankar.8 Som grund för denna undersökning finns två tillfällen 

dokumenterade med samma barngrupp. Barngruppen består av förskolans femåringar och de 

                                                
5  Dahlberg och  Moss och Pence (2001) s. 80. 
6  Montgomery, Henry och Qvarsell, Birgitta (2001), Perspektiv och förståelse. Att kunna se från olika håll. 

Stockholm: Carlsson bokförlag, s. 102. 
7 För mer kunskap om Reggio Emilia och erfarenheter därifrån se till exempel kapitel 5, Farlig geografi – möte 
med Reggio Emilia i Lind, Ulla (2010), Blickens ordning. Bildspråk och estetiska läroprocesser som kulturform 

och kunskapsform, (Diss.), Stockholm: Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms 
Universitet. 
8  I Reggio Emilia har många av de kommunala förskolorna ateljeristor anställda. De arbetar i förskolornas 
ateljéer med de skapande processerna som där ofta hänger ihop med de projektarbeten som pågår på förskolorna. 
De är konstnärer eller bildpedagoger till sin profession. I svenska förskolor som är inspirerade av Reggio Emilia 
använder man ofta begreppet ateljerista om den person som arbetar med barnen i ateljén 
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möts minst en gång varannan vecka i förskolans ateljé. De känner varandra väl och har gått 

flera år tillsammans på förskolan. Barngruppen består av sju barn, tre flickor och fyra pojkar.9 

De tillfällen i förskolans ateljé som används i undersökningen är strategiskt valda för att 

komplettera varandra och för att belysa komplexiteten i de processer som pågår i ateljén.  

2.3 Empiriskt material  

Empirin i denna undersökning består av ljud- och bildupptagningar med hjälp av 

videokamera. Två halvtimmessekvenser från förskolans ateljé finns dokumenterade med till 

största delen stillastående videokamera. Dessa två tillfällen transkriberas och tolkas/läses för 

att analyseras utifrån undersökningens frågeställningar. Transkriptionerna från 

videoupptagningarna och videoupptagningarna i sig gör det möjligt att undersöka empirin 

igen och igen.10  Barnens bilder och visuella spår från de två tillfällena i förskolans ateljé är 

en del av undersökningsmaterialet.  

3 Metod 

3.1 Fallstudie 

Undersökningen genomförs som en fallstudie, med hjälp av etnografisk undersökningsmetod, 

där barnens skapande och agerande under skapandet fungerar som undersökningsmaterial. 

Enligt Martyn Denscombe tillåter fallstudien olika granskningsmetoder och den passar också 

för att undersöka processer som uppträder i speciella enskilda undersökningsenheter.11 

Fallstudien kompletteras med en beskrivning av relaterad tidigare forskning. 

Fallstudiebaserad forskning lämpar sig väl för att undersöka komplexa fenomen där man 

undersöker ett eller flera verkliga händelser och där man har en ”access till verkligheten”. 12 

En fallstudie är ett utsnitt av verkligenheten från en bestämd plats vid en bestämd tidpunkt. 

3.2 Deltagande observation och etnografisk undersökningsmetod 

 I denna undersökning har jag som forskare använt mig av metoden att delta som observatör. 

13  Den som undersöker något genom att vara deltagande observatör behöver vara mycket 

                                                
9 En pojke från det första tillfället är på grund av sjukdom ersatt av en annan pojke vid det andra tillfället.  
10 Vid transkribering använder jag den mall för transkribering som finns i Konstfacks anvisningar för 
examensarbete i Lärarutbildning med konstnärlig inriktning, bild och visuell kultur 2008-09-02. 
11  Denscombe, Martyn (2000), Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, Lund: Studentlitteratur, s. 43. 
12  Gustavsson, Bengt (red.) (2004), Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, tredje upplagan, Lund: 
Studentlitteratur,s. 115-125. 
13 Ibid s.158 f. 
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uppmärksam på det som händer. Hon måste ha förmågan att ställa sig främmande för det hon 

är van att se och samtidigt våga låta sig förundras av det som pågår runt omkring henne. 14 

Undersökningen genomförs med hjälp av etnografisk undersökningsmetod, svaren på 

undersökningens frågeställningar söks i ” det naturliga flödet av händelser” i barnens 

vardagsmiljö.15 

3.3 Socialkonstruktionism och diskurspsykologi 

Videoupptagningarna har transkriberats och tolkats/lästs med hjälp av 

socialkonstruktionistiska teorier om identitetsskapande och med hjälp av teorier om barns 

subjektsskapande i relation till den samhälleliga könsordningen.16 Den 

socialkonstruktionistiska blicken finns i denna undersökning med i metod, process och analys.  

Inom socialkonstruktionism finns ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt som kallas 

diskurspsykologi. Som analysredskap ger denna teoribildning möjligheter att undersöka hur 

den sociala praktiken sätter spår i språket, och hur språket konstruerar den sociala praktiken.17 

Jaget ses inte som en autonom agent utan som allt igenom socialt. Identiteten omformas i 

relation till de diskurser som står till buds. Människan har inte en fast identitet.18 Identiteten 

konstrueras och omkonstrueras i relation till omgivningen. En identitet börjar aldrig om från 

början, men omformas i relation till de i stunden givna diskurserna. På detta sätt kan en 

identitet tillhöra och representera olika slags gemenskaper vid olika tillfällen.19 Vivien Burr 

menar att diskurspsykologin är extra bra lämpad att undersöka identitet och subjektivitet och 

hur människor konstruerar olika versioner av sig själva och hur de sedan försvarar sina val.20  

3.4 Materialbearbetning 

Det transkriberade materialet har analyserats med verktyg lånade från diskurspsykologin. 

Inom diskurspsykologin är betydelsen av det någon säger inlagrad i språket och det kan därför 

upptäckas först när man undersöker det som sägs och analyserar dess betydelser.21 I materialet 

söker jag teman och krispunkter, punkter då barnen byter subjektsposition, för att söka svar på 

                                                
14  Stensmo, Christer (2002), Vetenskapsteori och metod för lärare- en introduktion, Uppsala: Kunskapsföretaget 
i Uppsala AB, s. 68. 
15 Kullberg, Birgitta (2004), Etnografi i klassrummet, andra upplagan, Lund: Studentlitteratur, s. 15. 
16 Burr, Vivien (1995/2003), Social constructionism, second edition, London: Routledge; Davies, Bronwyn 
(2003), Hur flickor och pojkar gör kön, Stockholm: Liber förlag. 
17 Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise (2000), Diskursanalys som teori och metod, Lund: 
Studentlitteratur, s. 97. 
18 Ibid s.106. 
19 Ibid s.108. 
20 Burr (1995/2003), s. 163. 
21 Winther Jørgensen och Phillips (2000) s.121. 
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mina frågeställningar. I analysen av materialet anlägger jag således inte ett 

mognadsperspektiv på barns bilduttryck, utan istället är det samspelet och leken under 

skapandet, samt motivval, i ett genusperspektiv som undersöks och analyseras. Materialet 

transkriberas så att pauser, tysta perioder och överlappningar mellan talare blir synligt. Det 

transkriberade materialet kommer att undersökas och läsas/tolkas på två olika sätt: dels vad 

barnen säger, och till vem, dels vad barnen gör. Vad barnen gör kommer i sin tur att 

undersökas och läsas/tolkas på två olika sätt: vad barnen skapar som bilder eller visuella spår 

och vilka aktiva handlingar de utför. 

 

Att göra bilder för att söka svar på forskningsfrågor sker sällan enligt Gillian Rose. Hon 

menar att man istället ofta granskar bilder kritiskt.22 De bilder som är under tillblivelse och 

som blir resultat i denna undersökning kommer att bidra till att svara på undersökningens 

frågor.  

3.5 Metodologiska ställningstaganden 

Pat Thomson menar att barn likväl som vuxna har olika röster vid olika tillfällen. 23 Detta får 

som konsekvens att en skapandeprocess skulle kunna se och låta helt annorlunda vid en annan 

tidpunkt. Hon menar vidare att det är en myriad av beslut, val och antaganden som är gjorda 

under en tillblivelseprocess, allt beroende på det sociala sammanhang och den situation som 

bilden skapas i, dessutom finns det att antal möjliga tolkningar både av bilder och 

tillblivelseprocesser. 24 Detta har jag valt att förhålla mig till genom att jag väljer sju 

femåriga barn vid två olika tillfällen, och låter videoupptagningar och transkriptionerna från 

dessa ligga till grund för mina antaganden i resultatet.  

