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Sammanfattning 

Examensarbetets syfte är att undersöka barnens samspel under bildskapande tillfällen och 
forskningsfrågan lyder; Hur samspelar barnen med varandra då de bildskapar gemensamt?  

Bildskapandet är en stor del av förskoleklassens vardag, så stor att det ibland kallas för att 
”jobba” och det bör därför uppmärksammas. Tidigare forskning visar att flickor och pojkars 
bildskapande skiljer sig åt och att barnens bilder kan ge indikationer för hur långt barnet 
kommit i sin utveckling. I det här examensarbetet kommer jag att bortse från barnens bilder 
som objekt och har istället valt att fokusera på bildskapandet som en process.    

I litteraturgenomgången redogörs för det sociokulturella perspektivet. Kulturen i samhället 
och det sociala samspelet med andra människor är avgörande för hur människan utvecklas. Vi 
människor är aktiva och kreativa i vår natur och vi lär i gemenskap med andra. Språket ger 
oss människor ett redskap att arbeta med, vi kan samtala med andra om nuet, dåtiden och 
framtiden, liksom vi kan anamma och delge varandra information. Fantasi och kreativitet är 
mänskliga förmågor som ger oss möjligheten att utveckla nya erfarenheter. Genom att vi 
förvandlar, omgrupperar, förminskar, särskiljer mm så har vi förmågan att omskapa 
situationer eller föremål till något nytt.  Fantasin är grunden för varje kreativ aktivitet och 
möjliggör för bl.a. det konstnärliga.  

Barnens bilder skapas utifrån deras erfarenheter, de inspireras av det omkringliggande och 
behöver därmed tolkas utifrån den rådande situation där bilden uppstod.  

Grunden för mitt examensarbete är videodokumentation när barnen skapar bilder. Resultatet 
visar att barnen skapar bilderna tillsammans med varandra och att bilden i sig kan vara svår 
att tolka rätt om man inte sett processen där den skapades. Barnen utmanas, kritiseras och 
inspireras av varandra i mycket hög grad när de bildskapar gemensamt. 

   

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Bildskapande, samspel, sociokulturellt perspektiv, videodokumentation. 
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1. Inledning  

För mig handlar barnens bildskapande om så mycket mer än just bilden som produkt, det är 
ett sätt att umgås, slappna av och att göra något roligt. Under mina VFU- perioder har jag ofta 
sett att barnen i förskoleklassen arbetar med bild, både genom att själva rita/måla och genom 
att se på bilder och samtala kring bilder. Bild är ett arbetsredskap som används ofta och 
därmed behöver lyftas fram och förstås. I examensarbetet är avsikten att försöka tydliggöra 
vad som kan ske vid barnens bildskapande. Hur barnen kommunicerar med varandra. Barnen i 
dagens samhälle tillverkar inte teckningar eller målningar helt grundlöst, de är precis som vi 
alla andra påverkade av vårt sociala nätverk och den kultur som råder omkring oss. 

Jag har tidigare under min utbildning studerat 6-åringars uttryck i bild och tagit del av den 
forskning som finns inom området. Barnens bildskapande har länge diskuteras och i tidigare 
studier framgår hur barnens teckningar kan tolkas. Bohm & Thorell (1989) anser att barnens 
skapande är ett uttrycksmedel som berikar fantasin och lusten att förmedla sig. Barnes (1994) 
menar att barnens bilder avspeglar synupplevelser och barnets personliga mognad och 
medvetenhet. Även Cherney, I., Seiwert, C., Dickney T., och Flichtbeil, J. (2006) betonar i sin 
artikel att barnens bildskapande symboliserar hur mycket barnen förstår av sin omvärld och 
att bilden som objekt ger oss indikationer för hur långt barnet kommit i sin utveckling. 
Änggård (2006) menar att barnen inte väljer att skapa bilder för att utvecklas, de ritar/målar 
för att det är roligt och för att det betyder något just då. Bilden som objekt är inte det 
viktigaste för barnen utan samhörigheten och gemenskapen är vad som barnen värderar högst.  

