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Abstract
This qualitative study is based on a social constructionist perspective. Positioning theory is used
to analyze the produced empirical data. Two preschool teachers and five children two to three
years old at a nursery school in western Sweden have participated in the study. Video recording
has been used as a method to produce the empirical data. The purpose of the study is to study the
educators approach towards the youngest children aged two to three during activities in the
creative arts. The aim is also to study the positions educators and children adopt and assign
during the activity. Our research question was: How is the interaction between teacher-teacher
and teacher-child during creative arts portrayed? The result shows that teachers' attitudes
contributed to the way the children took on the art activities and the positions which they were
assigned. It also contributed to how the children responded. A contributing factor in the art
activities were also whether the children positioned themselves and the other children and
teachers, or were positioned themselves. Social interaction shifted during the activity depending
on the subject positions that were active at the time. During the activities there were
repositioning several times based on what the situation demanded. The two teachers took very
different subject positions during the activities.
Keywords: creative arts, preschool, positioning theory, social constructionism, young children

Abstrakt
Den här kvalitativa studien utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv.
Positioneringsteorin används för att analysera den producerade empirin. Två pedagoger och fem
barn i åldrarna två till tre år på en förskola i västra Sverige har deltagit i studien. Videofilmning
har använts som metod för att producera empirin. Syftet med studien är att studera pedagogernas
förhållningssätt gentemot de yngsta barnen i åldrarna två till tre vid bildskapande. Syftet är också
att studera de positioner som pedagoger och barn intar och tilldelas under aktivitetens gång. Vår
frågeställning har varit: Hur gestaltar sig samspelet mellan pedagog-pedagog och pedagog-barn
under bildskapande? Resultatet visar att pedagogernas subjektspositioner bidrog till hur barnen
tog sig an bildaktiviteterna samt positionerna som de blev tilldelade. En bidragande faktor i
bildaktiviteterna var också huruvida barnen positionerade sig själva och de andra barnen samt
pedagogerna. Det sociala samspelet skiftade under aktiviteternas gång beroende på vilka

subjektspositioner som var aktuella. Men det förekom ompositionering vid flera tillfällen utifrån
vad situationen krävde. De båda pedagogerna intog vitt skilda subjektspositioner under
aktiviteterna.
Nyckelord: bildskapande, förskola, positioneringsteori, socialkonstruktionism, yngre barn

Förord
Vi valde att skriva examensarbetet gemensamt och har därför inte några specifika delar som
skrivits av var och en av oss. Detta för att vi skulle kunna vara delaktiga i alla delar av processen.
Vi har därför också genomfört all videodokumentation, analys av empiri och transkribering
tillsammans.

Vi vill tacka handledarna Marie-Helene och Claes samt vår handledningsgrupp som har kommit
med många bra tips och idéer. Vi vill även tacka förskolan och pedagogerna som varit delaktiga i
studien. Sist men inte minst vill vi tacka kaffet, utan det hade vi aldrig överlevt.
Emil Biltmark & Felicia Svensson
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1. Inledning
Skaparglädje, ett ord som flyger genom tankarna när vi ser hur barnen upptäcker färgerna som
finns på bordet. De blandar, målar, skrattar och testar nya sätt. De undersöker färgerna, prövar
att måla med pensel på sina händer, kanske smaka lite på färgen... är den god? Vissa målar med
stora långa drag, andra målar små prickar av varje färg. Ett barn trycker mönster med sin hand
på pappret. Glädje genomsyrar stunden. Skaparglädje. Barnen säger inte mycket, de är mellan
ett och två år, men de upptäcker och skrattar tillsammans med varandra och med pedagogerna.
Hur håller man i en pensel? Kan man använda fingret att måla med istället? Vad händer om jag
tar jättemycket färg? Tankar uttrycks i pekanden och utrop, glädje som smittar. Skaparglädje!

Kreativa tillfällen för barnen på förskolan kan utveckla kommunikation, språk, samspel och flera
andra sätt att interagera på i samhället (Änggård, 2005; Coats & Coates, 2006). Förskolan är
platsen där många barn kommer i kontakt med estetik och bildskapande för första gången. I
läroplanen för förskolan framgår det att förskolans verksamhet ska lägga grunden för det
livslånga lärandet (Skolverket, 2010). Vi tycker oss ha identifierat ett forskningsglapp gällande
forskningen om de yngsta barnens estetiska lärprocesser. Det vi upptäckt när vi bearbetat den
forskningen som finns kring bildskapande i förskolan är att större delen behandlar barn i åldrarna
fyra till fem. Även våra erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning pekar på att de yngsta
barnen i åldrarna två till tre inte uppmärksammas på samma sätt som de äldre i åldrarna fyra till
fem när det kommer till bildskapande. Detta är något vi såg som en utmaning att följa upp i
denna studie. Enligt Änggård (2005) är det en tradition att ha en ateljé på förskolan, men vi har
dock märkt att syftet med varför det klassiska målarrummet finns ofta försvinner. Har pedagoger
inte kunskap om hur ateljén kan utnyttjas kan i sin tur barnens bildskapande få stå tillbaka.
Utifrån det här stärks vårt resonemang att forskningen behöver utökas. Detta för att bidra till
utökad kunskap hos lärarna för att skapa förutsättningar för givande lärtillfällen som kan skapa
samspel med bildskapande i fokus.
Tarr (2001) beskriver i sin artikel Reggio Emilias synsätt på barnens lärande och de 100 språken
som barn har till sitt förfogande för att kommunicera idéer, kunskap och erfarenheter. Utifrån det
här menar vi att estetik och därigenom även bildskapande kan vara ett sätt för barn att
kommunicera sina tankar, idéer och erfarenheter. Ger vi inte barnen passande stöd för att lära sig
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använda bild eller andra estetiska uttrycksformer tar vi ifrån dem ett av sina 100 språk och
därmed ett sätt för dem att kommunicera med sin omvärld. I likhet med ovanstående anser Lindal
(2002) att samspel och kommunikation är grundstenar som barnen behöver få med sig redan i de
yngsta åldrarna. Genom samspel har barn möjlighet att ta del av varandras tekniker under
bildskapandet. Lims (2004) resonemang kring Rudolf Steiners syn på estetik är ytterligare
argument som stärker vikten av att de yngsta barnen bör få en estetisk upplevelse. Steiner var
företrädaren för waldorfpedagogiken som uppkom under början av 1900-talet. Enligt Lim menar
Steiner att barn från födseln upp till sju års ålder är som mest mottagliga för estetisk utveckling.
Konsten skulle enligt Steiner sammanföras med allt annat lärande som exempelvis matematik
och historia. Genom att förena olika former av lärande går det att ge barn en förståelse för att allt
hänger samman. Detta pekar på att Steiner ser estetiken som ett medel för att lära sig andra
kunskaper. Å ena sidan studerar vi estetik som medel för samspel, men å andra sidan vill vi
argumentera för att estetik är ett lika viktigt mål som medel. Estetiken kan vara ett mål och ett
lärande i sig. Det finns goda skäl för att pedagogerna kan använda estetik både som mål och
medel för att skapa en balans som täcker de nödvändiga grunderna för barnens framtida
integrering i samhället (Skolverket, 2010).

Danko-McGhee & Slutsky (2007) anser att pedagoger ska kunna ge barnen förutsättningar att
använda estetik och bildskapande. Pedagogerna behöver vara medvetna om hur de kan skapa
givande tillfällen för estetik. Danko-McGhee & Slutsky hävdar att detta ska genomsyra lärandet
på förskolan, både som mål och medel. I forskningen vi har bearbetat hittills har det
uppmärksammats att läraren har en viktig roll för att ge barnen meningsfull estetisk undervisning
och möjlighet att stötta barnen i dessa situationer. På samma sätt visar denna forskning på att
okunskap hos läraren kan leda till en avsaknad av meningsfullt lärande för barnen i
bildskapande.
Studiens teoretiska ramverk utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där sociala
fenomen skapas i samspelet mellan människor. I studien används positioneringsteori där de
subjektspositioner som förekommer i sociala sammanhang studeras. Subjektspositioner uppstår i
samspelet människor emellan. Positioner kan både tilldelas och intas av människor i sociala
sammanhang. En subjektsposition innebär hur människor framhäver sig i förhållande till andra
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(Harré & Langenhove, 1999). Bildskapande i förskolan är ett av många tillfällen där det kan
förekomma många olika subjektspositioner, både bland pedagoger och barn. De olika
subjektspositioner som uppstår under lärsituationer kan skapa en problematik. Till exempel
passiva respektive aktiva pedagoger och hur dessa påverkar lärandesituationer där pedagoger och
barn är inblandade. Andra aspekter som kan vara problematiska är de maktaspekter som kan
uppenbara sig i pedagogers agerande i mötet med varandra och barn. Med Positioneringsteorin
som analysredskap kan dessa uppmärksammas. Det ger oss möjligheten att belysa vilka
subjektpositioner som uppstår i samband med bildskapande. Utifrån dessa argument vill vi
studera samspelet mellan pedagoger och barn under bildskapande för att bidra till en djupare
förståelse för det samspel som uppstår.

2. Syfte
Syftet med studien är att studera pedagogernas förhållningssätt gentemot de yngsta barnen i
åldrarna två till tre vid bildskapande. Syftet är också att studera de subjektpositioner som
pedagoger och barn intar och tilldelas under aktivitetens gång. Vi vill undersöka detta för att det
finns begränsat med forskning kring hur pedagoger förhåller sig till de yngsta barnens estetiska
skapande. Även om det framhålls att estetiska upplevelser är en del av flera faktorer som spelar
en viktig roll när barnen växer upp och kommer ut i samhället.