3.6 Reflexivitet 

Genom att jag letar efter genusrelaterade mönster i mitt empiriska material utgår jag från att 

dessa finns. Jag anser att denna utgångspunkt är nödvändig för att söka svar på mina 

frågeställningar.  Jag kan inte ställa mig utanför den sociala värld som jag undersöker, den 

betydelse som jag tillskriver händelser är invävd i min erfarenhet och de värderingar och 

normer som jag bär på. 25 Burr beskriver forskarens position som att det är omöjligt att ”step 

                                                
22 Rose, Gillian (2007), Visual methodologies, an introduction to the interpretation of visual culture, second 
edition, London: Sage production, s.6. 
23 Thomson, Pat (2008), Doing Visual research whit children and young people, London: Routledge, s. 6. 
24 Ibid s. 10. 
25 Denscombe (2000), s.282. 
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outside of their humanity and view the world from no position at all”.26 Eftersom jag i denna 

undersökning har valt att vara deltagande som observatör, har jag i analysen av de 

transkriberade samtalen även valt att byta subjektsposition. Jag kommer där att tala om mig 

själv som den vuxna. Genom detta byte av subjektsposition skapar jag ett reflexivare 

förhållningssätt i läsandet/tolkandet av de transkriberade samtalen eftersom jag då väljer att se 

den vuxna med forskarens blick. 

3.7 Etiska aspekter 

Alla barn som deltar i undersökningen har avidentifierats såtillvida att deras namn bytts ut 

samt att jag har alla deltagande barns föräldrars tillstånd till att använda deras barns 

gemensamma bildskapande som underlag för studien (se bilaga 1). Förutom att alla föräldrar 

har gett sitt samtycke till att barnen är med i undersökningen så har alla barn informerats om 

min undersökning, de har även sagt ja till att delta. Föräldrarna vet att barnen avidentifieras 

och att inga personuppgifter kommer att lämnas ut till utomstående.27  Dessutom vet alla 

inblandade att det insamlade materialet endast kommer att användas i denna undersökning.28 

4 Teoretiska perspektiv på kön och genus 

4.1 Genus blir kön och kön blir genus 

När man talar om skillnaderna mellan pojkar och flickor så möts ofta två olika teorier och 

föreställningar, den ena är att pojkar och flickor är lika och har samma förutsättningar, den 

andra är att de är olika på grund av det biologiska könet de tillhör. De kulturella och 

samhälleliga förväntningarna på en upprepning av givna könsmönster har förändrats och 

fortsätter att förändras över tid. ”Det finns en mångfald av positioner och sätt att vara för både 

flickor och pojkar, men inte alla positioner eller sätt att vara står till förfogande för flickor och 

pojkar”.29  Utgångspunkt för den hegemoniska maskuliniteten i vårt samhälle kan fortfarande 

antas vara styrka och tuffhet. Även om vi idag talar om en feminiserad uppväxt för både 

                                                
26 Burr (1995/2003), s.152. 
27  Studien uppfyller härmed de fyra huvudkraven i de Forskningsetiska principerna: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom 

humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. 
28 Stensmo (2002), s.26 f. 
29 Skaare Aasebø, Turid och Melhuus, E. Cathrine, (2005), Rum för barn, rum för kunskap, Stockholm: Liber 
AB, s. 64 f. 



 12 

pojkar och flickor så växer de flesta barnen idag upp i ”ett patriarkaliskt samhälle som baseras 

på och upprätthålls av starkt maskuliniserade nyckelsituationer ”.30 

 

När jag lyssnar på de pågående diskussionerna i massmedia och de interpersonella samtalen 

just nu, så uppfattar jag att det sker en sammanblandning vad gäller användandet av 

begreppen kön och genus. Det saknas en enhetlighet i användandet av begreppen. Enligt 

Katarina Tollin och Maria Törnqvist så menar Judit Butler att kön alltid också är genus. 

Könet, att vara kvinna eller man är inget annat än en upprepning av de ”kulturella ikonerna” 

kvinna och man.31
 Butler menar vidare att genus är skapat av oss människor och att det 

biologiska könets skillnad i en annan tid skapade en skillnad som är större än den 

biologiskpraktiska skillnaden.32 Om vi har som utgångspunkt att både kön och genus är 

sociala konstruktioner skapade vid olika historiska tidpunkter så blir tolkningen av det 

etnografiska materialet komplext, samtidigt som det är just där, i komplexiteten, som vi kan 

söka svaren på undersökningens frågeställningar. 

 

Bronwyn Davies menar att barn skapar sitt kön utifrån de diskursiva praktiker som råder i 

samhället. 33  Uppdelningen mellan manligt och kvinnligt finns inbyggd i barns uppväxt och 

påverkar dem redan tidigt i livet. Barn blir positionerade men positionerar sig också själva i 

förhållande till den rådande könsordningen. Davies menar att hon genom att studera barnens 

lekar utan att själv delta kan få syn på deras meningsskapande och att hon då måste vara 

öppen” för mångfalden av tänkbara positioner och innebörder”.34 Enligt Burr så ifrågasätter 

socialkonstruktionismen rimligheten i att människor delas upp utifrån könskategorierna, 

kvinna och man. Hon menar att könen kanske snarare representerar olika tolkningsrepertoarer 

av subjektet människa. Vi har blivit så vana att dela upp gruppen människor i kvinna och man 

så att vi inte reflekterar över nödvändigheten i denna åtskillnad.35 Glenda Mac Naughton 

menar på samma sätt att det är förväntningarna på könen som styr vårt sätt att handla. ”It is 

the gender order that creates inequalities. If there were no one correct way to be male or 

female then inequalities could not exist”.36 Davis menar att de flesta människor i samhället 

                                                
30 Skaare Aasebø och  Melhuus E.(2005) s. 77. 
31 Tollin Katarina  och Törnqvist Maria (2005), Feministisk teori i rörliga bilder, Malmö: Liber förlag, s.114 f. 
32 Butler, Judit (1990/2007), Genustrubbel ,Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, s. 53 ff. 
33 Davies (2003). 
34 Ibid s. 60. 
35 Burr (1995/2003), s.3. 
36 Mac Naughton, Glenda (1998), Improving our gender equality ‘tools’, i Yelland Nicola, (ed.) (1998) Gender 

in early childhood, London: Routledge, s.166. 



 13 

utgår från premissen att det finns grundläggande medfödda biologiska skillnader mellan 

pojkar och flickor, som är större än de rent fysiska. Detta antagande gör att vi på den 

kunskapen lägger alla våra förväntningar och därför uppfattar barnens beteenden som 

könsspecifika och medfödda. Hon menar att vi genom att dekonstruera ”teorin om 

socialisation och könsroller” kan få redskap för ett annat sätt att se på kön. Med hjälp av dessa 

kan vi hindras från att oupphörligen falla ”tillbaka i en förklaringsmodell som i sig själv har 

blivit en väsentlig del av den diskurs som upprätthåller olikheterna mellan könen”.37 

4.2 Subjektsskapande och identitetsutveckling 

Inom diskursanalysen ses identiteten som rörlig, påverkbar, föränderlig och ständigt i relation 

till de rådande och tillgängliga diskurserna. Identiteten är på detta sätt flytande och enligt 

Lacans subjektsuppfattning ständigt sökande efter att finna sig själv.38 ”Identiteter är något 

man antar, tilldelas och förhandlar om i diskursiva processer, och därför uppfattas identitet 

som något alltigenom socialt”.39 Det är också centralt i diskursanalysen att det alltid finns 

olika diskurser som identiteten kan häfta vid och att dessa både är föränderliga, och inbördes 

konkurrerande med varandra.  Det går inte att göra en avspegling av verkligheten, den är 

ständigt i förändring och det existerar inga allmängiltiga sanningar. ”Sanningen är en 

diskursiv konstruktion och olika kunskapsregimer anger vad som är sant och vad som är 

falskt”.40 Trots att subjektet i varje situation har ett oändligt antal möjliga vägar att reagera 

och uttrycka sig på, väljer det nästan alltid ett som står i samklang med den rådande 

diskursen. Foucault menar, enligt Winther Jørgensen och Philips att det finns snäva gränser 

för vad som över huvud taget kan sägas.41  En konsekvens av detta är att subjektsskapandet är 

låst av den rådande diskursordningen. För att förstå subjektets villkor för ett skapande av sig 

själv måste vi förstå och avläsa den rådande ordningen. ”Identitet är således identifikation 

med en subjektsposition i en diskursiv struktur”.42 Ulla Lind menar att: ”Diskursteori i vid 

mening bygger/…/  ihop subjektets vilja och kamp för att skapa en eller flera identiteter eller 

undkomma oönskad identitet, i förhållande till vilka identifikationer som produceras och 

erbjuds inom de olika diskurserna”. 43  

 

                                                
37 Davies (2003), s.17. 
38 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s.50 f. 
39 Ibid s.51. 
40 Ibid s.19. 
41 Ibid s.19. 
42 Ibid s.51. 
43 Lind (2010), s. 30. 
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Burr beskriver hur synen på barnet med den socialkonstruktionistiska blicken förändras av att 

barnet inte ses som bärare av ett bestämt problem, en vana eller beteende, utan att det 

problemet skapas i relation till omgivningen.44 Anna Sparrman menar att allt identitetsarbete 

är relationellt. Identiteten är inte fixerad.45  Vid varje givet tillfälle konstrueras identiteten i 

relation till den sociala situation som är given. Hillevi Lenz Taguchi talar om det multipla 

subjektet, i meningen att ”subjektet förkroppsligar unika diskursiva tillägnanden och 

inskrivningar som hon på flera sätt kan välja att tänka, känna och agera från”. Hon menar 

vidare att vi ofta handlar utifrån omedvetna val och inte med överlagda handlingar. Varje 

människa blir till i relation till sin omgivning. Miljön och kontexten skapar det subjekt som 

omdefinieras och omskapas. ”Jag skapas och skapar mig, omskapas och omskapar mig”.46 Vi 

”blir till” genom diskurserna. 