Hur vi ser på barnens utveckling och lärande påverkar vårt sätt att tolka det bildskapande 
barnet. I det här examensarbetet har jag utgått ifrån Vygotskijs sociokulturella perspektiv, 
vilket bl.a. menar att utveckling och lärandet sker i sociala sammanhang och att människan 
genom sin fantasi, kreativitet och aktivitet lever och utvecklas. Min undersökning lägger 
tyngdpunkten på att synliggöra barnens gemensamma skapandeprocess mer än bilden som 
objekt. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med det här examensarbetet är att synliggöra samspelet mellan barnen när de skapar i 
bild så min övergripande frågeställning lyder; 

Hur samspelar barnen med varandra då de bildskapar gemensamt?  
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2. Litteraturbakgrund 

I litteraturbakgrunden kommer jag att redogöra för det sociokulturella perspektivet, vilket 
betonar den sociala och den kulturella betydelsen för vårt leverne. Litteraturen har jag sökt via 
Gävle Högskolas databas Eric CSA och bibliotekets sökbas Higgins.  

 

2.1 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet med grund i Lev Vygotskijs utvecklingspsykologiska 
perspektiv lyfter fram att barnet aktivt söker sin kunskap om världen men att utvecklingen är 
beroende av den kulturella situation som råder runt barnet. Strandberg (2006) refererar till 
Vygotskij (1978) i diskussionen om utvecklingen hos barnet. Barnets utveckling bör ses som 
ett resultat av de interaktioner som sker mellan människorna och barnet i dess omgivning. I 
Vygotskijs teoribildning framgår att de allra flesta barn är socialt kompetenta redan från 
födseln och att barnets alla förmågor såsom intelligens, solidaritet och det känslomässiga har 
grundats i barnets sociala samspel redan från födseln. Vi lär först med andra för att sedan 
klara det själva. Vi blir till de vi är med hjälp av de människor som vi har runt om oss. 
Människans inre processer, vad som i folkmun kallas tänkandet har uppkommit med hjälp av 
yttre aktivitet tillsammans med andra, utan dessa yttre aktiviteter skulle det inte förkomma 
inre processer. Det tolkar jag som att vi människor föds sociala och utvecklas till att bli mer 
individuella med tiden. Ju mer yttre aktivitet det vill säga att ju fler interaktioner med andra 
människor, desto fler inre processer hos enskilda individer (Strandberg 2006). Frågan 
diskuteras vidare av Hundeide (2006) som förklarar detta genom att se oss människor födas in 
i en social värld som är utformad av historiska och kulturella händelser som skett före vår tid 
och kommer att fortgå efter vår tid, vilket påverkar barnen att bli till vilka de blir.   

Hundeide (2006) menar att människor får kunskaper i gemenskap med andra och alla 
påverkas av omgivningen historiska och kulturella sfär. Ingen människa är precis som någon 
annan, vi kan vara snarlika men aldrig kopior av varandra. Utvecklingen kan begränsas för 
barnen på grund av det sociala och kulturella som finns tillgängligt för dem, vilket jag anser 
känns oroande och enbart bekräftas om man ser till människors olika livsvillkor. Vi 
människor lever inom dessa historiska och kulturella förutsättningar som omger oss och det är 
dessa förutsättningar som i huvudsak styr barnens utveckling. Författaren menar att vi vuxna 
lever som deltagare i en kulturell gemenskap med en specifik historia. I den här specifika 
miljön blir vi bärare av normativa bilder och uppfattningar som vi automatiskt för vidare till 
de nästkommande. Vi ser inte att det här sker eftersom det för oss är det normala, det 
självklara och därmed osynliga men däremot så påverkar det människorna i vår omgivning 
och i samhället (Hundeide 2006).  
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2.2 Kommunikation 

Vygotskij (1978) ser språket som ett av våra viktigaste redskap för vår utveckling och vårt 
lärande. Språket ger oss människor en chans att kommunicera med andra och att 
kommunicera till oss själva i tanken. Människan har utvecklat och utvecklar verktyg eller 
artefakter som Vygotskij kallade det för att tolka och hantera sin omvärld. Dessa artefakter är 
produkter av tidigare generationer som hjälper oss människor i vårt nuvarande lärande. 
Hwang och Nilsson (2004) menar att språket hjälper människan att se längre än till den 
omedelbara situation som råder, det blir möjligt att tala i termer som förr, nu och sedan. Säljö 
(2005) ser på människans språk som något unikt, något som ger oss möjligheten att dela våra 
erfarenheter med andra människor. Vi har möjlighet att anamma andras kunskaper genom 
verbal kommunikation och samtidigt delge kunskaper som vi själva förfogar över. Språket 
och skriften är inte födda ur människans instinkter, de är sociala och kulturella artefakter som 
ständigt utvecklas. Hundeide (2006) framhåller även hon att språket och skriftspråket med alla 
dess variationer som stämmor, metaforer, symboler och tecken är viktiga för människan att 
tillägna sig om vi vill vara kompetenta deltagare i vår kulturella gemenskap.  