2.1 Forskningsfråga
Hur gestaltar sig samspelet mellan pedagog-pedagog och pedagog-barn under bildskapande?

3. Forskningsöversikt
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om barns bildskapande och hur pedagogernas roll
ter sig i sammanhanget. Forskningsöversikten tar avstamp i forskning som berör syftet med att
använda estetik och bildskapande i förskolan. Den mynnar ut i olika stöd och sätt för pedagoger
att engagera sig i barnens bildskapande. Därefter behandlas forskningen kring barnen och
estetiken samt vilken betydelse de kan ha för varandra. Forskningsöversikten avslutas med en
bearbetning av de yngsta barnens kommunikation och samspel, detta för att ge oss en inblick i
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hur de yngsta barnen kommunicerar med sin omgivning. Det är av vikt att förstå barnens
strategier för att kommunicera då det är det som pedagogerna svarar på i samspelet med barnen.

3.1 Pedagogens roll i bildskapande
Emilson (2008) tar upp grader av delaktighet i relation till kommunikationen mellan pedagoger
och barn i aktiviteter på förskolan. Stark och svag klassifikation är begrepp som användes under
forskningens gång. Resultatet visar i vilken grad av delaktighet barnen befann sig i under
aktiviteternas gång och i vilken mån pedagogerna kontrollerade situationen. Den starka
klassifikationen innebär en mer pedagogstyrd aktivitet medan den svaga syftar på en mindre
styrd aktivitet. Emilson såg att den starka klassifikationen tryckte undan barnens möjlighet till
delaktighet och inflytande. Däremot gynnade den svaga klassifikationen både pedagoger och
barn, då deras meningsskapande tillsammans ökade. En svag kontroll över aktiviteten gav
pedagogerna chans att låta barnen ta mer plats och egna initiativ. En betydande aspekt för
barnens möjlighet till delaktighet var att pedagogerna visade intresse för att utgå från barnens
perspektiv. I studien såg de att pedagogerna bjöd in till barnens perspektiv genom att ge öppna
frågor som ökade barnens chans till att kunna delta på egna villkor, något som ökade
kommunikationens utveckling (Emilson, 2008).
Lim (2005) hävdar att estetiska upplevelser för yngre barn är viktiga både för undervisning inom
de estetiska uttrycksformerna men även inom andra områden. Detta för att det utvidgar och
breddar miljön för lärande och fungerar som ett viktigt verktyg för lärare. Den viktigaste faktorn
för att lyckas i den estetiska undervisningen för barn är att läraren är medveten om den estetiska
upplevelsen. Lim argumenterar för att den estetiska undervisningen ska påbörjas så fort barn har
möjlighet att ta del av den estetiska upplevelsen. Den estetiska upplevelsen är en dynamisk
process som inte följer en rak linje utan är ett icke-linjärt kretslopp. Det finns flera olika vägar för
att för att nå den estetiska upplevelsen (Lim, 2005). Konstaktiviteter övervakade av en medveten
pedagog kan leda till samspel, kommunikation, kritiskt tänkande och problemlösning bland
barnen (Danko-McGhee & Slutsky, 2007). Flera studier visar att det krävs en pedagog som är
kunnig inom estetiska uttrycksformer för att givande lärtillfällen ska kunna skapas (DankoMcGhee & Slutsky, 2007; Kim & Kemple, 2011; Lim, 2005).
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Tarr (2001) framhåller att ett samarbete mellan konstlärare och förskollärare är viktigt för att ge
barnen de bästa möjligheterna att kommunicera sina idéer genom bildskapande. Vidare lyfter
Frisch (2006) upp olika typer av stöd som förskollärare ger barn när de tecknar. De olika stöden
presenteras inom en sociokulturell ram där samspel och interaktion mellan pedagogen och barnen
och barnen emellan är i fokus. Frisch kom bland annat fram till att de barn som tog hjälp av det
stöd som de blev erbjudna i sin teckningsskapande process, lyckades att göra bilder och tecken
berikade med detaljer inom sin proximala utvecklingszon. I likhet med Frisch (2006) hävdar
Lindal (2002) att det är ett viktigt stöd i barns bildskapande när barnen härmar varandras
bildtekniker och idéer. Resultatet av Lindals studie var att hon bland annat har kunnat identifiera
tre olika samtalstyper. Dessa tre samtalstyper skapar helt olika förutsättningar för problemlösning
inom bild och form. I det instrumentella samtalet har pedagogen på förhand tänkt ut målet för
aktiviteten. I en annan samtalstyp intar pedagogen en passiv roll och låter barnen jobba
tillsammans och härma varandras lösningar. Under det kreativa samtalet skapar pedagogen
förutsättningar för att det ska finnas flera olika vägar för barnen att ta i jakten på problemets
lösning.
Danko-McGhee & Slutsky (2007) menar att genom observation, reflektion och engagemang
tillsammans med barnen, ger läraren stöd att förstå var någonstans barnen är i sitt lärande. Utifrån
det här kan läraren erbjuda barnen alternativa vägar och stöttning. Genom att låta barnen ta sig an
en aktivitet på ett utforskande sätt kan läraren erbjuda barnen problem som de kan lösa på olika
sätt. Danko-McGhee & Slutsky påpekar att fri utforskning skapar möjlighet till kreativitet,
kritiskt tänkande, och att använda tidigare kunskap för att ta sig an en ny uppgift. De drar
slutsatsen att det viktigaste är att barn tar på sig rollen som undersökare och att pedagoger
uppmuntrar dem till att dra sina egna slutsatser och teorier. Författarna hävdar att pedagoger
måste lära sig att låta barnen leda vägen under projektens gång och ge dem möjligheten att
påverka vilken väg det ska ta. Danko-McGhee & Slutsky fortsätter sin tankebana med att detta
tillvägagångssätt uppmuntrar barn att uttrycka sina idéer och tankar men framförallt så att barnen
förstår att pedagogerna ser deras tankar som värdefulla. Özturk och Tantekin (2011) menar att
pedagoger kan ta hjälp av barnens bilder när de behöver få en inblick i barnens lärandeprocess.
Barns lärandestrategier i bildskapande förstås eller uppmuntras inte alltid i förskolan. I
bildaktiviteter förmedlar barn berättelser, tankar och idéer. Dessa aktiviteter är förberedelser för
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visuell kommunikation med vuxna. Visuell kommunikation är en viktig del i vårt samhälle, något
som i sin tur gör kunskap i bildskapande betydelsefullt (Frisch, 2006).

3.2 Barnet och estetiken
Vygotskij ansåg att barns estetiska förmåga är medfödd och naturlig men behöver förfinas genom
att assisteras av lärare och mer kunniga kamrater. På grund av detta är Vygotskijs uppfattning att
det är en social och kulturell process och inte en helt biologisk (Lim, 2004). Bildskapande är
enligt tradition en viktig del i förskolans verksamhet. Ett av förskolans mål är att barn ska lära
sig att använda bild som en estetisk uttrycksform men även som ett medel för annat lärande
exempelvis socialt och språkligt (Änggård, 2005; Skolverket, 2010). Dock påpekar Coates och
Coates (2006) att det oftast är slutprodukten som tolkas och värderas när det kommer till barns
teckningar. De menar att själva processen där barnen pratar med varandra, berättar historier och
kopplar tecknandet till leken mestadels ignoreras. Slutprodukten kan inte på egen hand förmedla
det sociala samspelet, tankeverksamhet och samtal som skett under skapandets gång.
Änggård (2006) och Coats och Coates (2006) hävdar att bildskapande är viktigt för barnen då det
är en övning i social färdighet. Barnen influeras av varandra och använder varandras erfarenheter
i skapandet. Barnen delar idéer om hur de ska göra sina teckningar på samma sätt som de delar
idéer när de leker. De berättar också ofta invecklade sagor när de ritar bilder. Enligt författarna
delar teckningarna som barnen ritar ofta liknande element, som kommer ifrån att de berättar
tillsammans. Vidare framhäver även Änggård (2006) barnens estetik, att de ofta har målet att rita
något som ses som fint. För att skapa en bild som barnen anser är fin använder de sig av olika
strategier. Änggård beskriver i sin artikel barnens olika strategier som bland annat innefattar
mallar och avmålning. Under bildskapandet berättar barnen ofta sagor tillsammans och utvecklar
idéer kring motiven i bilderna. Detta resulterar i att barnens bilder många gånger innehåller
liknande element. Anning (2004) hävdar också att barnen pratar och berättar historier under tiden
de ritar. Hon kallar detta för dramatic play. Anning påpekar att hon hade önskat att grundsynen
på teckning skulle förändras och att pedagoger kunde se värdet i barns teckning som ett sätt till
yttrandefrihet, kommunikation och berättande. Anning understryker att tecknande skulle behöva
normaliseras så att gemensamma stunder av ritande och berättande skulle ses som lika självklart
som att samlas kring en bok.
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3.3 De yngsta barnens kommunikation och samspel
Det är ett faktum att de yngsta barnen kommunicerar och samspelar med varandra och sin
omgivning på förskolan. Detta konstateras bland annat i Engdahl (2007). Författaren poängterar
att de yngsta barnen använder sig av olika kommunikationsmönster som till exempel
kroppsrörelser, ögonkontakt, namn och enstaka stavelser. Hon visar vidare att även känslor
används som uttryckssätt av de yngsta barnen. Oftast dominerar de positiva känslorna och om ett
barn blir glad av något som ett annat barn gör vill hen oftast delta i aktiviteten. Här kan inflikas
att Michelsén (2004) i likhet med Engdahl har påträffat dessa kommunikationsmönster. Vidare
uppmärksammar Michelsén imitationer som ett av de vanligaste verktygen bland de yngsta
barnen för att skapa samspel. Ett barn gör en sak, ett eller flera andra barn uppfattar detta och gör
likadant. Detta resulterar i samspel som gläder dem och även bjuder in till nya erfarenheter för
barnen.
Vidare har Michelsén funnit flera sorters sätt för de yngsta barnen att bjuda in till lek, till
exempel genom att göra något aktivt som att springa omkring eller hålla en leksak i handen. De
visar ofta tecken på att även vilja vara med i en pågående lek, hjälpa varandra och umgås.
Engdahl (2007) tar upp att många av dessa kommunikation- och samvaromönster framträder hos
de äldre barnen på förskolan, och när det gäller de yngsta barnen handlar det om att de har andra
sätt att interagera på då de i många fall inte har språket tillgängligt ännu.
Engdahl (2011) har även kommit fram till att de yngsta barnen även har strategier för andra
tillfällen än vid lek och samspel. Även de yngsta barnen vill rå om sig själva en stund och vara
ifred. Detta kan dock vara svårt att uttrycka när man inte har grepp om det verbala. Det är oftast
då som konflikter uppstår hos de yngsta barnen (Engdahl, 2011).