5 Tidigare forskning 

5.1 Andra studiers relevans 

Som referensmaterial använder jag i denna studie teorier om barn, barns bildskapande och 

deras samspel under bildens tillblivelse, men också teoretiska perspektiv på genusskapande, 

subjektsskapande och identifikationsutveckling hos förskolebarn. 

5.2 Barns skapande 

Barn skapar bilder och ting, och deras skapande pågår ständigt i vardagen på förskolan. För 

några består den skapande verksamheten av taktil lek där färgblandning är viktigast och för 

andra är det figurativa avbildandet det centrala. I bästa fall erbjuder den svenska förskolan 

rikliga möjligheter till skapande arbete. Det har dock visat sig i flera underökningar att det 

skapande arbetet är underordnat många regler. Barnen förväntas förstå målet med uppgiften 

utan instruktioner. Barnen får inte ta för många papper, de får bara ta en färg i taget, de ska 

anstränga sig för att rita fint och helst täcka hela pappret. Dessa regler ingår enligt min 

mening i en vuxendiskurs av ordning och reda samt rädsla för oordning, samt slöseri med 

                                                
44 Burr (1995/2003), s. 9. 
45 Sparrman, Anna (2002), Visuell kultur i barns vardagsliv – bilder, medier och praktiker, (Diss.), Linköping: 
Tema Barn, s.14. 
46 Lenz Taguchi, Hillevi (2004) In på bara benet. En introduktion till feministisk poststrukturalism, Stockholm: 
Stockholms universitets förlag, s.72-90. 
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material.47 På den förskolan där jag utför min undersökning finns få sådana regler, vilket 

ligger helt i linje med den enskilda förskolans övergripande mål och vilja i arbetet med 

barnen. Det ligger även i linje med förskolans läroplan, Lpfö 98. 

Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnens 
utveckling och lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall 
främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för 
att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.48  

 

Skapandet innehåller många möjligheter till undersökande och lärande. Enligt Ingrid Pramling 

och Elisabeth Doveborg kan skapandesituationer på förskolan utveckla förståelse för 

problemlösning, förmåga att uppfatta sammanhang och skapa en skarpare blick för färg, form 

och innehåll hos barnen.49 Barn skapar ofta narrationer samtidigt som de gör bilder, dessa kan 

förstås av vuxna först när ett barn erövrar det verbala språket. Resultatet blir till genom 

språket.50 

5.2.1  Leken och skapandet 

Eva Änggård menar att barn i skapande verksamhet ger varandra regi och att de leker även 

under gemensamt skapande. Skapandet av bilderna bär på ett lekspråk, hon menar vidare att 

tredimensionellt material inbjuder mer till lek än tvådimensionellt.51 Leken kan vara inledning 

till ett skapande men kan också uppstå i en skapande situation.  I den ateljé där det empiriska 

material till denna studie är insamlat finns få attribut och föremål som binder en viss 

könsposition till sig. Leken under skapandet i ateljén skulle enligt min mening därför kunna 

ha större möjligheter till frihet från traditionella genuskonstruktioner än på andra platser på 

förskolan. När barn leker så skapar de både lek och kön. Könsidentiteten provas och 

undersöks genom att barnen antar och tilldelas olika subjektspositioner.  

Kön är alltså inte något som man passivt övertar, utan något man aktivt skapar samtidigt är 
könsidentitet något flytande och icke-substantiellt som aktualiseras i ett givet samspel, någonting 
som hela tiden är beroende av att konstrueras på nytt och i nya sammanhang.52 

 

Inom aktuell lekforskning är det svårt att hitta undersökningar som tittar på leken i ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Lekforskningen problematiserar alltså inte det man 
                                                
47 Jämför,Lövstedt, Ulla (2001), Förskolan som lärandekontext för barns bildskapande, (Diss.), Göteborg: Acta 
Universitatis Gothoburgensis; Bendroth Karlsson, Marie (1998), Bildskapande i skola och förskola, Lund: 
Studentlitteratur. 
48 Läroplan för förskolan (1998), Stockholm: Skolverket och CE Fritzes AB, s. 8.  
49 Doveborg, Elisabeth och  Pramling, Ingrid (1995), Mångfaldens pedagogiska möjligheter, Stockholm: Liber 
Utbildning AB, s.31 ff. 
50 Kress, Gunter och Van Leeuwen, Theo (1996/2006), Reading Images. The Grammar of Visual Design, second 
edition, New York: Routledge, s.5 ff ; Thomson (2008), s. 38 f. 
51 Änggård, Eva (2006) Barn skapar bilder i förskolan, Lund: Studentlitteratur s.102-105. 
52 Skarre Aasebø och  Melhuus E (2005), s.73. 
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vanligtvis inom förskolan i leken kallar att prova olika roller. Traditionellt menar man att 

barnen väljer vilka roller de vill prova och att dessa val står fria för barnen. I ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv är detta val inte fritt utan det styrs av de diskursiva 

praktiker som omger barnet. Barnet tilltalas och interpelleras av relationer, händelser och av 

både miljön och materialet i varje given situation.  Lenz Taguich talar om detta som att hon är 

invävd i alla de aspekterna som omger henne och att hon ”är omkonstituerbar, inom och 

mellan otaliga betydelser och innebörder”, som hon möter i livet.53 Hon menar vidare att 

begreppet subjektifikationsprocess, som Butler tagit upp från Foucault, utgår från följande: 

Den diskursiva makten produceras samtidigt utifrån, av ett kollektiv av individers dominerande 
föreställningar, som inifrån subjektet själv, via ett tänkande och ett agerande i enlighet med 
dominerande föreställningar.54 
 

5.3 Meningsskapande och subjektsskapande 

I undersökningsmaterialet till min c-uppsats, upptäckte jag att förskolebarn ibland ser den 

sociala gemenskapen under skapandeprocessen som mer central än själva skapandet.55 Detta 

understöds av bland annat Änggårds forskning av förskolebarns bildskapande.56 Barn skapar 

mening och bilder samtidigt, de utvecklar både lek och bildavtryck tillsammans. Det uppstår 

ett möte mellan barnen i skapandet liksom i leken. Relationerna barnen emellan växer genom 

både lek och bildskapande. Sparrman menar att barn i bildskapandet är aktörer och aktiviteten 

i aktörsskapet placerar barnen i samhället. Deras handling påverkas och står i relation till den 

omkringliggande verkligheten.57  Lind beskriver att man i Reggio Emilia använder begreppet 

relational spaces i betydelsen att det estetiska kan hjälpa till att utveckla lärmiljöer som 

överskrider och utmanar den traditionella ordningen. Det estetiska handlar då om både 

relationer, samspel och estetiska uttryck. Lind skriver: “furnish relational spaces where 

children can follow trajectories, make distinctions, connections and choices, and revisit paths 

and positions”. 58 En av förgrundsgestalterna och utvecklare av Reggio Emilias pedagogiska 

filosofi, Loris Malaguzzi menar att:  

Barn lär sig genom att integrera med sin miljö och genom att aktivt omskapa sina relationer /…/ I 
en mening deltar barnen i att skapa sin egen identitet och andras identiteter. Interaktionen mellan 
barnen är en fundamental erfarenhet under de första levnadsåren.59 

                                                
53 Lenz Taguchi  (2004), s.59. 
54 Ibid s. 62. 
55 Magnusson (2008).  
56 Ängård (2006). 
57 Sparrman (2002), s. 12. 
58 Lind, Ulla (2005) “Identity and Power, ‘Meaning’, Gender and Age: children´s creative work as a signifying 
practice i Contemporary Issues in Early Childhood, Volym 6, Nummer 3 / 2005. s. 266 
59 Dahlberg och Moss och Pence (2001), s. 91. 
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5.4 Visuell kultur 

Rose beskriver det visuella som att det ganska nyligen har fått en central plats i läsandet och 

undersökandet av vår omvärld. Hon skriver, ”the visual is central to the cultural construction 

of life in Western societies”.60 Hon beskriver vidare med hjälp av Nicholas Mirzoeff att detta 

förändrats genom övergången från modernismen till postmodernismen. Bilder blir allt 

centralare i våra västliga samhällen, ”a scopic regime that equate seeing with knowledge”.61 

Rose beskriver vidare hur läsandet av en bild är beroende av den sociala kontexten.  Här vill 

jag tillägga att tillblivelseprocessen för en bild självklart är beroende på samma sätt av den 

sociala kontexten. Rose beskriver de senaste årens diskussion om hur bilder fungerar: 

/…/an image may have its own visual effects (so it´s important to look very carefully at images); 
these effects, through the ways of seeing mobilized by the image, are crucial in the production and 
reproduction of visions of social difference; but these effects always intersect with the social 
context of viewing and with the visualities the spectators bring to their viewing.62 

 

Sparrman beskriver att barns visuella kulturer innehåller så mycket mer än den enskilda 

förskolan eller det egna hemmet. Barns visuella kulturer rör sig mellan eget uttryck, och 

påverkan och inspiration från populärkulturen. Hon skriver: 

Så länge diskussionen om det visuellas roll i barns liv utgår från antaganden om en strikt åtskillnad 
mellan populärkultur och kanoniserad kultur, och exempelvis antaganden om att barn är naturliga 
och oskuldsfulla, kommer alla positioner att vara låsta. Dessa antaganden omöjliggör djupare 
diskussioner och alternativa sätt att förstå och bemöta barns kultur.63  

 

Sparrman placerar enligt min mening både den visuella kulturen och barnen i världen i det 

hon skriver. Deras intryck och därmed deras avtryck måste läsas i ett vidgat perspektiv där 

den enskilda förskolan och omvärlden har stort inflytande på barnens uttryck och 

subjektspositionering. 