 

2.3 Kunskap och lärande 

Vygotskij (1978) talade för den proximala utvecklingszonen dvs. området mellan det som 
behärskas självständigt och det som behärskas med hjälp av andra. Det är just i den här zonen 
som lärandet sker. En zon där individen själv måste vara aktiv och kreativ i sina tankar för att 
föra kunskapen framåt men ändå har tillgång till stöttning av andra människor, artefakter och 
situationer som kan vara behjälplig för kunskapsinhämtandet.  

När det gäller lärande anser Säljö (2005) att vi människor inte kan undkomma det eftersom 
lärandet ständigt sker. Von Tetzchner (2005) anser att lärande måste ses utifrån det 
meningsfulla sammanhang som det uppstod i eller så som Strandberg (2006) skriver; ”Det är 
lättare att lära sig läsa i en miljö där det finns texter än i en miljö som inte gör det”( s12). 
Läsandet underlättas om det finns verktyg för att lära sig det så som ett alfabet och tillgång till 
böcker. Lärandet är inte enbart socialt det är även situerat. Utvecklingen och kunskapandet 
sker bäst när den uppstår i sammanhang där det betyder någonting och där situationen gör det 
enklare att förstå och tillägna sig den kunskap som erbjuds. Vi människor utvecklas och lär i 
situationer där vi provar på det vi inte redan kan. När vi omformar redan inlärda kunskaper 
och provar dessa i nya miljöer och med andra människor då utvecklas vi. Vi tar aktivt del i 
omskapandet av inlärda kunskaper och blir människor med potential till att utveckla 
kunskaperna än mer (Strandberg 2006). 

Människan är en aktiv och kreativ varelse menar Strandberg (2006) och påvisar detta genom 
att dra en parallell till hur plugghästen gör i skolan för att bli så duktig. Denne ställer frågor, 
ifrågasätter och letar egenhändigt information som sedan delges till sina kamrater. I detta 
exempel tydliggörs vikten av att vara aktiv och kreativ i sitt lärande. Williams (2006) 
diskuterar frågan vidare när hon refererar till Vygotskij (1978) som anser att den lärande och 
den som lär ut båda vinner på den interaktion som uppstår dem emellan. Den som ska lära sig, 
aktiverar sig genom att fråga och utmana den som ska lära ut och denne i sin tur vinner 
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kunskap genom att förklara och formulera sig efter den lärandes kunskapsnivå (Williams 
2006). 

 

2.4 Kreativitet och skapande. 

Enligt Vygotskij (1995) är kulturen det givna, det vi har omkring oss och historia är den 
process där vi förändrade kulturen omkring oss. Således är vi framtidsinriktade individer som 
utvecklar och förändrar vår nutid samtidigt som vi är individer som anpassar oss till vår värld. 
Människan förhåller sig till verkligheten på två olika sätt, det första är att vi återskapar 
verkligheten och för det andra skapar vi något nytt, detta är vad som kallas kreativitet. 
Kreativitet och fantasi är unika mänskliga förmågor som utvecklas i takt med att vi skapar nya 
erfarenheter. Vilket betyder att vuxna människor har större förutsättningar att disponera över 
fantasi då vi vuxna har sett, upplevt och hört mer än vad barnen rimligtvis har gjort (Vygotskij 
1995).  

Fantasi är grunden för varje kreativ aktivitet inom alla kulturens områden och möjliggör det 
konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapandet. I denna mening är absolut allt som omger 
oss och som skapats av den mänskliga handen, hela kulturens värld, i motsats till naturens, en 
produkt av den mänskliga fantasin och det mänskliga skapandet som bygger på denna fantasi 
(Vygotskij, 1995, s 13-14). 