4. Metod
I detta kapitel redogörs för vilken forskningsmetod som tillämpas och de begrepp som används.
Urvalsprocessen och forskningsetiska principer beskrivs. Kapitlet inleds med en översikt av det
socialkonstruktionistiska perspektivet. Vidare behandlas positionsteorin som är studiens

7

analytiska verktyg. Kapitlet tar även upp hur vi gick tillväga med urval. Vidare problematiserar
vi metodval och etiska aspekter.

4.1 Socialkonstruktionism
Studiens teoretiska ramverk utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Inom
socialkonstruktionism skapas sociala fenomen genom samtal eller samtalslika aktiviteter.
Socialkonstruktionism förekommer i olika former där den starkaste framhäver att allt är socialt
konstruerat. Det är därför omöjligt att komma fram till en allmän objektiv eller allsidig universell
vetenskap. Inom svagare former av socialkonstruktionism anser man att det finns korrekta
beskrivningar av världen, men det brukar finnas flera olika beskrivningar (Harré & Langenhove,
1999). Det socialkonstruktionistiska perspektivet behandlar de olika varianter av sociala
identiteter som finns i samhället (Bryman, 2011). Sociala fenomen konstrueras i samspel mellan
människor. I föreliggande studie studerar vi just samspel mellan barn och pedagoger i
bildaktiviteter. Jämfört med till exempel Vygotskijs sociokulturella perspektiv kan
socialkonstruktionismen och positioneringsteorin hjälpa oss att få syn på flera andra aspekter
som förekommer i interaktionen mellan människor. En aspekt som inte förekommer hos andra
teorier är maktaspekten där vi kan få syn på de maktpositioneringar som förekommer i
människors interaktioner med varandra (En maktposition skulle kunna vara de hierarkier som
dyker upp i samhället, till exempel olika samhällsklasser). Eftersom vi använder oss av dessa
teorier kan vi bidra med nya vinklar på det sociala samspelet (Harré och Langenhove, 1999).
Bryman framhäver att sociala fenomen är föränderliga eftersom samhället ständigt utvecklas.
Han påpekar också att forskare framför en egen version av verkligheten. Denna version kan inte
ses som definitiv på grund av att forskarna verkar i olika sociala sammanhang där det finns olika
sätt att uppfatta verkligheten. Harré och Langenhove (1999) beskriver att positionsteorin har en
naturlig plats inom socialkonstruktionismen. Människor positionerar sig själva och blir
positionerade av andra. En övergripande diskurs dikterar vad människor har möjlighet att utföra.

4.2 Positioneringssteori
Harré (1999) beskriver positioneringsteorin som ett sätt att begripa olika psykologiska
omständigheter. Den har utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och fokuserar på
att finna de olika subjektpositioner som förekommer i sociala sammanhang. Människor tilldelar
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och blir själva tilldelade av andra olika subjektspositioner. Detta för att kunna relatera till den
sociala verkligheten. Positionering är en diskursiv praktik utövad av flera individer åt gången.
För att ingå i ett socialt sammanhang behöver individen inneha en position. Denna
subjektsposition kan vara självförvållad eller tilldelad, beroende på om personen är aktiv eller
passiv i sitt samspel med andra. En “subjektposition” kan vara hänvisad till hur individens
medverkan är mottaglig utifrån för dessa och andra typer av personligheter och ibland även
identiteter. Harré påpekar till exempel att man kan positionera sig själv eller själv bli
positionerad som exempelvis självsäker eller osäker, dominant eller undergiven, framfusig eller
försiktig och så vidare. Positioner uppstår naturligt i sociala situationer och sammanhang. En
dominant roll kan intas av en deltagare i en social situation. Konsekvenserna av detta kan vara
både positiva och negativa. Det kan medföra att de andra individerna tvingas inta positioner som
de annars inte hade intagit frivilligt. Men positionerna i en social situation kan även utmanas och
på så sätt förändras så att deltagarna blir ompositionerade och tvungna att stiga ur sin
trygghetszon (Harré & Langenhove, 1999). Individer skiljer sig i sin kapacitet att positionera sig
själva och andra. Huruvida personerna är individualiserade eller förlitar sig på kulturella
stereotyper är faktorer som kan innebära att positionering skiljer sig åt. Vissa kulturella
stereotyper är en del av den allmänna moraliska "ordningen" i ett samhälle medan andra endast
är en del i specifika kontexter. Exempelvis är ett visst uppförande förväntat på jobbet och ett
annat i privata sammanhang (Harré & Langenhove, 1999). Dessa stereotyper kan vara något som
påverkar hur pedagoger och barn positionerar och positioneras i förskolan.
Vårt syfte med den här studien var att studera samspelet mellan pedagoger och barn. Detta gör
att ett socialkonstruktionistiskt perspektiv var lämpligt i sammanhanget. Positioneringsteorin
användes som analytiskt verktyg. Den användes för att granska de olika positionerna som kunde
intas och tilldelas under den sociala situation som undersöktes. Att använda positioneringsteori
innebar att vi kunde studera hur pedagogerna förhölls sig till barnen under aktivitetens gång.

4.3 Urval
Vi har undersökt hur pedagoger samspelar med barn i åldrarna två till tre under bildskapande. Vi
bedömde att strategiskt urval var mest lämpad för studien för att ha möjlighet att observera
bildskapande. Strategiskt urval innebär att subjekten selekteras utifrån det ämne som studeras. På
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grund av att studien var kvalitativ valde vi en förskola som arbetade med området som skulle
studeras. Vi fördjupade oss sedan i deras perspektiv (Bryman, 2011). Vid val av förskola till
studien utgick vi ifrån förskolor som arbetade aktivt med estetik och hade en åldersanpassad
barngrupp. Detta för att ha möjlighet att undersöka hur pedagoger agerade under bildskapande
med just barn i åldrarna två till tre. Studien genomfördes på en förskola som vi inte besökt
tidigare. Detta för vi inte ville riskera att barn eller pedagoger påverkas av personliga relationer
till oss sedan tidigare. På grund av detta ville vi i vår forskarroll hålla oss anonyma. Studien
genomfördes på en 1-3 års avdelning då syftet med studien är att studera pedagogernas
förhållningssätt gentemot de yngsta barnen i åldrarna två till tre vid bildskapande.

4.4 Metodval
Videodokumentation valdes som metod för att producera empirin för studien. Rönnerman (2012)
menar att videoinspelning förmedlar en mer mångsidig bild än exempelvis observation. Valet
baserades på att åldern på barnen i vår undersökning var två till tre år. Därför ansåg vi att video
skapade bäst förutsättningar för att få med allt som kunde vara av värde för vår studie så som
kroppsspråk, ljud, samspel etc. Anteckningar fördes som komplement till videodokumentationen
för att förtydliga aspekter som inte framgick på filmerna. Bjørndal (2005) poängterar att en
fördel med videoinspelning är att man fångar upp en stor detaljrikedom. Videoinspelningarna går
sedan att se om flera gånger och även spela upp långsamt om det skulle behövas. Bjørndal menar
också att man kan få en djupare förståelse genom att man kan observera olika saker varje gång
man tittar på videoinspelningen. Författaren påpekar att kameran spelar in både verbala och ickeverbala signaler. Efter inspelningen kan man därför mer obehindrat analysera olika typer av
kommunikation. Bjørndal tar också upp några negativa aspekter av videoinspelning, bland annat
att kameran kan påverka en situation starkt. Videoinspelning kräver också en hel del energi och
förberedelser Vi såg inte dessa som anledningar till att inte använda oss av videoinspelning då vi
hade gott om tid att förbereda oss innan aktiviteterna

4.5 Etik
Inför observationerna delade vi ut en samtyckesblankett (se bilaga) till vårdnadshavarna där de
fick ta ställning till om deras barn skulle vara med i studien eller inte. I blanketten utgick vi från
vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Bryman (2011) beskriver de grundläggande etiska
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frågorna som rör personer som är inblandade i forskning. Enligt informationskravet berättade vi
för personerna som var involverade vad vi skulle göra, vilka moment som ingick och att
deltagandet var frivilligt. I samtyckesblanketten framgick det att den insamlade datan endast
användes i forskningsändamål. Personerna som medverkade avidentifierades och innehållet
förvarades så obehöriga inte kunde komma åt det. Bryman (2011) framhäver att deltagarna själva
ska få bestämma över sin medverkan och när det kommer till minderåriga behövs
vårdnadshavares godkännande. Vi var uppmärksamma på tecken som kunde indikera att barnen
inte ville vara med, de hade då fått möjligheten att lämna aktiviteten. Då studien genomfördes
med barn i åldrarna ett till tre var de etiska övervägandena extra viktiga. De yngre barnen har
ofta inte samma möjligheter att uttrycka sina åsikter och i många fall kan deras försök till
kommunikation misstolkas. Ett etiskt dilemma som kunde ha uppstått var att behöva säga nej till
ett barn som ville vara med men vars föräldrar ej hade givit sitt medgivande.