5.5 Genusperspektiv på barns bildskapande 

Initialt kan vi fråga oss om pojkar och flickor skapar olika bilder, eller om det är en förlegad 

föreställning. Enligt Änggård så skapar flickor och pojkar olika narrativa berättelser utifrån 

sina bilder. Pojkarnas berättelser är fyllda av hjältar och strider medan flickornas berättelser 

handlar om relationer.64 Detta bekräftas också av Karin Aronssons studier, hon gör en 

motivgenomgång i tre generationers barnbilder. Hon ser i sitt resultat att flickor mestadels gör 

                                                
60 Rose  (2007), s.2. 
61 Ibid s. 3. 
62 Ibid s. 12. 
63 Sparrman (2002), s. 208. 
64 Änggård (2006), s 150. 
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bilder relaterade till ”skönhet och relationer”, medan pojkarnas bilder ”skildrar kamp och 

bedrifter”.65  Margret White beskriver hur Sylvia Feinburg i en studie av 7-8 åriga barns 

tecknande av konflikter, ”fighting and helping”, upptäcker att pojkar och flickor relaterar 

olika till det hon kallar destruktiva teman. Pojkarna avpersonifierar det destruktiva temat för 

att utforska det medan flickorna identifierar sig med det destruktiva på en personlig nivå, och 

de upplever därför att det tar en större personlig risk vid utforskandet av det. 66  

 

 Enligt min mening skulle både pojkar och flickor få större möjligheter att vidga sina 

kompetenser om de gavs fler chanser att inte låsas fast av en förväntad normativ könsidentitet.  

Tyvärr visar det sig i många undersökningar att de som arbetar på förskolor återskapar och 

upprätthåller traditionella könsroller i samtal med barnen om deras bilder och deras 

bildskapande. 67 Det finns traditionellt i förskolan en norm som säger att pojkar gör tvärt emot 

vad pedagogen säger medan flickor gör som pedagogen säger. Lenz Taguchi förklarar detta 

med att man i många studier sett att pojkar i sitt könsidentitetsarbete utvecklar ett motstånd 

mot det kvinnliga, i sökandet efter det manliga. Flickor däremot härmar det kvinnliga och 

sätter därför inte upp något motstånd utan blir av tradition snälla och lydiga. Lenz Taguchi 

uttrycker det på följande sätt: ”Den binära motsättningen mellan en övervärderad manlighet 

och en undervärderad kvinnlighet är ett faktum. Samtidigt uppfattar flickan det manligas 

högre värde och kommer såväl omedvetet som medvetet att uppvärdera det manliga och 

nervärdera det kvinnliga”. 68 

 

6 Bearbetning och analys 

6.1 Inledande reflektioner 

I förskolan finns en mängd förväntade diskurser som jag vid ett första granskande måste 

försöka skaka av mig inför analysen. Det är viktigt att jag undviker det förgivettagna. Detta 

blir tydligt när jag inleder min bearbetning och analys. Det första som jag blir uppmärksam på 

är mitt antagande att barnen gör det som de gör, på grund av en fast, förväntad identitet.  

Redan här anar jag en fallgrop för mig själv. Här står jag i mina förgivettagna konstruktioner 

och måste nu gräva mig ner i mitt material. För att förstå det som ligger utanför det uttalade 

                                                
65 Aronsson, Karin (2007), Barns världar, barns bilder, Bokförlaget Natur och kultur, Stockholm., s 140. 
66  White, Margaret (1998), ”The pink´s run out” , i Yelland, Nicola (ed.) (1998), London: Routledge, s.235. 
67 Löfstedt (2001); Ängård (2006). 
68 Lenz Taguchi (2004), s. 45. 
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och avbildade i barnens bildaktiviteter så utgår jag från den socialkonstruktionistiska 

premissen att subjektet inte skapas genom inre processer utan i relation till den sociala 

praktiken. Människan är inte konstruerad som en fast essens. 69 Detta betyder att jag måste 

leta efter betydelser och diskurser för att försöka identifiera vilka subjektspositioner som finns 

tillgängliga och vilka subjektspositioner barnen antar. Jag kommer i analysen av materialet att 

leta efter tillfällen då en subjektsposition upphör och en annan tar vid för att då också 

undersöka om den subjektspositionen tillskrevs eller antogs.70  

6.2 I ateljén 

De två tillfällena i förskolans ateljé som ligger till grund 

för analysen är olika, det första tillfället inleds med en 

uppmaning från den vuxna om att barnen ska rita en 

rymdkarta.71 Vid detta tillfälle sitter ett papper uppspänt 

över ett långsmalt bord och på bordet står tuschpennor i 

olika färger. Barnen kommer in i ateljén och placerar sig 

på eget initiativ runt bordet. Inledningsvis ställer sig tre 

barn vid bordets ena långsidan och fyra vid den andra. 

 

 

 

Vid det andra tillfället kommer barnen in i ateljén och 

får själva rita och måla utan instruktion från den vuxna. 

Vid det tillfället är ett stort spännpapper upptejpad på 

golvet och barnen går, hoppar och dansar in över 

pappret samtidigt som de talar med varandra. Barnen får 

inledningsvis svarta vattenbeständiga tuschpennor. 

Därefter får de täckande färg att måla med och några av 

barnen tar själva med sig tankar, föreställningar och 

idéer om förskolans pågående rymdprojekt in i ateljén 

medan några andra skapar helt andra motiv. 

                                                
69 Winther Jørgensen och Phillips (1999), s. 97-104. 
70 Ibid s.108. 
71 Uppmaningen att rita en rymdkarta är en del i ett pågående projekt på förskolan. Projektet är valt utifrån ett 
stort intresse för rymden och planeterna som finns i barngruppen under denna tid. 
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6.3 Bearbetning 

Bearbetningen inleds med att videomaterialet transkriberas.  För att genomföra en så fullgod 

transkription som möjligt så undersöks de två inspelade tillfällena ett tiotal gånger, vid varje 

gång tillförs något till transkriptionen. Detta ger mig som forskare också möjlighet att 

uppfatta det jag vid en första anblick inte ens anade, hur barnen och den vuxne skapar 

konstruktioner av världen och varandra.72 Under denna bearbetningsfas söks svar på 

undersökningens inledande fråga - Vilka diskurser är i rörelse i förskolans ateljé? Som 

forskare väljer jag då att namnge och identifiera de olika diskurserna. 

 

Som andra steg i undersökandet av transkriptionerna delar jag upp materialet utifrån kön. 

Detta för att kunna se om det i materialet finns subjektspositioner som är låsta till biologiskt 

kön eller om de är öppna och flytande i relation till biologiskt kön. ”Identitet är således 

identifikation med en subjektsposition i en diskursiv struktur”.73 Vilken är då den diskursiva 

strukturen som barnen i denna undersökning befinner sig i? Finns det subjektspositioner som 

barnen förhandlar mer om än andra, och vilka subjektspositioner antar barnen och vilka finns 

tillgängliga. Är alla subjektspositioner tillgängliga för alla? Detta andra steg i analysen ger 

möjlighet till att söka svar på undersökningens andra frågeställning - Vilka 

subjektspositioner görs tillgängliga, och vilka antar barnen?  Här kommer barnens handlingar 

att bli synliga. 

 

Det tredje steget i bearbetningen av materialet är relaterat till undersökningens tredje 

frågeställning; Vilka motiv har barnen i sina bilder och är motiven könsrelaterade?  

Här handlar det om att undersöka och sortera barnens motiv för att sedan analysera dem. 