Kreativitet innebär att man har förmågan att omskapa vardagliga situationer eller ting på ett 
nytt sätt genom att förvandla, omgruppera, överdriva, förminska eller särskilja osv. Vi 
människor föds in i en kultur där människan redan har skapat ting, artefakter och relationer 
som är viktiga för just den tiden men eftersom människan ständigt befinner sig i rörelse så 
kommer det vara av största vikt att omskapa och skapa något nytt, som blir till det nya för oss 
(Vygotskij, 1995). Strandberg (2006) skriver att; ”Varje gång en människa rör sig i den givna 
kulturen så förändras den. Hon lägger till, drar ifrån, jämnar ut, förstärker, tar bort. Det som 
nyss var nu eller sedan, är snart då”( s 99). Precis som Vygotskij menar Strandberg (2006) 
att människan ständigt aktiverar och rör sig och att denna rörelse är vad som kallas kreativitet. 
I dagens samhälle är det viktigt att barnen lär sig att situationer är föränderliga och att det 
krävs olika roller och regler för olika stunder. Barnen bör förberedas inför ett liv av ständig 
utveckling. I skolan finns det alla möjligheter för den förberedelsen och det bästa vore om vi 
vuxna lät barnen växla mellan fantasi och verklighet i större utsträckning än vad som sker. 
Om barnen tillåts att fantisera och vara kreativa så kommer de lättare kunna tillgodogöra sig 
det nya och okända (Strandberg 2006).  

Änggård (2006) menar att barn inte väljer att skapa bilder för att utvecklas eller för att lära sig 
något om framtiden, barnen målar bilder för att det är roligt och för att det betyder något just 
då. Ofta väljer barn att rita/måla något som deras kamrater ritar eller målar och detta sker för 
att barnen ska känna samhörighet till varandra. Författaren menar att bilden i sig inte är det 
viktiga för barnen utan samhörigheten i skapandets stund är vad barnen uppskattar mest. Vi 
vuxna värderar barnens bilder helt olikt barnens egna sätt att värdera dem. Vuxna människor 
gillar originalitet medan barn gillar att efterlikna andra barns bilder. Barnen är inriktade mot 
andra barn vilket ger lite utrymme för originalitet, de uppskattar saker som mallar, 
målarböcker och teckningar där andra barn hjälpt till att förgylla bilden. Detta kan förklaras 
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genom att barn identifierar sig med varandra och vill höra samman med andra barn (Änggård 
2006). Diskussionen om samhörighet förs vidare av Williams (2006) som refererar till 
Vygotskij (1978, 1982) som ansåg att nyckel till socialt lärande ligger i individens förmåga att 
imitera. Imitation är en kreativ process som styrs av individen själv och i samma stund som ett 
barn börjar efterlikna någon eller något så sker automatiskt en utvecklingsprocess hos barnet. 
Barn som härmar varandra försöker förstå vad det andra barnet gör, de vill bli lika som sina 
kamrater och visa sin samhörighet. Imitationen är inte enbart att göra likadant, utan barn 
imiterar och förändrar imitationen för att bli till något eget, något nytt och spännande vilket 
påvisar att det kan vara nyskapande och lärorikt (Williams 2006).  

 

Aronsson (1997) menar att barnens bilder behöver placeras mitt i livet för att förstås, bilder 
kan inte uppstå i vakuum. Bildidealet i samhället är uppbyggt av den rådande kulturens syn på 
vad som är en fin bild.  Detta är strängt kopplat till de artefakter som samhället har att erbjuda 
likväl som att tidigare erfarenheter spelar en roll för hur vi ser på bilder. Vad som är konst, är 
en fråga om vad samhället vill se, det förändras ständigt och den rådande kulturen är påtagligt 
synbar i barnens bilder (Aronsson, 1997). La Voy m.fl. (2001) påvisar detta i sin jämförande 
analys mellan barn från USA och Japan. De analyserade teckningar innehöll en människa som 
barnen ritat. Slutsatsen av studien visar att barnen från Japan ritade fler detaljer och färre 
leenden än barnen från USA. Dessa olikheter har att göra med barnens sociokulturella 
situation. Barnen från USA är mer offentliga och uttrycker sig mer öppet, medan barnen från 
Japan är mer återhållsamma och försiktiga i sitt uttryck. I Japan sätter man stort värde vid att 
vara ordningsam, uthållig och koncentrerad. Redan i tidig ålder poängteras vidden av att se till 
detaljerna i livet. Studien påvisar vikten av att förstå hur kulturen och det sociala livet 
påverkar barnens alster, en förståelse för detta kan leda till uppskattning av kulturens 
mångfald (LaVoy m.fl. 2001). Även Änggård (2005) visar i sin studie mellan två förskolor att 
bildkulturen delvis är lokal då bilderna till viss del skiljer sig åt mellan förskolorna. Änggårds 
studie visar samtidigt att det finns likheter på förskolorna och att det uppstår trender i 
bildskapandet. Änggårds slutsats i studien är att bildaktiviteten för barnen innehåller 
motsägelser och tveksamheter. Det handlar om lekfullhet kontra prestigefylldhet och 
kollektivism kontra individualism. Barnen tar sig oftast an bildaktiviteten i grupp, men de 
analyseras och bemöts av de vuxna som individuella bilder. Läraren ser till den enskilda 
bilden istället för att se till den aktivitet som uppstått i skapandet av bilden. Författaren menar 
att dessa motsägelser finns att finna i vår kultur där människan fascineras över lekfullhet och 
kravlöshet men ändå alltid värderas utifrån sina prestationer. 