4.6 Analytiska verktyg
Innan arbetet med analysen kunde påbörjas behövde det producerade videomaterialet bearbetas.
Vi granskade videomaterialet som transkriberades ordagrant. Vi bedömde att en ordagrann
transkribering av vad som sades samt vad som utspelades var viktigt för att kunna genomföra
analysen. Därefter valde vi ut de sekvenser som var relevanta utifrån studiens syfte.
Transkriberingarna genomfördes i programmet Microsoft Word. Arbetet med transkriberingarna
delades upp mellan författarna, materialet bearbetades sedan tillsammans när transkriberingarna
var fullbordade. Vi bedömde att transkribering var det mest effektiva sättet att få fram material
till vår analys, Genom att transkribera kunde vi få syn på både kroppsrörelser och samtal som
uppstod. Analysen är uppdelad i två delar, ena delen beskriver händelsen som valts ut. Dessa
sekvenser är utdrag ur transkriberingen som vi har bearbetat för att underlätta för läsaren. I andra
delen använder vi positioneringsteorin för att analysera sekvenserna. Studien bygger på de utdrag
som vi bedömde var mest relevanta utifrån studiens syfte.

4.7 Design
Förskolan kontaktades först via telefon där vi introducerade vår studie. Samtyckes- och
informationsbrev delades ut när vi besökte förskolan. Vi besökte förskolan veckan därpå och
genomförde videodokumentationen. Närvarande i aktiviteterna var två pedagoger och fem barn.
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Empirin producerades vid tre tillfällen och cirka 30 minuter per tillfälle. Vi filmade med en
kamera som stod på stativ. En mobilkamera användes för att kunna filma från andra vinklar,
detta för att få med flera perspektiv som vi annars hade missat. För att få med alla subjekten
positionerade vi oss med kamerorna på motsatta sidor om bordet där aktiviteten hölls. Vi
bedömde att det var högst relevant för den kommande analysen att få med alla subjekten i bild
samtidigt för att inte missa kroppsspråk och minspel. Pedagogerna fick själva styra aktiviteten då
vi studerade deras samspel med barnen.

5. Resultat
Bildaktiviteten sker i förskolans ateljé. Förskollärarna “Ann” och “Ulrika” sitter tillsammans
med fyra barn vid ett runt bord. Materialet inför aktiviteten är förberett och framlagt sedan
tidigare. Det består av olika sorters natur- och hobbymaterial som barnen ska göra figurer utav.
Det finns även några färdiga figurer framställda för att ge barnen inspiration. Barnen “Lisa”,
“Jens”, “Mina” och “Vera” sitter också runt bordet. Pedagogerna sitter på varsin sida med barnen
mellan sig. Ett femte barn, “Ville” kommer in senare i aktiviteten. Vi hittade tre typer av
positionering när vi analyserade empirin: när pedagogerna positionerar varandra, när
pedagogerna positionerar barnen och när barnen positionerar sig själva och andra.

Läsaren får ta del av bearbetade transkriptioner som har valts ut efter de teman som påträffades.
Först kommer ett stycke med själva transkriptionen, detta följs upp av en analys av det stycket.

5.1 Aktiva pedagoger och passiva barn
Ulrika blandar färger till två av barnen som vill måla sina figurer. Ett samtal mellan henne och
Ann fortlöper under tillfället. I den här sekvensen får läsaren ta del av hur subjektspositionerna
kan skifta mellan pedagogerna.
Ulrika kommer tillbaka med flaskfärger: - “Nu ska vi se om vi kan blanda ihop lite färger så det blir lila
här.” Mina och Jens utropar båda två: -”JA!” Ulrika börjar blanda blå och röd flaskfärg på en bricka.
Ann tittar på när Ulrika börjar hälla upp den röda färgen: - “Jag tror att det är den andra röda.” Ulrika
tittar på henne: -”Okej...?” Ann skrattar till lite och tittar på henne. Ulrika rycker på axlarna: - “Aja, det
blir nog bra ändå.” Ann nickar: - “Vi får se.” Ulrika instämmer och börjar hälla upp den blå färgen: 12

”Ja det finns ju annan röd färg med, jag tog bara den som stod närmast.” Hon fortsätter blanda under
tystnad. Mina och Jens tittar på vad hon gör. (...) Jens tittar fortfarande på när Ulrika blandar, han
utropar: - “Röd och blå!” Ulrika nickar: - “Ja, röd och blå, oj nu kom det lite för mycket rött.” Mina
tittar på henne: - “Kan du inte blanda mer?” Ulrika: - “Nej, det blev för mycket rött, äsch vi får göra om
det. Vi tar en annan röd färg.” Hon reser sig och hämtar en ny flaskfärg. Under tiden reser sig Ann för
att hämta limpistolen. Ulrika kollar frågande på henne: - “Menar du den?” Hon håller upp en annan röd
flaska. Ann: - “Nej, den andra.” Ulrika: -” Den?” Ann svarar jakande och sätter sig igen.

Ulrika intar en aktiv subjektsposition genom att hon hämtar färger och blandar dem. Barnen tittar
på och de deltar i samtalet kring färgerna men innehar ändå en passiv subjektsposition då de inte
aktivt är med och blandar. Å ena sidan kan det vara så att Ulrika tilldelar barnen en passiv
subjektsposition genom att hon inte bjuder in dem till att blanda färger tillsammans. Å andra
sidan framkommer det att barnen inte gör några försök att vara med i färgblandningen utan
tillskriver Ulrika en ledande subjektsposition. Ann flikar in att Ulrikas val av röd färg inte
kommer att fungera, detta kan tolkas som att Ann intar en subjektsposition där hon sätter sig över
Ulrikas kunskap om färglära. Ulrikas fras “det går säkert bra ändå” kan tolkas som att hon
försöker upprätthålla sin aktiva subjektsposition och bortse från Anns kommentar. Å andra sidan
kan det bero på att hon inte ger så mycket uppmärksamhet till vad Ann faktiskt säger och istället
ger ett rutinartat svar. Ulrikas svar kan därmed vara passivt om det är något hon säger av vana
utan intention. Sättet hon uttrycker sig på indikerar att frasen används av vana. Hennes svar kan
även vara aktivt om hon exempelvis är van vid denna position. Längre in i sekvensen ser vi att
Ulrika till slut ger upp och frågar Ann vilken röd färg det var som skulle användas för att få rätt
nyans. Det här kan tolkas som att Ulrika ger upp sin auktoritära subjektsposition och positionerar
sig själv som undergiven istället och tilldelar Ann en subjektsposition som expert.

5.2 Olika förhållningssätt, olika förutsättningar
Sekvens 1
Innan aktiviteten påbörjas ska barnen och pedagogerna sätta på sig förkläden. Förklädena hänger
på väggen precis bakom där Ann sitter. Ulrika sitter på andra sidan av bordet. I den här
sekvensen lyfts de olika förhållningssätt som uppstår hos pedagoger och barn.
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Ulrika vänder sig till Mina: - “Vad ska du göra idag?” Mina: - “Jag vill också limma.” Ulrika: - “Du
vill också limma.” Ann hjälper Vera på med ett förkläde, Lisa sitter nära och lutar sig fram. Lisa: - “Jag
vill också limma.” Mina konstaterar: - “Då blir man kladdig.” Ulrika pekar bort mot förkläderna: - “Du
får hämta ett förkläde om du ska limma.” Jens, Lisa och Mina går iväg mot förkläderna. De tar fram
varsitt förkläde. Ulrika går efter och hämtar ett till sig. Ann hjälper Jens på med ett förkläde: - “Titta
Vera, Jens får ett likadant förkläde som dig. Såja bra”. - “Jag vill med” säger Lisa och sträcker fram sitt
förkläde mot Ann som har ryggen mot henne. Ulrika går tillbaka till sin plats och sätter sig. Ann pekar
mot stolen och säger till Jens att sätta sig där.
Ann vänder sig om och säger att Lisas förkläde är för litet och tar fram ett nytt.
Ann hjälper Lisa på med det nya förklädet.