6.4 Diskurser i rörelse 

Ramen för undersökningens diskursordning är den bildpedagogiska. De diskurser som blir 

tydliga vid bearbetning av materialet är namngivna av mig som forskare. Det är 

uppmärksamhets- och ledardiskursen. Den har två delar, uppmärksamhet från den vuxne och 

viljan att leda den vuxne, samt uppmärksamhet från de andra barnen och viljan att leda de 

andra barnen. Som konsekvens av uppmärksamhets- och ledardiskursen och i relation till den 

finns solitärdiskursen, den fungerar både som en med- och motdiskurs till uppmärksamhets- 

och ledardiskursen. De olika diskurserna kämpar om att definiera världen. I samspel, 
                                                
72 Winther Jørgensen och  Phillips (1999), s.115. 
73 Ibid s 51. 
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konkurrens och som komplement till de två andra diskurserna finns vänskapsdiskursen. De 

olika diskurserna står alla i både konflikt och samklang med varandra vid olika tillfällen.74 

6.4.1 Subjektspositioner inom de rådande diskurserna 

Uppmärksamhets- och ledardiskursen uttrycks av barnen genom deras sätt att tala till den 

vuxne och sina kamrater. Inom denna diskurs konkurrerar barnen om uppmärksamheten från 

varandra i större utsträckning än om uppmärksamhet från den vuxne. Två pojkar, Jonas och 

Janne, söker mer vuxenuppmärksamhet än de andra barnen. Detta sker på två olika sätt, dels 

genom utmaning av den vuxnes auktoritet och dels genom att aktivt söka uppmärksamhet till 

den bild barnet gör. När det gäller uppmärksamhet från de andra barnen utgår den oftast från 

den egna bilden och handlar då om vad bilden föreställer eller om bilden kan inspirera eller 

kommunicera med de andra. Denna diskurs ser mycket olika ut vid de två olika tillfällena i 

ateljén.  

 

Vid det första tillfället jobbar alla barn enskilt utom två, Gunnar och Sanna. Janne söker vid 

ett flertal tillfällen deras uppmärksamhet genom att be dem titta på det han ritat. Han blir vid 

två tillfällen tydligt nekad detta. Han sätter då upp en motdiskurs och säger att de andra inte 

bestämmer över honom, att de inte ska tro att det är så. Han säger:  

 - Sanna du får faktiskt inte, bestämmer du över mig eller?  
 

Han håller på detta sätt ifrån sig den nekade uppmärksamheten. Han menar att de andra gör 

fel och att han skulle fått uppmärksamheten om de inte hade gjort fel enligt hans sätt att se. 

Han ville här inte nödvändigtvis ingå i en 

pågående vänskapsdiskurs, men han ville anta en 

subjektsposition som synlig i 

uppmärksamhetsdiskursen, men nekades detta. 

Han nekas här alltså en subjektsposition som 

aktiv och deltagande. Han talar också gärna rakt 

ut, utan att rikta sina repliker till en särskild 

mottagare. Teddy riktar sig gärna till den vuxna 

för att få bekräftelse på sina ritade motiv. Han 

säger:    

 - Här är pluto. 

                                                
74 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 64 f. 



 22 

 - Titta här en METEORIT. 
 - Och här är planeten med ett stort öga.   

 

Ylva ritar för sig själv men väcker ibland uppmärksamhet från Jonas som står mitt emot 

henne. De presenterar sina motiv för varandra, de både tar och ger uppmärksamhet på detta 

sätt. Den vuxne frågar de enskilda barnen vad de ritar. Barnen svarar genom att beskriva det 

som de gör, detta väcker de andra barnens nyfikenhet och skapar dialoger mellan barnen. Till 

exempel ritar Helena först för sig själv men när hon sedan får frågan från den vuxne vad hon 

ritar säger hon: 

- Brandplaneten. 
Den vuxne: - Brandplaneten? 
Helena: - För det brinner så ofta 
där.        
Den vuxne: - Jaha. 
Sanna: - Det är som solen. 
Helena:- Det är därför den heter.  
Det är därför den heter 
brandplaneten.         

 

 

Vid det andra tillfället i ateljén 

jobbar alla i par förutom ett barn, 

Jonas som är i solitär position hela tiden. De andra möts i vänskapsdiskursen under detta 

tillfälle, enligt följande mönster, pojke-pojke, flicka-flicka och pojke-flicka. De som ritar i par 

ger här varandra uppmärksamhet. De turas om att leda varandra. De har här antagit 

subjektspositioner i en existerande diskurs. Jonas, som här är tilldelad en subjektposition i 

solitärdiskursen, blir den enda vid tillfälle två som söker uppmärksamhet i uppmärksamhets- 

och ledardiskursen  

 

Vänskapsdiskursen inleds med en fråga, som ser olika ut. Inbjudan kan vara en öppen fråga 

till ett annat barn eller en fråga vars svar är en bekräftelse. Den sistnämnda är då mer en 

överenskommelse om subjektspositioner i vänskapsdiskursen där bekräftelsen öppnar för det 

gemensamma. De tilldelar varandra tillhörighet genom bekräftelsen på den aktiva 

subjektspositioneringen av varandra. Den första frågan blir en vädjan om subjektsposition 

inom vänskapsdiskursen. Ett exempel på en öppen fråga som innehåller vädjan är när Janne 

säger: 

- Mattias… vi ritar nått tillsammans? Vi ritar nått tillsammans, Mattias, du?  
Han upprepar sig strax: - Du, Mattias… 
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Han får här inget direkt svar utan måste fråga igen. Sedan gör den vuxne Mattias uppmärksam 

på att han negligerar en fråga från en kompis. Ett exempel på en bekräftande 

subjektspositionering inom vänskapsdiskusen är följande dialog: 

 

Gunnar: - Ska vi göra nått tills? Ska vi rita 
nått tillsammans?  
Sanna:   - Ja det ska vi. 
Gunnar:  - Ska vi rita rymden? 
Sanna: - Ja 
Gunnar: - Planet? 
Sanna: - Ja 
 

Vänskapsdiskursen kan också fungera 

tvingande. När Sanna och Gunnar vid det 

andra tillfället i ateljén antagit 

subjektspositioner i vänskapsdiskursen så 

håller de sig sedan fast i dessa. Gunnar 

tycker det är svårt att vara kvar, de gör ju 

aldrig rymden som de bestämt, men ändå 

söker han inte en annan subjektsposition. 

Här kan därför vänskapsdiskursen hålla 

kvar honom i en antagen subjektsposition. 

Den fungerar på det sättet delvis 

tvingande: 

Han säger: -  Skulle vi inte rita rymden ? 
Sanna svarar: - Men först ritar vi ju doms värld. Det var ju det vi sa. 

 

Vänskapsdiskursen blir en demokratisk plattform, där subjektspositionerna är öppna och 

generösa.(För alla som ingår i diskursen). Diskursen bygger här på ett givande och tagande, 

om överenskommelser. 

Janne: - Ojdå, nu.. 
Mattias: - Ja nu? Är det okey att jag ritar den såhär? 
Janne: - Ja men det får man.. 
Mattias: - Jag gör en gubbe i? 
Janne:  - Ja 
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Solitärdiskursen är i ett analysperspektiv mer 

komplicerad än de andra eftersom det inom den 

finns tydligt låsta subjektspositioner. Man 

tilldelas och antar en subjektsposition i denna 

diskurs med en större tydlighet än i de andra. En 

subjektsposition för Jonas inom denna diskurs 

vid det andra tillfället i ateljén, beror både på att 

han först antagit en subjektsposition inom denna 

diskurs, men också att han endast finner en 

tillgänglig subjektsposition inom denna diskurs. 

Han försöker aktivt att anta en subjektsposition i 

vänskapsdiskursen mellan Sanna och Gunnar, 

men hans önskan avfärdas. Han argumenterar för att förändra sin subjektsposition:  

Jonas: - Gunnar vill du vara med på min? 
Gunnar: - Nej, när jag har gjort det här med Sanna. 
Jonas:  - Det är okey, vill ingen vara med mig och.. 
Gunnar: - Jo när jag har gjort klart det här med. Alltså hela rymden, med Sanna. 

 

Gunnar lämnar en öppning för att de senare kan ingå i vänskapsdiskursen men Sanna lämnar 

inget öppet. När hon talar till Jonas så förvisar hon honom till solitärdiskursen, trots hans 

många försök att ingå. 

Senare säger han: 

- Ser ni det här svarta hålet som jag byggt åt er?      
Sanna svarar honom inte men hon säger:  
- Hao, hao, haisabel. Det är vårat ritland det här. 
När han en stund senare säger:  
- Vill ni ha mörker kan ni bara be mig. 
Då svarar Sanna: - Vi vill inte ha mörker 
När han sedan talar om all sin svarta färg,  
i det svarta hålet, avvisar hon honom genom  
att svara att hon då inte får plats när han målar  
så mycket svart. 
 
 

 

Vid det första tillfället i ateljén arbetar alla utom två, Sanna och Gunnar, enskilt i 

solitärdiskursen. Här är den dock helt oproblematisk. Barnen ritar och målar självständigt men 

släpper in andra i samtal och väcker nyfikenhet genom att beskriva vad de gör. Här får därför 

de antagna subjektspositionerna i solitärdiskursen helt andra konsekvenser. Tillslutningen i 

solitärdiskursen skapas när någon inte släpps ut därifrån, eller om någon är ensam om att ha 

en subjektsposition i denna diskurs. För alla barn utom Jonas, är alltså solitärdiskursen en 
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diskurs som erbjuder subjektspositioner som barnen kan kliva i och ur till synes utan 

svårigheter. 

 

Skapandediskursen, är basen för de andra diskurserna så till vida att det är den skapande 

processen och det skapade uttrycket som ligger till grund för de andra diskursernas ordnande.  