 

Kreativitet och skapande kan liknas vid lek menar Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, 
Olsson, Pramling och Wallerstedt (2008), leken ger upphov till lärande och man kan dra en 
parallell från kreativitet/ skapande till lärande. Barn är aktiva varelser som söker för att lära 
känna världen. I detta sökande tycks samspel med andra barn ha en stor roll eftersom barnen 
utmanar, kritiserar och inspirerar varandra på ett sätt som de vuxna inte eller sällan deltar i. 
Änggård (2006) förklarar saken vidare genom att se på bildaktivitetens drag av lek. Ofta är 
skapandet en del i leken eller så övergår skapandet till andra lekformer. Leken är värdefull för 
barnen just för att leken är sitt eget syfte, den styrs inte och den kan ändra karaktär med tiden. 
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Författaren poängterar att barnen genom att avskilja sig från de vuxna skapar en större 
möjligheter för att utvecklas tillsammans som grupp och bilda kamratkulturer. I dessa 
kamratkulturer växer ett lärande fram, ett lärande som grundas i den kultur som råder mellan 
barnen och är relativt opåverkad av oss vuxna (Änggård, 2006). 

 

 

2.5 Sammanfattning 

I detta kapitel har jag redogjort för det sociokulturella perspektivet. Kulturen i samhället och 
det sociala samspelet med andra människor är avgörande för hur människan utvecklas. 
Utveckling och lärande sker när människan är aktiv, kreativ och tar hjälp av de artefakter som 
omgivningen erbjuder. Människans språk är unikt och det hjälper oss att leva bortom nuet då 
vi kan tala i termer som förr, nu och sedan. Kreativitet och fantasi utvecklas i takt med våra 
erfarenheter och med fantasi i bagaget så är vi människor mer rustade att möta det nya och det 
okända.  

Barn är kreativa individer som lockas av att höra samman med likasinnade vilket ger sig i 
uttryck genom att barnen ofta imiterar varandra. Imitationen ger sitt till känna både i vad 
barnen gör och vad de säger. Exempelvis kan detta ses i barnens bildskapande, vilket då 
invänder mot tidigare forskning exempelvis Barnes (1994) som menar att barnens bilder 
avspeglar dennes personliga mognad och medvetenhet medan Cherney, I., Seiwert,C., 
Dickney, T, och Flichtbiel, J. (2006) anser att barnens bilder symbolisera vad barnen förstår 
om sin omvärld. Att värderas utifrån sin prestation, i det här fallet en bild bör sannolikt vara 
orimligt eftersom barnens bilder inte uppstår ur barnet själv, utan präglas av den rådande 
kulturen och det sociala samspelet som de är delaktiga i.  
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3 Metod  

I min undersökning har jag valt att lyfta fram och påvisa vikten av samspelet mellan barn. 
Min arbetsprocess i examensarbetet omfattar litteraturstudier och observationer med 
videodokumentation. Jag har deltagit i klassrummet och agerat som lärare i gruppen. Min 
undersökning har genomförts i en förskoleklass med barn som är mellan fem och sex år.  

I följande avsnitt redogör jag för mitt val av metod, undersökningsgrupp, genomförande och 
analysprocessen. 