I sekvensen har pedagogerna olika förhållningssätt gentemot barnen. Den ena, Ann hjälper
barnen på med förklädena och ser till att barnet som har fått på sig ett för litet förkläde byter ut
den till ett större, detta tar Ann fram åt henne. Ulrika har däremot ett mer distanserat sätt och
säger till barnen att de får hämta förkläden själva om de ska limma, vi ser här att jämfört med
Ann ger Ulrika barnen en subjektsposition som innefattar agens för hur situationen fortlöper. De
måste själva aktivt ta ansvar för situationen och hämta förkläden för att de ska få limma. Detta
påstående styrks också av att hennes uttalande: “Du får hämta ett förkläde om du ska limma.”
Hon hämtar ett förkläde åt sig själv och går tillbaka till sin plats vid bordet. Även om Ulrika ger
barnen en subjektsposition som möjliggör självständighet, så intar hon själv en passiv
subjektsposition när hon agerar. Ann styr över situationen, vilket vi kan se genom att hon sitter i
centrum och har nära till både barn och material för aktiviteten. Hon hjälper barnen på med
förkläden och ser till att de sätter sig på sina platser igen. Utifrån det här kan det tolkas som att
Ann ger mer stöd och hjälp och erbjuder dem därför en subjektsposition som hjälplösa.
Situationen kan också tolkas som att Ulrika sitter för långt ifrån förkläderna och att det blir då
Anns ansvarsområde. Antingen tar Ann ansvaret medvetet eller så får hon ansvaret på grund av
yttre omständigheter Vad som blir tydligt i sekvensen är att pedagogerna intar vitt skilda
subjektspositioner. Ulrikas positionering av barnen som aktiva leder till att de agerar
självständigt medan Anns aktiva agerarande leder till att barnen blir passiva och mer beroende av
hennes hjälp.
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Sekvens 2
Ett femte barn, Ville har kommit in i rummet och vill också limma. Ulrika tar sig an honom och
de arbetar tillsammans. I den här sekvensen kan vi se vad som sker när barnen får olika
förutsättningar att klara av aktiviteten.
Ulrika sitter vid bordet, Ville står bredvid med förkläde på. Ulrika tar fram olika material och frågar
Ville vad han vill göra. Ville tar tag i en limpistol: -” Limma!” Ulrika: -”Okej, vad vill du limma då? Det
finns kottar och kastanjer.” Ville: -”Kastanjer!” Ulrika: -”Okej, här har du kastanjer.” Hon plockar
fram lådan med kastanjer så att Ville kan välja. Hon hjälper honom att ta några och lägger dem på
bordet. Ville börjar limma med limpistolen. Ulrika tittar på under tiden. Ulrika: -”Ska du limma fast
något där nu?” Ville sätter kastanjen på en annan kastanj, Ulrika hjälper honom att trycka ihop dem så
att limmet fastnar. Ville flyttar limpistolen mellan händerna. Ulrika: -”Akta nu så att du inte bränner
mig!” Hon flyttar snabbt undan sin hand när limpistolen närmar sig: -”Det är ju varmt, så att vi inte
bränner oss.” Ville börjar limma på en annan kastanj, Ulrika håller i figuren under tiden så att det blir
lättare för honom: -”Vad ska du ha där då?” Ville tar en annan kastanj och sätter dit den. Ulrika ställer
fram lådan igen så att Ville kan ta mer kastanjer. Hon drar undan armen för limpistolen, som vid flera
tillfällen är nära att dunsa in i hennes arm: -”Du får vara försiktigt”, säger hon och skrattar lite. Ville
fortsätter att limma. Under tiden hjälper Ann Lisa att sätta fast garn på hennes figur, de använder också
limpistolen. Ann: -”Vill du sätta på håret? Det är varmt så du får vara försiktig.” Lisa tittar på figuren
och flyttar sig lite bort från den: -”Nehej.” Ann: -”Är du säker? Ska jag göra det?” “Mm.” säger Lisa.
Hon tittar på medan Ann sätter fast garnet. Ville limmar på ännu en kastanj och bränner sig på limmet.
Han gnäller till och Ulrika tittar på honom: -”Aj aj brände du dig, kom så häller vi vatten på det, var det
där du brände dig?” Hon plockar bort lite lim från fingret på Ville och han blir tyst igen. Ulrika: ”Känns det bättre? ”Ville nickar, går tillbaka till bordet och utbrister: “Ont.”
Han plockar upp limpistolen igen, tittar på den och börjar limma igen.

Ulrika positionerar sig själv som ledaren i aktiviteten genom att ställa frågor och se till att Ville
kommer igång med sin figur. Det verkar dock som att hon är inbjudande i sitt sätt att arbeta med
barnet, hon lyssnar in vad Ville säger och låter honom pröva. En avgörande faktor för vår
tolkning av detta är att Ulrika låter Ville använda limpistolen själv. Hon hjälper honom enbart
när han ska sätta fast kastanjerna. I detta läge verkade det finnas en risk för barnet att bränna sig
på den varma limpistolen. Ulrika positionerar Ville som kompetent vilket leder till att han blir
aktiv och självständig i aktiviteten. Vi kan jämföra den här delen av aktiviteten med Ann och
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Lisas samspel som pågår samtidigt. Ann erbjuder Lisa att testa att sätta fast garnet men varnar
samtidigt för att limmet är varmt. Detta leder till att Lisa backar och låter Ann sätta dit garnet
istället. Vi ser här att Ann positionerar Lisa som liten och kanske oförmögen att hantera
limpistolen. Ann intar subjektspositionen som omhändertagande och vårdande. Lisa tar emot
subjektspositionen och hennes agerande tyder på att hon ställer sig negativ till att röra vid det
varma limmet. Ville och Lisa är jämnåriga, men positioneras på helt olika sätt av pedagogerna.
Ulrika låter Ville hantera limpistolen själv och säger till och med att han måste akta henne.
Ulrikas agerande tyder på att hon vill att barnen ska klara av situationerna själva. Ville
positioneras som självständig. Ulrikas agerande tyder på en viss nervositet över att få lim på sig.
Detta uppvisas när att hon flyttar undan sin arm när han kommer nära. Hon kommenterar även
flera gånger att han måste tänka på att limmet är varmt och att han ska ta det försiktigt. Vidare i
sekvensen bränner sig Ville på limmet och börjar jämra sig. När Ulrika upptäcker detta intar hon
en vårdande subjektsposition och skyndar sig att hjälpa honom. Ulrika tar bort limmet som
fastnat på ett av Villes fingrar. Villes gest gentemot Ulrika efter att hon tagit bort limmet kan
tyda på att han blir på gott humör igen. Sammanfattningsvis ser vi att Ulrika intar flera olika
subjektspositioner. Hon tar själv positionen som ledare i samspelet med Ville men tillskriver
honom ändå en självständig position. Ulrika stödjer Ville men låter honom samtidigt vara aktiv i
hanteringen av limpistolen. När Ville sedan bränner sig intar Ulrika en mer omvårdande
subjektsposition. Anns agerande skiljer sig från Ulrikas då hennes agerande leder till att Lisa blir
passiv.
Sekvens 3
Ann förklarar för barnen att figurerna kan se ut på helt olika sätt. Här presenteras maktaspekten
som med hjälp av positioneringsteorin går att finna i det sociala samspelet.
Ann tittar frågande på barnen: - “Vad behöver vi när vi ska göra figurerna? Vi behöver en kropp.” Hon
visar genom att dra armarna längs sin egen kropp och förtydligar med ordet kropp igen. Ann tittar på
Mina medan hon förklarar. Mina tittar tillbaka men säger inget. Lisa som sitter på höger sida om Ann,
tar tag i hennes arm och säger: -” Ett huvud.” Ann vänder sig mot Lisa: -” Ett huvud ja, och armar!”
Ann sträcker på sina armar så att barnen ser. Ulrika säger lågt: -”Och ögon att titta med.” Lisa pekar på
figurerna som ligger på mitten av bordet: - “Den har armar!” Ann svarar henne: - “Ja den har armar
ja.” Hon pekar på de andra figurerna. -”Alla figurer har faktiskt inte armar.” Ulrika säger åter lågt: 16

“Nej”. Ann: -” Den där som är en orm har ju inga armar, han behöver inte det.” Lisa pekar: -”En
ekorre!” Ann: -”Ser du det? En ekorre?” Jens som sitter bredvid Lisa frågar plötsligt: -”Var är
*Inger*?” Ulrika tittar på honom: -”Inger, hon är ju i glasrummet.” Mina pekar på fruktskålen som står
på bordet: - “Mera!” Ulrika sträcker sig fram och ger den till henne. Ann tar fram en pinne från
materialet som ligger på bordet: -”Här är en spännande pinne, undrar var den kan bli för något?” Vera
sträcker på sig för att titta på pinnen.

Anns agerande tyder på att hon försöker väcka intresse och positionerar sig själv som ledare
medan barnen och Ulrika blir positionerade som deltagare. Både barnen och Ulrikas passiva
agerande tyder på att de tillskriver Ann subjektspositionen som ledare. Genom att Ann ställer
frågor kring aktiviteten erbjuder hon barnen subjektspositioner som aktiva och kunniga. Anns
agerande pekar på att hon förutsätter att de har möjlighet att svara på frågorna hon ställer om de
vill. Ann vänder sig till Mina som väljer att inte svara, Lisa svarar i hennes ställe. Vi ser att Lisa
positionerar sig själv som självsäker genom att hon tar tag i Anns arm och säger tydligt vad hon
anser. Ulrika intar även i den här sekvensen en passiv subjektsposition genom sitt sätt att agera.
Hon flikar in med korta kommentarer och ofta med låg röst. Utifrån det här går det att dra
slutsatsen att hon även här tilldelar Ann en auktoritär subjektsposition. Det framkommer i
sekvensen att gruppen har fruktstund samtidigt som aktiviteten presenteras. Vi tolkar det som att
barnen blir mer passiva och frånvarande i sina subjektspositioner på grund av detta. Fruktskålen
får ett större fokus av några av barnen än vad pedagogerna får. Detta märks när Mina frågar efter
mera och pekar på skålen. Anns användande av frasen “här är en spännande pinne” tyder på att
hon försöker få tillbaka barnens uppmärksamhet och på så sätt upprätthålla sin auktoritära
subjektsposition. Sammanfattningsvis ser vi Anns förhållningssätt som auktoritärt i situationen.
Hon använder olika strategier för att behålla sin auktoritära subjektsposition. Ulrikas passiva
handlande i den här situationen stärker Anns subjektsposition som auktoritär. Å ena sidan kan
Ulrikas agerande vara medvetet för att låta Ann leda aktiviteten. Å andra sidan kan Ulrikas
agerande bero på att Anns ledarroll är stark. Vi ser här att pedagogernas positioneringar som en
fråga om makt och självsäkerhet. I denna situation har pedagogerna möjlighet att positionera sig
själva som ledare genom att agera självsäkert och därmed ta makt. Något som vi ser att Ann gör i
större utsträckning än Ulrika.