Härifrån utgår subjektets tillblivelse och organisation.  Det är delvis utifrån de gjorda bilderna 

uppmärksamhets- och ledardiskursen uppkommer. Solitärdiskursen är också relaterad till 

bilderna och rätten till att använda dem, tala om dem och ta fysisk plats för dem på pappret. 

Även vänskapsdiskursen utgår från skapandet. Eftersom alla barn vid det första tillfället, 

deltar i ett gemensamt projekt, rymdkartan, är detta delvis väntat men inte desto mindre 

intressant ur ett analysperspektiv. Vid det andra tillfället, som från början inte är initierat som 

ett gemensamt projekt, vad gäller överordnat motiv, så är vänskapsdiskursen ändå mycket 

framträdande. Det stora pappret är visserligen gemensamt men inte de bildmässiga uttrycken. 

Vid inget tillfälle ifrågasätter barnen den rådande skapandediskursen.  Barnen blir klara vid 

olika tidpunkter, den vuxne ber under det första tillfället i ateljén Teddy att stanna kvar, trots 

att han ritat färdigt, han använder då ljusbordet och fortsätter där på det gemensamma temat 

rymden. Skapandediskursen ger möjligheter för Jonas som bara finner en tillgänglig 

subjektsposition i solitär diskursen att utveckla sin egen bild. Han ber om pinnar för att kunna 

som han säger, ”liksom skära i färgerna”. Han drar sedan först med en pinne och sedan med 

flera genom färgen i sitt motiv, det svarta hålet. 

6.5 Krispunkter 

De olika diskurserna problematiserar tillgänglighet och antagande av subjektspositioner på 

olika sätt. Vänskapsdiskursen står på kollision med solitärdiskursen och här finns det ett 

flertal tillfällen då subjektspositionerna byts och korsar varandra. Här är de tydligaste 

krispunkterna följande: Jonas blir avvisad vid upprepade försök att komma in i Sanna och 

Gunnars gemensamma projekt. Jonas provar här olika sätt att byta subjektsposition. Han 

inleder sina försök vid det andra tillfället med att säga att han gör ett svart hål, när de andra 

inte ger honom den uppmärksamhet han önskar flyttar han närmare och börjar igen tala om 

sitt svarta hål och sin teknik i målandet. En annan mycket tydlig krispunkt är när Janne inte 

får uppmärksamhet i sökandet efter den. Han avfärdar de andra som dumma och ifrågasätter 

deras rätt att bestämma över honom. Trots att de inte erbjudit honom en subjektsposition som 

del i deras samtal så avfärdar han dem. Han sätter alltså upp en motdiskurs för att markera att 
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deras negligerande av honom är fel. Han är här fast i sin vilja till uppmärksamhet, som ingen 

erbjuder, ändå håller han här fast vid sin antagna subjektsposition. 

6.6 Aktiva handlingar 

Vad gäller fysiska handlingar är det skillnad på den aktivitet som råder. Vid det första tillfället 

rör sig Teddy flera varv runt bordet.  Han tittar på vad de andra gör, samtalar med dem och 

ritar på olika ställen på rymdkartan. Han är lika intresserad av vad pojkar och flickor gör. 

Gunnar rör sig också kring bordet innan han stannar i möte med Sanna. Pojkarna rör sig 

generellt mer för att nå pennor och färg, än vad flickorna gör. Vid tillfälle två trummar Jonas i 

golvet när han ritar, han tar på detta sätt en fysisk plats i rummet. Både pojkar och flickor talar 

rakt ut, både pojkar och flickor höjer rösten i glädje, både pojkar och flickor skrattar högt. Det 

är bara Janne som visar ilska när han inte får den uppmärksamhet han vill ha. Den vuxna blir 

utmanad vid två tillfällen.  Hennes maktposition/auktoritet blir ifrågasatt av Jonas. Först när 

han själv vill välja att ha målarskjorta fast han inte behöver och sedan när han vill klippa ut 

sin bild ur den gemensamma rymdkartan. Den vuxna ger honom möjligheten att bestämma 

vid det första tillfället med målarskjortan men är helt kompromisslös vid det andra tillfället. 

Hon argumenterar för att bilden är allas och att andra barn och vuxna på förskolan kan vilja se 

den. 

Jonas: - Jag vill klippa ut min planet? 
Den vuxne: - Du får inte klippa ut den just nu. För alla använder den till en stor rymdkarta just nu. 
Jonas: -  Jag vill den är. 
Den vuxne: - Ja men jag vill inte att du gör det just nu, de andra använder den. 
Jonas: -  Jag vill. 
Den vuxne: -  Ja men du får inte det just nu, jag kan fotografera den om du vill. 
Jonas: -  Jag vill 
Den vuxne: - Ja jag förstår det men det får du göra sen, det är fortfarande flera som jobbar på den 
just nu och jag vill att alla får se den när den är en hel lång rymdberättelse, sen kan du göra det. 

 

Barnen tar för sig av färg och av pennor på likvärdigt sätt. Det framkommer kritik mot Jonas, 

från Sanna vid tillfälle två, då hon menar han tar för stor plats på pappret. Han lyssnar på det 

hon säger och flyttar på sig. Jonas är tydlig med att ingen får rita på hans bild vid tillfälle ett, 

han säger ifrån om detta. Annars möts barnens streck och motiv utan några större svårigheter. 

Den vuxna har en uppmuntrande och uppmärksam röst i tilltalet till både pojkar och flickor. 
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6.7 Motivval          

Vid det första tillfället, skapandet av en gemensam 

rymdkarta, låter sig Janne och Gunnar inspireras av 

Jonas stora vida cirkelrörelser. De härmar detta 

bilduttryck. Men denna inspiration gäller bara en del av 

de andra två pojkarnas bilder. De gör också egna motiv, 

planeter, rymdmaskiner och raketer. Jonas talar till de andra om sitt motiv och säger till de 

andra att det är häftigt och att de ska prova. Teddy gör en liten Pluto och en Saturnus med 

gasmoln. Han upprepar inte alls de yviga cirkelrörelserna, trots att han tittar på dem när han 

rör sig runt bordet. Sanna och Helena, som står mitt emot varandra och ritar planeter 

omringade av gasmoln. Ingen av dem talar om sin bild, inspirationen sker istället via den 

visuella upptäckten av det andra barnets bild. De använder inte samma färger när de 

färglägger och de ritar också andra saker. De har samma strategi i färgläggandet av 

huvudmotivet, de är noggranna och färglägger länge. Sanna tar här hjälp av Gunnar, hon 

bjuder in honom till gemensamt arbete. Han antar sin nya subjektsposition och de färglägger 

sedan tillsammans. Ylva ritar vägar i rymden, en rymdraket och en ängel. Hon har helt egna 

motivval som inte inspirerar någon annan. Däremot samtalar hon med Jonas om sina motiv, 

och vise versa, men han inspireras inte av hennes motiv och hon inte av hans. Däremot 

bekräftar de varandras motiv genom att nicka och genom att lyssna på den andras beskrivande 

av motiven. Ylva och Jonas har erövrat olika grad av motorisk kunskap för att kunna skapa de 

visuella spår som de vill. Ylva kan rita och måla de figurativa motiv som hon vill men det kan 

inte Jonas ännu. 

 

Vid tillfälle två är motiven till största delen annorlunda jämfört 

med tillfälle ett. Mattias och Janne gör en maskin, den byggs på 

vart efter och där finns människor, relationer, en berättelse om 

flygplan samt aliens och rymdskepp. Helena och Ylva inleder 

snabbt ett gemensamt subjektspositionerande. De ritar tillsammans 

en sagovärld där det onda slåss mot det goda.  
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Helena: - De hade bestämt sig för krig mot det goda landet 
Ylva: - Längst ner var de onda. 
Helena: - Ja längst ner var den onda avgrunden. De hade bestämt sig för att kriga mot de goda 
landet. 
Ylva: - Och de försökte fånga alla goda. 
Helena: - De lyckades att göra det. 

 

De onda är tydligast representerad av onda figurer medan den goda världen är färger, 

blommor, skrattande figurer och ängar. När de målar den goda världen så gör de också 

färgblandningar, de beskriver för varandra vilka färger de får fram: 

Ylva: - Nästan Beige? 
Helena: - Jaja.. 
Ylva: - Grönt. 
Helena: - Ylva jag har gjort mörkgrön! 
Ylva: - Jaah. Det ser ut som en elefant? 
Helena: - Ne de ere inte. 

 

 

 

De försöker sedan tillsammans se vad de ritat under färgblandningarna som de målat över sina 

tidigare motiv med. Lite senare uppstår det ett problem som de diskuterar tillsammans, det 

handlar om hur den rosa färgen kunde uppkomma i bilden, de hade ju inte blandat någon. De 

tycker båda det är mycket konstigt och denna gemensamma fråga för dem vidare. Sanna och 
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Gunnar inleder också ett gemensamt projekt, men de har till skillnad mot vid tillfälle ett 

svårare att hålla en gemensam linje. Gunnar frågar vid ett flertal tillfällen om de inte skall 

göra den där rymden och han tittar också mycket på vad barnen runt omkring honom gör. 