3.1 Undersökningsmetod 

Jag har valt att genomföra deltagande observationer när barnen skapar i bild. Att vara en 
deltagande observatör innebär enligt Bryman (2002) att jag befinner mig på plats och studerar 
personernas sociala liv, vilket jag anser mig göra när jag deltar som lärare vid barnens 
skapande. Till min hjälp har jag en videokamera, Sony CCD-TRV208E, detta för att kunna 
återgå till barnens bildaktiviteter gång på gång och ha fler möjligheter till att analysera vad 
som sker. Videokameran har placerats på ett stativ och kameran riktas vid varje tillfälle mot 
bordet där skapandet sker. Jag valde att använda mig av stativ för att jag själv är väldigt ovan 
att videofilma och jag ville kunna röra mig fritt runt i rummet och inte behöva bära på 
kameran. Vad jag inte hade i åtanke från början var att barnen skulle visa ett sådant stort 
intresse för kameran och över vad jag filmade. Precis som Sparrman (2002) hade jag bestämt 
mig för att låta barnen undersöka kameran och få vara nyfikna över detta men jag förstod inte 
att nyhetens behag eller nyfikenheten över det här med videofilmning varade så länge. Jag kan 
inte säga att videokamerans existens i klassrummet har avdramatiserats sedan jag första 
gången tog med den men däremot vill jag förtydliga att kamerans närvaro i klassrummet inte 
alltid påverkat barnen under skapande tillfällena. Hur mycket kamerans närvaro har påverkat 
barnen är för mig svårt att avgöra. Om jag i ett tidigare skede i det här arbetet förstått hur stort 
intresse kameran skulle väcka hos barnen så hade jag nog valt att gå ut i verksamheten under 
flera tillfällen för att avdramatisera filmandet och kameran. Jag valde att använda mig av 
videodokumentation eftersom jag i likhet med Thulin (2006) ville dokumentera barnen i ett 
sammanhang i en specifik situation, skapandetillfället.  

 

3.2 Undersökningsgruppen 

Jag valde att göra min studie i en förskoleklass där jag är en känd person både för barnen och 
för de övriga lärarna. Mitt val av plats för studien är av de skäl att jag vill vara en person som 
barnen känner till och att det är en plats där jag känner mig naturlig och trygg. Skolbyggnaden 
i sig rymmer ca 180 elever, men min studie berör endast förskoleklassen som innehar 25 
elever i åldrarna fem till sex år. Av dessa 25 barn så deltar 12 av barnen i min undersökning 
sex pojkar och sex flickor. I den här förskoleklassen arbetar tre kvinnliga förskolelärare och 
gruppen har funnits i ca två månader då barnen tidigare gått på olika förskolor. 
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3.3 Genomförandet 

Jag är en känd person för de här barnen och det har underlättat mitt arbete på så sätt att de 
aldrig reagerat över min närvaro. Jag började med att skicka ett informationsbrev med 
fullmakt till barnens vårdnadshavare eftersom barnen inte är över 15 år och där efterfrågade 
jag om barnens tillåtelse till att delta i min undersökning, (bilaga 1). Därmed har jag uppfyllt 
Vetenskapsrådets (2002) informationskrav och samtyckeskrav om barnens deltagande. I 
brevet framgår att barnens och skolans namn kommer att vara fingerade i examensarbetet för 
att skydda barnens intrigitet vilket betyder att jag har uppfyllt Vetenskapsrådets (2002) 
konfidentialitetskrav. Av 25 brev fick jag tillbaka 16 jakande svar om deltagandet. De barn 
som inte återlämnat blanketten är heller inte deltagare i min undersökning. Barnen eller 
vårdnadshavare har rätt att avbryta sin medverkan utan vidare förklarning. Filmandet av 
barnen har skett vid olika tidpunkter och med olika deltagare, förutom två flickor som har 
deltagit två gånger. Jag har valt att endast observera 3-5 barn per tillfälle eftersom jag då anser 
mig lättare kunna överblicka bordet där de sitter. Jag videofilmar i ett rum där barnen kan 
skapa i lugn och ro och där det inte finns någon risk att barn som inte fått samtycke till 
deltagande kan komma med på inspelningen.  

Vid mitt första tillfälle för observation fick fyra barn, Elin, Eva, Pia och Bengt sitta i ett eget 
rum med mig och välja själv vad de ville måla. Jag deltog genom att vara närvarande men 
målade inget själv. Barnen använde sig av färgpennor, målarfärg och vanlig blyertspenna och 
stämningen i rummet var lugn och god. Vid ett flertal tillfällen frågade barnen om kameran, 
de var även fram för att undersöka den och filma på varandra. En del av barnens teckningar 
fick jag som gåva och de andra tog barnen med hem eller lade i sin förvaringslåda. 

Vid de två övriga observationstillfällena har barnen haft i specifik uppgift att rita ett 
självporträtt. Till verktyg har de haft varsin spegel, papper, blyertspennor, andra färgpennor 
och kritor. Jag var närvarande som lärare men ritade själv inte någon bild. Vid det andra 
tillfället för observation deltog två pojkar och tre flickor, Olle, Bosse, Jonna, Lena och Pia. 