17

5.3 Barnens positioneringar
Sekvens 1
Ann samspelar med Vera och Mina. Lisa vill också ha uppmärksamhet och försöker på olika sätt.
I den här analysen lyfts hur barnens positioneringar ter sig och hur detta påverkar aktiviteten och
pedagogernas handlingar.
Ann pratar med Vera och Mina. Lisa säger med låg röst: -”Vill inte ha den”. Hon syftar på det lilla
plastögat som hon valde tidigare. Ann vänder sig bort och börjar prata med Jens och Mina. Lisa höjer
rösten och utbrister: -”Jag vill inte ha den!”. Ann vänder sig mot Lisa: - “Nej det behöver du inte, du kan
ha andra ögon istället. Hon lyfter upp skålen med ögon och låter Lisa välja: -”Här kan du välja om du
vill ha stora eller små”. Lisa utbrister energiskt: -”Stora!”. (...) Ann pratar med Mina och frågar henne:
-“Vill du ha en tomteluva till din figur?”. Lisa tittar på Ann och säger högt: -”Här Ann! Här!” Ann
svarar Lisa med ett: -”Mm”. Ann vänder sig sedan tillbaka mot Mina: -”Se upp så att det inte droppar
lim på golvet. Din figur kanske vill ha en annan mössa?”. Mina sträcker fram sin figur mot Ann som tar
emot den. Ann reser sig upp med Minas figur i handen, Lisa följer henne med blicken.

Lisas agerande tyder på att hon har tilldelat Ann subjektspositionen som “hjälpare” där hon
under aktivetetens gång söker sig till pedagogen för hjälp och stöd. Detta artar sig i att hon höjer
rösten och upprepar sina uttalanden vid flera tillfällen när hon inte längre besitter Anns
uppmärksamhet. Vi ser det även när hon säger att hon inte vill ha det plastöga hon valt tidigare
under aktiviteten, hon väljer att vänta på att få Anns uppmärksamhet istället för att lösa
problemet själv. Utifrån hur Lisa agerar går det att se att Lisa positionerar sig själv som hjälplös i
detta sammanhang. Lisas fokus i aktiviteten ligger endast på Ann, hon samspelar inte med resten
av gruppen. Detta förtydligas när Ann riktar sin uppmärksamhet mot något av de andra barnen.
Lisa försöker ta tillbaka hennes uppmärksamhet men lyckas inte, när Ann går iväg med Minas
figur tittar Lisa efter henne. Utifrån hur Ann agerar gentemot Lisa går det att dra slutsatsen att
hon har erfarenhet av hur Lisa brukar agera. Anns agerande tydliggör att hon vill att Lisa tar ett
steg tillbaka och låter de andra barnen få ta mer plats. Ann försöker erbjuda Lisa en mer
självständig subjektsposition. Pedagogen positionerar Lisa som självständig och kompetent
genom att låta henne göra egna val genom kommentaren “Här kan du välja om du vill ha stora
eller små”. Pedagogens agerande kan å ena sidan tyda på att hon försöker hjälpa Lisa att bli mer
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självständig. Å andra sidan kan Anns agerande vara ett försök att positionera Lisa på ett sätt som
visar att hon tar för mycket plats och att de andra barnen också har rätt till hennes tid.
Sekvens 2
Jens känner sig klar med sin figur och söker pedagogernas godkännande att gå från bordet. I den
här sekvensen lyfts det faktum att även barn intar auktoritära subjektspositioner.
Ulrika reser sig upp och går bort till vasken för att tvätta händerna. Jens lägger undan sin pensel och
utbrister: -”Vill inte måla mer”. Han sträcker på sig och vänder sig mot Ulrika: -”Jag vill inte måla”.
Ulrika svarar Jens: -”Du ska inte måla mer? Då kan någon annan få måla om de vill. Är det någon som
ska ha lila så går det bra”. Jens går ifrån bordet och fram till Ann: -”Jag vill inte måla mer. Ann svarar
Jens: -”Vill du inte måla mer? Vill du fortsätta göra något annat på din figur? Jens?”. Ulrika flikar in: ”Vill du inte fortsätta med din figur?” Jens: -”Nej”. Ulrika svarar då: -”Då kan du gå och tvätta dig och
gå till ljusbordet istället”. Ulrika hjälper Jens med att ta av förklädet. När Mina hör deras konversation
utbrister hon med bestämd röst: -”Jag vill också vara med vid ljusbordet. Kan du hjälpa mig med?”. Hon
hoppar ner från stolen och går bort till vasken där Lisa står och tvättar händerna. Jens går direkt mot
ljusbordet utan att tvätta händerna, då ropar Mina till honom och pekar: -“Du måste tvätta dig Jens!”.
Jens kommer tillbaka och tittar frågande på henne. Mina säger en gång till: -”Du får tvätta dig”. Ann
håller med: -”Ja du får tvätta dig här Jens”.

När Ulrika går bort till vasken verkar Jens direkt tappa koncentrationen. Jens tar kontakt med
Ulrika och får inget konkret svar, han verkar inte tolka svaret som ett godkännande att gå från
bordet. Jens går då istället till Ann och säger samma sak, han får inte ett konkret svar från henne
heller. Till slut säger Ulrika till honom att han kan tvätta sig och gå till ljusbordet istället. Här
kan vi se att Jens inleder med att tilldela Ulrika en auktoritär subjektsposition. Detta kan bero på
att hon har suttit bredvid honom under hela aktiviteten. När han inte får ett rakt svar från henne
för han över positionen på Ann istället. Jens positionerar sig själv som osäker och verkar se sig
själv i behov av att få tillåtelse innan han går ifrån bordet. Varken Ulrika eller Ann ger honom ett
rakt svar utan ställer öppna frågor som erbjuder honom alternativ. Ingen av pedagogerna intar en
ledande subjektsposition utan de pendlar mellan olika positioner. Mina ser att Jens inte tvättat
händerna, hon tilldelar då sig själv en mer auktoritär subjektsposition efter som hon agerar som
om hon har vetskap om vilka rutiner som gäller. Hon tilldelar Jens en undergiven
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subjektsposition med uttalandet “du måste tvätta dig Jens!”. Ann håller med Mina och tilldelar
henne således en jämbördig subjektsposition, de delar kunskap om reglerna som gäller. Jens
handlande är begränsat av rådande regler, hans skyldighet blir att tvätta händerna innan han får
gå till ljusbordet. Sammanfattningsvis går det att konstatera även barnen intar auktoritära
subjektspositioner, något som i detta fall resulterar i att barnet som blir tillrättavisat av ett annat
barn lyssnar och gör som det andra barnet säger. Å ena sidan kan detta bero på att barnet har
kunskap om vilka regler som är verksamma. Å andra sidan kan hur hon positionerar sig själv i
förhållande till det andra barnet tvinga in honom in i en undergiven subjektsposition.