Sanna ritar en tomte i rymden som säger god jul Gunnar ritar ett rymdskepp. Jonas gör ett 

svart hål som till slut blir så grundligt bearbetat att det går hål i pappret. 

 

 

7 Resultat och tolkning 

7.1 Diskurserna 

Det är centralt i diskursanalysen att det alltid finns olika diskurser som identiteten kan häfta 

vid och att dessa är föränderliga och inbördes konkurrerande med varandra. Det går inte att 

göra en avspegling av verkligheten, den är ständigt föränderlig och det existerar inga 

allmängiltiga sanningar. ”Sanningen är en diskursiv konstruktion och olika kunskapsregimer 

anger vad som är sant och vad som är falskt”.75  

 

                                                
75 Winther Jørgensen och Phillips (2009), s. 19. 
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Diskursernas inverkan på barnen sker på olika sätt vid olika tillfällen och detta reglerar vilka 

subjektspositioner som finns tillgängliga och antas av barnen. Barnen har olika sätt att möta 

diskurserna och detta får konsekvenser för deras antagande av subjektspositioner. Det blir 

också tydligt att barnen har olika möjlighet att förhålla sig till de tillgängliga diskurserna. 

Identiteten rör sig på olika sätt och är olika låst eller öppen hos olika barn. 

7.1.1 Diskurserna och subjektspositionernas rörelser 

Inom uppmärksamhets- och ledardiskursen finns både ömsesidigt bekräftande, alltså öppna 

subjektspositioner, och uteslutande och tillslutna positioner. Samma barn kan inom loppet av 

några minuter gå från att vara utesluten, och på så vis hänvisad till en viss subjektsposition, 

till att vara innesluten och därmed inte hänvisad till en låst subjektsposition. För vissa barn är 

detta mer öppet än för andra. De barn som i högre grad utmanar den vuxne och andra barn har 

också svårare att byta subjektsposition. De barnen blir därför också oftare än de andra barnen 

hänvisade till subjektspositioner som de inte vill ha.  

 

Mot bakgrund av min tidigare erfarenhet av barnens vänskapsrelationer och handlingar på 

förskolan och av denna undersökning gör jag antagandet att vänskapen inte är bunden vid kön 

utan vid relation. Nära vänskapsrelationer i förskolan för övrigt, blir synligt i valet inom 

vänskapsdiskursen i ateljén. Detta är tydligast i relationen mellan två av barnen, Sanna och 

Gunnar. De väljer varandra vid båda tillfällena i ateljén. Det finns en önskan om att ingå hos 

Jonas, den bygger på viljan att anta en deltagande subjektsposition inom den vänskapsdiskurs 

som de två antagit sina subjektspositioner. Jonas försöker vid ett flertal tillfällen få antas i 

deras vänskapsdiskurs.  Han blir avvisad, kanske för att han från början satte upp 

solitärdiskursen som motdiskurs. Jag gör här antagandet att Gunnar och Sanna har jämbördiga 

och antagna subjektspositioner. Men deras subjektspositionerande tillåter inte någon annan att 

vara med. Den är exkluderande. Här innebär valet av varandra ett utbyte som är större än med 

någon annan. Positioneringen bygger på samtal och samspel.  Kanske kan jag anta att deras 

antagande och tilldelande av subjektspositionerna inom skapandediskursen är villkorad av 

skapandediskursens ram. Detta skulle kunna betyda att utbytet av varandras kunskap och 

vänskap i vissa miljöer är viktigare än normering av kön. Detta betyder enligt min mening att 

den yttre miljön spelar stor roll. I den ateljén som denna undersökning utspelar sig i finns inga 

könsspecifika material eller redskap. Vid andra tillfällen och i andra miljöer där det finns fler 

tillgängliga kompisar tar kanske antagandet och tilldelandet av de subjektspositioner som 

utvecklar och bibehåller könsidentitet överhanden. Vänskapsdiskursen erbjuder möjligheten 
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att barnen gör överenskommelser om att anta subjektspositioner inom denna diskurs. För de 

barn som inte ingår en sådan överenskommelse blir tilldelandet av en subjektsposition låst 

inom en annan diskurs. 

 

Solitärdiskursen erbjuder komplicerade subjektspositioner därför att den som antar en position 

där, också senare och över tid, tillskrivs den som att den är självklar för just det barnet. Jonas 

försök att behålla tillslutningen gör att de andra inte längre visar samma vilja att interpellera i 

relation till honom. Detta ökar solitärdiskursens låsande och fasthållande av subjektsposition. 

Det är också Jonas som ifrågasätter den vuxnes auktoritet. Detta gör att flera av de andra 

barnen tilldelar honom en subjektsposition i solitärdiskursen. De visar på detta sätt att de 

tycker att han gör fel som ifrågasätter den vuxna. Han håller trots detta fast vid denna 

subjektsposition väldigt länge och envist.  Han motsäger sig den makt som den vuxna utövar 

genom att neka honom att klippa i pappret. Här finns ingen möjlighet till jämförelse men det 

ligger nära till hands att anta att detta är en del av ett ifrågasättande av den vuxnas auktoritet 

generellt, men det kan också vara ett exempel på det som Lenz Taguchi talar om, som pojkars 

behov av att ifrågasätta och göra motstånd mot det kvinnliga i sitt identitetsarbete och 

sökande efter det manliga.76  Hon förklarar detta med att man i många studier sett att pojkar i 

sitt könsidentitetsarbete utvecklar ett motstånd mot det kvinnliga, i sökandet efter det manliga. 

Det är intressant att fundera över hur samma pojke är den som oftast antar och tilldelas en 

solitär subjektsposition, vilket kanske gör att han inte får stöd av någon annan i sitt 

ifrågasättande av den vuxna. 

 

Förskolan som diskursordning utgör en inramning för ett visst antal tillgängliga 

subjektspositioner. Den vuxna i denna undersökning är mer tillåtande/öppen för 

genusöverskridande subjektspositionsbyten än för antagandet av en subjektsposition i 

uppmärksamhets- och ledardiskursen, då barnen utmanar den vuxnes auktoritet/makt. 

7.2 Subjektspositioner och motstånd 

Könsidentitet spelar i ateljén en underordnad roll mellan barnen. Inget barn blir hänvisad till 

en viss subjektsposition som resultat av sitt biologiska kön. Däremot så skapas identitet på 

grund av vem man blir genom vilken subjektsposition som man tilldelas av kamraterna, och 

vilken subjektsposition man gör anspråk på att anta. Pojkarna motsätter sig mer aktivt och vid 
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ett flertal tillfällen de positioner som de tilldelas av de andra barnen. Flickorna i denna studie 

gör inte på samma sätt. Den flytande identiteten häftar alltså vid kön genom avsägandet av, 

eller försöket att avsäga sig tilldelade subjektspositioner hos pojkarna men inte hos flickorna. 

Flickorna är istället mer målmedvetna i sina val och min analys visar att de inte i lika stor 

utsträckning byter subjektsposition. Samtidigt så efterfrågar de inte heller subjektspositioner 

på samma sätt som pojkarna. Men det kan ju bero på att de inte utmanar eller försöker anta en 

position som de skulle behöva kämpa för. Om detta beror på en anpassning till en flickas 

normativa subjektifikationsprocess eller inte finner jag inte svar på i mitt material.77 

Materialet är för begränsat för att söka svar på den frågan. Flickorna utmanar inte den vuxna 

vid något av tillfällena, de utmanar inte heller varandra. Det är en av de fyra pojkarna som 

utmanar den vuxna, det är samma pojke vid båda tillfällena.  

7.3 Könsrepresentation 

Barnen verkar göra kön i begränsad utsträckning i relation till det material som finns i ateljén. 

De tilldelas inte subjektspositioner som är bundna till det biologiska könet. I materialet visar 

sig inga subjektspositioner som finns tillgängliga bara för ett visst kön, däremot går det att 

läsa att flickorna och pojkarna handlar på olika sätt och kräver uppmärksamhet på olika sätt. 

Detta måste efter analys av materialet antas kopplat till biologiskt kön och dess sociala 

konsekvenser för identiteten. Men det finns skillnader mellan de två olika tillfällena i ateljén. 

Vid det andra tillfället i ateljén, då alla barn utom ett genomför gemensamma bild- och 

berättelseprojekt finns mycket lite variation i handlandet mellan de olika 

barnkonstellationerna. Janne och Mattias är lika närvarande, kommunikativa och måna om att 

nå fram i dialog som Helena och Ylva. De stora likheterna i deras sätt att driva det 

gemensamma bildarbetet framåt är slående. De som har kommunikativa svårigheter är Jonas 

som är ensam och Gunnar och Sanna som inte helt och fullt samspelar i sitt ritande, de uppnår 

inte riktigt de motivmål som de inledningsvis hade enats om. 