Vid det tredje tillfället deltog tre pojkar och två flickor, Erik, Anders, Måns, Elin och Moa. 
Tiden för de här tillfällena har varierat då kameran varit påslagen tills alla ritat klart. Bilderna 
har sedan samlats in av pedagogerna och de ska vid ett senare tillfälle sättas upp på väggen i 
klassrummet. Även vid de två sistnämnda tillfällena var barnen intresserade av kameran och 
filmen och de ville alla prova på att styra den och filma olika saker i närheten och varandra. 
Jag var tillåtande och lät alla prova på.   
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3.4 Analysprocessen 

Videodokumentationen är ca 90 minuter lång och indelad i tre avsnitt som alla är olika långa. 
Del ett är ca 20 minuter lång, del två ca 30 minuter lång och del tre är ca 40 minuter lång. Jag 
har vid upprepade tillfällen sett filmen och känner väl till innehållet. Vad jag reagerade på och 
fann intressant var barnens verbala kommunikation till varandra och till mig, deras sätt att 
byta tonart och gesterna som utspelas. Jag bestämde mig för att fokusera på dessa kriterier och 
har ägnat den mesta av tiden till att se till barnens tal, intonation och gestik för att undersöka 
vad som sker i samband med bildskapandet. 

Jag har många gånger under den här analysprocessen funderat över hur mycket min närvaro 
spelat roll för samspelet mellan barnen. När jag studerat filmen om och om igen så förstår jag 
att jag har påverkat barnen mer än vad jag från början trodde att jag skulle göra. Ofta vänder 
sig barnen direkt till mig och talar, även vid de två tillfällena då jag inte sitter med vid bordet, 
(del två och del tre). Jag ställer fler frågor och inflikar i deras samtal vid många fler tillfällen 
än jag minns från inspelningen. Som observatör ska jag låta filmen belysa vad min 
frågeställning efterfrågar (Sparrman, 2002). Min frågeställning riktar sig till barnens 
kommunikation och görande under skapandeprocessen vilket begränsade mig något när jag 
analyserade mina data. Jag vill poängtera att det är svårt att vara objektiv vid en analys 
eftersom mina tolkningar är påverkade av mina erfarenheter, föreställningar och värderingar.    

Jag har skapat ett dokumentationsunderlag som jag har använt mig av när jag skrivit ut det 
videofilmade materialet. Tabellen består av fyra kolumner enligt följande; 

Tid Tal Intonation  Gestik 

Dokumentationsunderlaget ligger till grund för min analys av filmen och kommer att förklaras 
och analyseras av mig i en löpande text som kommer att finnas under tabellen. Kolumnen för;  

   

 Tid; är den tid som filmen har gått; exempelvis 0:03:10 är tre minuter och tio sekunder 
in i filmen.  

 Tal; är barnens tal till varandra eller till mig. Jag skrivit de talade orden i största 
möjliga likhet med hur de uttrycktes i verkligheten. 

 Intonation; är barnens eller mitt eget tonfall i talet eller annat ljud, ex samtalston eller 
hög röst.  

 Gestik; är hur barnen använder sin kropp, ex höjer en arm eller pekar. 
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I följande redovisning har jag försökt att redogöra för det talade i så precisa ordalag jag 
kunnat. Skratt och andra ljudliga företeelser har jag översatt till ord för att ge er läsaren så 
grundlig information som möjligt. Jag har under min analys arbetat fram vad som jag anser 
vara det som sker mellan barnen vid skapande tillfället och det är vad beskrivs nedan. Barnen 
påverkas av varandra väldigt mycket, de utmanar, kritiserar och inspireras av varandra i 
väldigt stor utsträckning precis som Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, 
Pramling och Wallerstedt (2008) skriver. Vid första blicken kanske man inte noterar detta och 
just därför är det vad jag redogör för i mitt resultat.  

 Utmaning 

Barnen ifrågasätter ofta sin egen och de andra barnens teckningar. Dessa frågor leder ofta till 
att barnen ser lite mer uppmärksamt på sin teckning och därmed ofta ändrar i sin bild.  

 Kritik 

Barnen talar om för varandra vad de tycker och tänker om sin egen bild och om de övriga 
barnens bilder. Barnen skrattar och pekar på varandras bilder, vilket får barnen att sudda ut 
och ändra det som de tidigare ritat. Det förekommer situationer där barnen säger till ett annat 
barn att dennes bild är ful.   