6. Diskussion
I aktiviteterna vi studerar i analysavsnittet är bildskapandet ett mål i sig, men även ett medel för
annat lärande. Förskolläraren presenterar först en saga och bjuder in barnen till att kommentera
och använda sin fantasi. Vi kan se här att Anns samtal med barnens genomsyras av såväl ett
instrumentellt som ett kreativt samtal (Lindahl, 2002). Anns berättande av sagan för att sedan
låta barnen skapa sina egna figurer tyder på att ett instrumentellt samtal pågår. Genomförandet
av aktiviteten pekar på att Ann i förväg tänkt ut de olika stegen och sedan ställer frågor under
tiden. Men det går även att dra slutsatsen att ett kreativt samtal pågår i delar av aktiviteten.
Barnen tilldelas en frihet att skapa sina egna figurer genom att de får välja bland flera olika
sorters material. Pedagogerna har skapat olika vägar för barnen att gå genom materialet och
öppna frågor kring barnens val. Anns agerande gentemot exempelvis Lisa tyder på att hon
försöker få henne att göra egna val gällande sin figur och materialet. Ann erbjuder henne en viss
stöttning i valet av material genom frasen “Här kan du välja om du vill ha stora eller små”. Å ena
sidan kan det instrumentella samtalet hjälpa till för att se till att aktiviteten går mot det målet
pedagogerna haft som avsikt att nå. Å andra sidan riskerar barnens inflytande att bli lidande när
aktivitetens samtal följer en strikt linje. Det kreativa samtalet erbjuder barnen att få mer
inflytande i vad som pågår i aktiviteten. Här ser vi däremot att det instrumentella samtalet är det
som får störst plats under aktiviteten. Bildskapandet användes här som en utgångspunkt för att
kommunicera genom tal och bild. Samspelet mellan pedagogerna och barnen och pedagogerna
emellan blir en central del. Änggård (2005) tar upp att enligt tradition är bildskapande en viktig
del i förskolans verksamhet. Ett av målen i förskolan är att barn ska lära sig att använda bild både
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som en estetisk uttrycksform men även som ett medel för annat lärande. (Änggård, 2005;
Skolverket, 2010).
I vårt första tema tar vi upp en sekvens där pedagogerna Ann och Ulrika positionerar varandra. I
Den här sekvensen ser vi att pedagogera intar olika positioner vilket tyder på att de har olika
förhållningsätt när det kommer till bildskapandet i situationen. Deras förhållningssätt bidrar till
hur barnen positioneras och positionerar sig själva och andra under sekvensen. Ann leder
aktiviteten och tar inledningsvis mer plats än vad Ulrika gör. Detta kan å ena sidan tyda på att
Ann är mer engagerad i aktiviteteten genom att hon är den som leder aktiviten och besitter den
mest auktoritära subjektspositionen. Å andra sidan går det inte att veta om dessa roller är
förutbestämda sedan innan. Att Ann leder aktiviteten och Ulrika intar en mer passiv roll är något
som tyder på att rollerna skulle kunna vara förutbestämda. Ulrikas agerande ger oss intrycket av
att hon är mer osäker i situationen och agerar mer som extra stöd under aktiviteten. Att Ulrika tar
en mindre roll kan tyda på att hon är mer trygg i sin mer passiva subjektsposition. Det kan även
bero på att hon hamnar i den här positionen utifrån Anns agerande eller tidigare bestämdra eller
invanda mönster. När vi tittar på barnen i sekvensen där Ulrika blandar färg ser vi att de har
blivit tilldelade subjektspositioner som passiva, de tittar bara på när Ulrika blandar färg och
väntar på att få fortsätta med aktiviteten. En passiv subjektposition är den enda som finns
tillgänglig för barnen att inta när Ulrika blandar färg. Enligt Danko-McGhee och Slutsky (2007)
kan en medveten pedagog vara nyckeln till att bildskapande genomsyras av samspel,
kommunikation och andra egenskaper som kan komma till användning för barnen. Detta kan
problematiseras i sekvensen ovan. Ingen av pedagogerna, medveten eller inte, ser till att barnen
erbjuds att vara med i blandandet av färger. En slutsats som vi drar av detta är att det inte alltid
krävs att pedagogerna är medvetna, har utbildning eller att det infinner sig liknande faktorer för
att ett givande lärtillfälle ska skapas. Är barnen inte delaktiga fullt ut kan pedagogerna förlora
något på vägen. Hade barnen varit med i situationen kanske det inte hade spelat lika stor roll om
färgens nyans blivit korrekt eller inte. Danko-McGhee & Slutsky (2007) påpekar att fri
utforskning skapar möjlighet till kreativitet, kritiskt tänkande, och att använda tidigare kunskap
för att ta sig an en ny uppgift. De drar slutsatsen att det viktigaste är att barn tar på sig rollen som
undersökare och att pedagoger uppmuntrar dem till att dra sina egna slutsatser och teorier.
Författarna hävdar att pedagoger måste lära sig att låta barnen leda vägen under projektens gång
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och ge dem möjligheten att påverka vilken väg det ska ta. I aktiviteten förekommer det också
tillfällen där de låter barnen leda projektet och får mer inflytande. Att barnen ska göra figurer är
något pedagogerna bestämt åt dem, däremot är valet hur dessa ska se ut helt upp till barnen.
Exempelvis när Ulrika sitter limmar med Ville får han välja material själv. Ulrika finns sedan där
som stöd för honom medan han limmar ihop materialet han valt ut.
Utifrån vårt andra tema i resultatet, ser vi att pedagogernas förhållningssätt är diametralt olika
varandra. Ulrika intar en passiv subjektsposition och ger barnen självständiga subjektpositioner
för att kunna fortsätta med aktiviteten. Ann intar en aktiv subjektsposition men erbjuder barnen
positionen som hjälplösa och i behov av stöd. Å ena sidan ger Ulrikas förhållningsätt barnen
möjligheten att agera självständigt något som kan anses som viktigt i förskolan. Barnen får
möjlighet att träna i att själva ta ansvar och lösa problem. Å andra sidan kan det här leda till att
aktiviteten kommer igång senare. Anns agerande tyder på att hon vill att aktiviteten prioriteras
och fostransaspekten läggs åt sidan. Danko-McGhee och Slutsky (2007) hävdar att pedagoger
måste låta barnen ta plats och leda vägen igenom aktiviteterna, för att låta dem utforska
möjligheter och utöva problemlösning. I sekvensen leder pedagogerna vägen för att deras mål
ska kunna genomföras. Aktiviteten hade haft möjligheten att ta en helt annan väg om barnen
hade fått leda vägen genom projektet. Vi tänker att å ena sidan kan barnens inflytande bli för
stort och fokuset kan då gå förlorat. Å andra sidan kan det vara viktigt att ge barnen inflytande
för att inte tappa deras intresse. Inledningsvis såg vi Ulrikas agerande som det “bättre”
alternativet, barnen erbjöds att agera självständigt för få ta del av aktiviteten. Dock kan vi även
tolka att sättet som Ann agerade på kunde ha att göra med att hon ville prioritera själva
bildskapandet. På det sättet gör hon klart för sig och de andra att den här stunden ska genomsyras
av det estetiska och inte användas som ett lärtillfälle för att öka barnens självständighet. Men det
skulle även kunnat vara en rutinmässig handling från båda hållen. I andra sekvensen ser vi
ytterligare exempel på pedagogernas olika synsätt. Intressant att notera är Ulrika och Villes
samspel med limpistolen. Detta verktyg är något som oftast används enbart av pedagoger på
förskolan, då risken för att barnen bränner sig eller dylikt är hög. Dock ser vi i sekvensen att
Ulrika inte gör någon antydan till att hindra Ville från att använda limpistolen. Utifrån detta
tolkar vi det som att Ulrika har någon form av goda erfarenheter av att barn klarar av att använda
verktyget och därför inte gör en större sak av det hela. Vi ser att erfarenheten spelar roll, både
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hos barn och pedagoger. Lisa som också är med i sekvensen verkar ha ett helt annat förhållande
till limpistolen och tar emot subjektspositionen hjälplös som Ann erbjuder henne. I den tredje
sekvensen ser vi tydligt att Ann är den som styr över aktiviteten, när hon tar kommandot
ifrågasätter varken Ulrika eller barnen detta faktum. Detta skulle kunna bero på att pedagogerna
har kommit överens innan aktiviteten om vem som ska ha den auktoritära subjektspositionen.
Det här kan i så fall bero på att Ann är mer kunnig inom ämnet och därför får inta
ledarpositionen. Det kan också vara så att Ann blir intvingad i den subjektspositionen då Ulrika
agerar passivt. Harré & Langenhove (1999) påpekar att en person kan bli tvingad in i en speciell
subjektposition som personen annars inte hade intagit frivilligt. Om fallet hade varit så att Ann
blivit intvingad i sin position, tycker vi det är intressant att notera att Ulrikas passiva
subjektsposition ändå blir dominant i detta sammanhang. Å ena sidan kan dessa positioner vara
förutbestämda sedan innan och något som de själva är bekväma i. Å andra sidan kan det som
nämnt ovan handla om att Ulrikas passiva agerande tvingar in Ann i en position. Ulrikas passiva
förhållningssätt leder då till att hon utövar makt över Ann. En annan teori som tidigare nämnt i
Analysen är att Ulrikas agerande beror på att Anns ledarroll är stark. Pedagogernas
positioneringar kan vara en fråga om makt och självsäkerhet. I situationen har pedagogerna
möjlighet att positionera sig själva som auktoritära genom att agera självsäkert och därmed ta
makt. Detta är något som Ann gör i större utsträckning än Ulrika.