 

Barnen i förskolans ateljé kanske vidgar sina könspositioner, men de upprepar också det kön 

de har med sig in i ateljén och de upprepar de diskursiva strukturer som förskolan erbjuder 

dem. De antar de subjektspositioner som finns tillgängliga, detta betyder att den 

identitetsrepertoar som förskolan erbjuder barnen är begränsad. Den är inte begränsad i första 

hand av kön utan i första hand av de subjektspositioner som varje barngrupp erbjuder 
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varandra. Den vuxna tycks sträva efter att erbjuda barnen fler tillgängliga subjektspositioner 

än vad som verkligen finns tillgängligt i förskolan. Det finns inga tydliga spår av 

hegemoniska maktuttryck i relation till biologiskt kön i det empiriska materialet.  

7.4 Tolkning av motivval 

Tillfälle ett. Helena och Sanna härmar och inspirerar delvis varandra, Mattias och Gunnar 

härmar delvis Jonas. Sanna och Gunnar samarbetar efter en stund kring Sannas motiv. Barnen 

samtalar generellt om sina motiv och berättar vad de gör. Dessa sker i relation till den som 

står bredvid eller mitt emot och inte i relation till biologiskt kön. Teddy rör sig över hela 

rymdkartan, han ger uttryck för många olika motiv och intressen. 

 

Tillfälle två. Ylva och Helena berättar om den goda och onda världen. De antar här inte ett 

traditionellt flickmotivmönster om jag jämför med resultat i tidigare forskning. Deras 

berättelse handlar om striden mellan gott och ont och vem som vinner den. Detta är enligt 

Änggårds studier i vanliga fall ett pojkperspektiv på narration.78 Mattias och Janne skapar 

maskiner, fabriker och aliens, men också ”gubbar” som bebor och skapar relationer i deras 

maskinvärld. Deras narration handlar mest om maskinens utveckling.  

 

Vid två av tillfällena kan motiven eventuellt antas avgöras av biologiskt kön, det är ängeln 

och den stora maskinen.  För motiven och de visuella spåren som barnen gör är det ofta 

avgörande om de kan rita det de vill eller om de ännu inte erövrat möjligheten att rita det som 

de föreställer sig. Det resulterar i att barnen har olika möjliga repertoar att använda. Det gör 

att de visuella spåren ser olika ut. Det finns ingen som talar om sin eller andras bilder som att 

de inte duger eller inte är bra.  

8 Slutdiskussion 

Om det är så att förskolans ateljé stimulerar relationer där man har något särskilt tillsammans, 

och därför antar subjektspositioner inom vänskapsdiskursen oberoende av kön, så kan 

könsöverskridandet delvis tillskrivas miljön. Behovet av könsidentitetsutvecklande blir där 

underordnat vänskapsdiskursen. Då skulle förskolan generellt i större utsträckning skapa 

miljöer där mötesytor för könsöverskridande relationer har större möjlighet att växa. 

Dessutom kan förskolans ateljé på detta sätt bidra till något mer än den mycket viktiga och 
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spännande skapandediskursen. Jag gör ytterligare ett antagande baserat på denna fallstudie. 

Om vuxna uppmuntrar de subjektspositioner som ser bortom kön, kan barnen få hjälp att bryta 

mot vanan att göra stereotypa kön i varje given stund. Alla barn är vid bägge tillfällena nöjda 

med sina motiv men alla är inte nöjda med sina subjektspositioner. Barnen har olika mycket 

makt över de tillgängliga subjektspositionerna, genom att påkalla uppmärksamhet och sedan 

behålla den och genom att negligera andras vilja till uppmärksamhet. Burr menar att 

människor konstruerar olika versioner av sig själva för att sedan försvara dessa val.79 Det 

visar sig hos barnen att de har olika möjligheter att konstruera och försvara dessa val. När 

barnen försöker att subjektspositionera sig utifrån sina visuella spår är det tydligt att de kan bli 

lyssnade på men det betyder inte att de blir visuellt bekräftade.  

 

Vid båda tillfällena i ateljén skrattar barnen mycket, deras skratt är öppna och inbjudande och 

gäller alla, även den vuxna deltar i skratten. Glädjen uttrycks inte olika beroende på biologiskt 

kön. Den förenar snarare barnen med varandra och med den vuxna i de gemensamma 

projekten. När det gäller den vuxnas roll så måste hon anses som en resurs för barnen, men en 

fråga har väckts hos mig i min analys av det empiriska materialet. Den handlar om 

dubbelförvisning till en icke önskad subjektsposition, i sådana fall då vuxna i förskolan ibland 

går ihop med flera av barnen mot ett barn som stör den diskursordning som de andra är 

överens om. 

 

I min tolkning av materialet ser jag inte att barnen väljer varandra utifrån kön utan att de 

väljer utifrån de dagliga nära relationerna. Detta har jag kunskap om eftersom jag känner 

barnen sedan tidigare. Jag väljer här att tillföra denna information eftersom den gör det tydligt 

för mig att antagandet av subjektspositioner hänger samman med barnens nära relationer. Om 

dessa vardagliga relationer bygger på kön är en öppen fråga som denna undersökning inte 

sökt svar på, men som en annan undersökning och en annan forskningsansats skulle kunna 

söka svar på. 

9 Forskningsfrågor och forskaren 

Under arbetet med denna magisteruppsats och under analysen av mitt empiriska material har 

jag upptäckt saker jag tidigare inte visste eller kände till. Jag har bland annat fått konfronterats 

med mig själv som den vuxna. Det byte av subjektsposition som jag företagit inför och under 
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analysen av materialet har medfört att jag sett mig själv med andra ögon. Jag har tidigare talat 

om dubbelförvisning av ett barn, till en inte önskad subjektsposition. Den har sin grund i att 

den vuxna går samman med majoriteten av barnen i gruppen för att behålla den rådande 

diskursordningen som utmanas av ett barn i gruppen. Denna upptäckt, är i sig, en ny 

forskningsfråga. Ytterligare en forskningsfråga som jag ser behov av att undersöka är vilka 

kulturella och populärkulturella diskurser som inverkar på förskolebarns motivval och deras 

narrationer. 

 

En annan fråga som kommit att intressera mig, handlar om barns narrationer som 

komplement, förklaring och beskrivning av en bild eller ett grafiskt spår och bildens egen 

berättelse och det samband dessa har med förskolebarns literacyutveckling. När barnen skapar 

gemensamma bilder är det narrativa ofta lika viktigt som det visuella, det visuella och det 

narrativa växelverkar. Men narrationerna måste höras. Det är mycket svårt att finna en 

förståelse utan de suckar, skratt och utandningar som hörs på ljudupptagningarna från tiden 

för bildernas tillblivelse.  

10 Slutord 

Undersökningsmaterialet representeras av två tillfällen som är historiskt och socialt relaterade 

till en viss förskolas ateljé vid en viss tidpunkt. Därmed är den kontingent och föränderlig 

över tid och beroende av plats. Undersökningen har därför en giltighet i den miljö där den 

utfördes, den har dessutom, enligt min mening, möjlighet att väcka frågor, undringar och 

funderingar över hur vi tillsammans skulle kunna ge barn på förskolan fler tillgängliga 

subjektspositioner. Jag drar slutsatsen att en förskolas ateljé som är utformad som en plats för 

lust och lärande, som en plats där varje barn får ge uttryck för sitt närmande till material och 

resultat på sitt eget sätt, är en bra plats för att utmana antagandet och upprepandet av normativ 

könsidentitet hos barn. Det vilar ett stort ansvar på varje vuxen i förskolan att reflektera över, 

och diskutera vilka diskurser som är i rörelse i förskolemiljön och vilka subjektspositioner 

som finns tillgängliga och vilka som antas, hos både vuxna och barn. 
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Bilaga 1 

                                                                                                        

                                                                                                                 Stockholm 20091012 

 

Hej alla föräldrar 

 

 

Som kanske några av er kanske redan vet så läser jag en magister kurs i bildpedagogik på 

Konstfack i Stockholm. Under denna utbildning skriver jag en D-uppsats om 15 

högskolepoäng. Den har som mål att undersöka om förskolebarn skapar bilder på olika sätt 

om de är pojkar eller flickor, och om de skapar normativ könsidentitet samtidigt som de gör 

bilder. 

 

Under arbetet med denna uppsats kommer jag att göra min empiri på vår förskola. Jag 

kommer i min empiri videofilma förskolans fem och sexåringar vid två tillfällen i ateljén. 

Dessa två tillfällen kommer att ligga till grund för en diskurspsykologisk analys. Jag kommer 

då att undersöka vad och hur barnen säger saker till varandra och vad de och jag gör i ateljén. 

 

Jag vill med detta brev fråga om det är någon av er som inte vill att jag ska videfilma ert barn. 

I uppsatsens text kommer barnen att avidentifieras och jag kommer inte att publicera bilder på 

barnen där de kan identifieras. Materialet kommer bara att användas i denna uppsats och inte 

till något annat. 

 

Om ni har några invändningar mot detta, kan prata med mig på förskolan eller kontakta mig 

via mail. Uppsatsen kommer efter att den blivit godkänd finnas tillgänglig på förskolan för 

den som är nyfiken och vill läsa. 

                                                                  Vänliga hälsningar  

 

 

                                                                   Lena Magnusson 

                                                                  lena.magnusson@student.konstfack.se 

                                                                    