Lisas agerande i det tredje temat visar flera exempel på att även barnen positionerar sig själva
och andra. I den här sekvensen positionerar Lisa sig som hjälplös i och med att hon inte löser
problemen själv utan hellre väntar på att Ann ska hjälpa henne. Lisa positionerar Ann som en
slags “hjälpare”, hon verkar anse att det är Anns jobb att hjälpa enbart henne. Det här kan bero
på att Ann flera gånger positionerat sig som den omvårdande pedagogen, den som hjälper till och
gör saker åt barnen istället för att låta dem göra det själva. Denna tolkning grundar sig i hur Ann
har agerat genom hela aktivitetens gång. Dock ser vi också att Ann gör några försök att
ompositionera Lisa till att vara mer självständig då Ann har de andra barnen att tänka på också.
Vidare konstaterar både Änggård (2006) och Coates och Coates (2006) att bildskapande och
andra kreativa tillfällen har en betydande roll för barnens sociala färdigheter. Dessa tillfällen ger
barnen möjlighet att influeras av varandra, dela varandras erfarenheter och ta del av idéer som
kanske cirkulerar kring situationen. Vi ser dock att Lisa inte tar någon del av vad resten av
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barnen har för sig under aktiviteten, hon pratar nästan enbart när Ann har hand om aktiviteten
och vänder sig också enbart till henne när hon vill något. Det går att anta att Lisa enbart bryr sig
om vad Ann tycker. Vi kan vidare tolka det som att Lisa känner sig förrådd när Ann inte
uppmärksammar henne utan vänder sig till de andra barnen. Som vi nämner i analysen, tänker vi
att detta agerande från pedagogens sida innebär att hon har erfarenheter sedan tidigare av hur
Lisa fungerar i sådana här sammanhang. Vi ser ett annat exempel på positionering bland barnen i
sekvensen där Jens inte vill måla mer, för det första tilldelar han Ulrika en auktoritär position då
han söker hennes godkännande först. Detta är en intressant vinkel då Ulrika inte själv aktivt
intagit den positionen tidigare. Utifrån Jens agerande kan vi tolka det hela som att Jens inte har
tilldelat Ann den auktoritära positionen utan det har varit Ulrika som haft den här positionen,
dels för att han har vänt sig till henne vid behov av hjälp och hon har varit den som funnits
närmast. Vidare får Jens emellertid inget svar från Ulrika som gör honom nöjd utan han väljer att
gå vidare med frågan till Ann. Vi kan se att Jens här positionerar sig som osäker då det krävs att
han får svar från båda pedagogerna innan han anser att han har fått tillåtelse att gå från bordet. Vi
frågar oss om det ibland blir för mycket för barnen att pedagogerna hela tiden ställer öppna
frågor och svarar med motfrågor. Jens är ett tydligt exempel på att så är fallet, han förstår inte
deras svar utan måste fråga om och om igen tills svaret blir konkret för honom. Utifrån Lindahls
(2002) resonemang kring instrumentella och kreativa samtal ser vi det som en positiv aspekt att
pedagogerna ställer öppna frågor för att gynna det kreativa samtalet som vi diskuterar tidigare i
kapitlet. Dock kan vi även problematisera det genom att fråga oss om inte pedagogerna även
måste tänka på att hålla tillbaka och ibland låta det konkreta och rutinartade ta överhand också.
När Mina säger till Jens att han måste tvätta händerna tar hon över positionen som auktoritär,
som vi annars automatiskt lagt på pedagogerna. Utifrån Minas agerande ser vi att även barnen
intar auktoritära positioner när omständigheterna tillåter.
Syftet var att studera pedagogernas förhållningssätt gentemot de yngsta barnen i åldrarna två till
tre under bildskapande. Syftet var också att studera de positioner som pedagoger och barn intar
och tilldelas under aktivitetens gång. Det mest anmärkningsvärda i studien var att det mellan
pedagogerna uppkom flera olika subjektpositioner. Vi antog att det skulle vara en subjektposition
per barn och pedagog. Men det förekom ompositionering vid flera tillfällen utifrån vad
situationen krävde. De båda pedagogerna intog vitt skilda subjektspositioner under aktiviteterna
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Deras förhållningssätt bidrog till hur barnen tog sig an bildaktiviteten och positionerna som de
blev tilldelade. Det bidrog även till hur gensvaren från barnen artade sig. En bidragande faktor i
bildaktiviteterna var också huruvida barnen positionerade sig själva och de andra barnen samt
pedagogerna. Det sociala samspelet skiftade under aktiviteternas gång beroende på vilka
subjektpositioner som var aktuella för tillfället. Makt aspekten blev tydlig där pedagogerna tog
makt på olika sätt. Anns agerande som ledare i aktiviteten kan ses som att hon visade sig
självsäker och auktoritär och därigenom fick möjligheten att ta makt. Det är också värt att notera
att det också kunde bero på Ulrikas agerande var medvetet och istället tvingade in Ann i en aktiv
position genom att själv vara passiv. Den här studien kan bidra till att subjektspositioners
inverkan uppmärksammas i förskolans praktik. Det kan vara ett effektivt sätt att ta reda på hur
barn och pedagoger tilldelar och tilldelas positioner. Men även vad man som pedagog kan göra i
dessa situationer för att bryta rutinartade eller mindre uppskattade mönster. Uppmärksamhet
kring positionering skulle kunna leda till positiva konsekvenser för barns lärande. Vi såg att vid
många tillfällen fanns det endast ett fåtal positioner för barnen att inneha och då ofta passiva. Är
pedagoger medvetna om de positioner som finns tillgängliga kan det leda till ett större inflytande
för barnen och mer givande lärtillfällen.

25

7. Referenslista
Anning, A (2004) The role of drawing in young children's journeys towards literacy,
Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 32:2,
32-38
Ahrne, G., Ahrne, G. & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. (1. uppl.) Malmö:
Liber.
Bjørndal, C.R.P. (2005). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i
undervisning och handledning. (1. uppl.) Stockholm: Liber.
(Crissa) Chen, I Ju Liu, Chu Chih (2010) Using Drawing As Intervention With Children For InService Preschool Teachers Journal of College Teaching and Learning; Apr 2010; 7, 4
Coates, E. & Coates, A. (2006) Young children talking and drawing,
International Journal of Early Years Education, 14:3, 221-241
Danko-McGhee, K. & Slutsky, R. (2007) Floating Experiences: Empowering Early Childhood
Educators to Encourage Critical Thinking Young Children through the Visual Arts,
Art Education, Vol. 60, No. 2 (Mar., 2007), pp. 13-16
Emilson, A. (2008). Det önskvärda barnet: fostran uttryckt i vardagliga
kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan. Diss. (sammanfattning)
Göteborg: Göteborgs universitet, 2008. Göteborg.
Engdahl, I. (2007). Med barnens röst: ettåringar "berättar" om sin förskola. Licentiatavhandling
i barn- och ungdomsvetenskap Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm, 2007. Stockholm.
Engdahl, I. (2011). Toddlers as social actors in the Swedish preschool. Diss. (sammanfattning)
Stockholm: Stockholms universitet, 2011. Stockholm.

26

Engdahl, I. (2011) Toddler interaction during play in the Swedish preschool. Early Child
Development and Care, 181, 1-19, iFirst Article
Harré, R., Lagenhove, L.V. & Berman, L. (red.) (1999). Positioning theory: moral contexts of
intentional action. Malden, Mass.: Blackwell.
Kim H. K. & Kemple K. M. (2011) Is Music an Active Developmental Tool or Simply a
Supplement? Early Childhood Preservice Teachers' Beliefs About Music, Journal of Early
Childhood Teacher Education, 32:2, 135-147
Lim, B. (2004) Aesthetic discourses in early childhood settings: Dewey, Steiner, and Vygotsky,
Early Child Development and Care, 174:5, 473-486
Lim, B. (2005) Aesthetic experience in a dynamic cycle: Implications for early childhood
teachers and teacher educators, Journal of Early Childhood Teacher Education, 25:4, 367-373.
Lindahl, I. (2002). Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet: pedagogers vägledning och
barns problemlösning genom bild och form. Diss. Lund: Univ., 2002. Malmö.
Michélsen, E. (2004). Kamratsamspel på småbarnsavdelningar. Diss. Stockholm: Univ., 2004.
Stockholm.
Nutbrown, C. (2013) Conceptualising arts-based learning in the early years,
Research Papers in Education, 28:2, 239-263
Rönnerman, K. (red.) (2012). Aktionsforskning i praktiken: förskola och skola på vetenskaplig
grund. (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Scott Frisch, N. (2006) Drawing in Preschools: A Didactic Experience, International Journal of
Art & Design Education, Volume 25 Issue 1 pages 74–85.

27

Sverige. Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. ([Ny, rev. utg.]). Stockholm:
Skolverket.

Tarr, P. (2001) Aesthetic Codes in Early Childhood Classrooms: What ArtEducators Can Learn
from Reggio Emilia.

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

Änggård, E. (2005). Bildskapande: en del av förskolebarns kamratkulturer. (1. uppl.) Diss.
Linköping: Linköpings universitet, 2005. Linköping.

Öztürk, E. & Tantekin Erden, F. (2011) Turkish preschool teachers' beliefs on
integrated curriculum: integration of visual arts with other activities, Early Child Development
and Care, 181:7, 891-907

28

(Bilaga)
Hej!
Vi heter Emil och Felicia och studerar vid förskollärarprogrammet på högskolan i Halmstad. Vi
ska nu skriva vårt examensarbete som kommer att handla om de yngsta barnens bildskapande. Vi
behöver därför ha möjlighet att genomföra insamling av material till studien. Dokumentationen
kommer att ske med hjälp av videofilmning. Det insamlade materialet kommer att användas på
ett sådant sätt att barn och pedagoger inte kan identifieras och vi studenter är de enda personer
som kommer att ta del av det. Materialet kommer att raderas när examensarbetet är genomfört.
I vår forskning följer vi strikt vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i huvudsak
uttrycks som individskyddskrav inom fyra områden. Dessa områden är informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls
genom den information vi ger i detta brev, samtyckeskravet innebär att målsman till de barn som
deltar i denna studie ger sitt skriftliga samtycke. Dessutom kommer vi vara lyhörda för barnens
reaktioner vilket innebär att vi kommer sluta filma om ett barn visar tecken på obehag eller på
annat vis inte verkar vilja vara med i studien. Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare
kommer att behandla de uppgifter om de barn som deltar på ett sådant sätt att utomstående inte
kan identifiera dessa barn. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlats om barnen
endast kommer användas för forskningsändamål.
Om du har frågor angående detta får du gärna höra av dig till oss eller våra handledare. För att vi
skall kunna planera våra uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt ställningstagande.
Kryssa för JA eller NEJ nedan och skriv under.
Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand!
✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

JA, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i aktiviteter som dokumenteras
NEJ, jag ger inte tillstånd för mitt barn att delta i aktiviteter som dokumenteras
Målsman för: ............................................................................................................................
Datum och Målsmans namnteckning
...................................................................................................................................................
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