 Inspiration 

Barnens samspel leder ofta till samtal om det omkringliggande och om deras tidigare 
erfarenheter, detta tar sig i utryck både i bilden och i samtalet som pågår runt bildskapandet. 
Imitation och jämförelser förekommer i mina observationer. 
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4 Resultat 

I det här avsnittet redovisar jag mitt resultat med utdrag av mina utskrifter tillsammans med 
en analyserande text. Redogörelsen av resultatet sker med utgångspunkt i följande rubriker; 

 Samspel som utmanar  

 Kritik som förändrar 

 Inspirerande gemenskap 

 

4.1 Samspel som utmanar  

Tabell 1 

Här så sitter två pojkar, Olle och Bosse tillsammans med tre flickor, Lena, Pia och Jonna runt 
ett bord. De har till uppgift att rita av sitt ansikte, ett självporträtt. Olle och Bosse är placerade 
bredvid varandra på bordets ena långsida, mittemot sitter Lena och Pia, Jonna sitter vid bordet 
ena kortsida. Barnen har själva bestämt vart runt bordet de vill sitta. 

Tid  Tal Intonation Gestik 

0:22:22 

 

 

 

Olle:  

 

Olle: Oaaooooooo 

 

 

 

I samtalston. 

Tittar i spegeln framför sig 
och gör några grimaser. 

Ritar konturen till sitt 
ansikte. 

 Olle: Jaa 

Olle: Mitt sto. Bosse mitt stora ansikte, 
(skrattandes) 

Hög röst 

Samtalston 

Lyfter båda armarna uppåt 
taket. 

Tittar mot Bosse och sedan 
mot mig 

 

 Bosse: Skrattar till  Tittat på Olles teckning. 
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Lena: 

 

Pia: 

  Lutar sig fram över bordet 
och tittar på Olles teckning. 

Sneglar på teckningen 

 Olle: Så nu har jag gjort mitt fejs! 

Olle: Nu har jag gjort mitt fejs 

Konstaterar glatt i 
samtalston 

Tystare i samtalston 

 

Drar med pennan längs 
konturen på bilden 

 Jag: Ja men du har väl öga, näsa mun 
också, har du inte? 

 samtalston Stäcker mig över bordet och 
ställer fram glas. 

 Olle: Jaha, måste man rita ögon också. Snabbt i samtalston. Petar på sitt vänstra öga. 

 

 Jag: Jaa, kolla i spegeln vad du har för 
färg.  

Samtalston Stoppar pennor i glasen på 
bordet. 

0:23:58 Olle: Jag har grön. Samtalston. Sträcker sig efter en penna 
framför sig. 

Olle har enbart ritat ca 2 minuter på sitt självporträtt när han tycker att han är klar med sin 
bild. Olle tittar både mot Bosse och mot mig som för att få bekräftelse på att teckningen är 
klar. När jag ställer frågan om han inte har några ögon, näsa eller mun, så uppmuntrar jag 
honom till att fortsätta rita på sin bild. Jag ber Olle kolla i spegeln för att se sin ögonfärg 
vilket är ett sätt att locka honom till att rita lite mera. I och med att jag ifrågasatte Olles bild så 
valde Olle att fortsätta rita på sitt självporträtt. 
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Tabell 2  

Här sitter samma barn fortfarande och ritar på sitt självporträtt. Olle, Bosse, Lena, Pia och 
Jonna.  

Tid Tal Intonation Gestik 

0:30:10 Olle: Måste sudda allt det här.  

 

 

Olle: Måste sudda, skynda, skynda på. 

 

 

Olle: Ojojoj, hon har ju kommit jätte 
långt. 

 

Normal samtalston.  

 

 

Högt tonläge 

 

                                    

   Pratar snabbt i samtalston 

Börjar sudda på teckningen. 
Suddar snabbt på sin 
teckning. 

  

                                         
Tittar på Jonnas teckning. 

 Bosse: (ohörbart uttalande)  Med hög röst  

 Olle: Vi måste också komma jättelångt Samtalston i snabb fart. Tittar på Bosses teckning. 

 Lena:   Tittar på alla barnens 
teckningar, böjer sig fram 
över bordet. 

Jonna har ritat sin bild fortare än Olle som jämför allas teckningar med sin egen. Han vill 
vinna, bli klar först med teckningen och då behöver han skynda sig! Utmaningen ligger i att 
komma först, så Olle peppar sig själv och försöker få med Bosse i tävlingen genom att prata 
om dem som vi. – Vi måste också komma jätte långt! Att Olle höjer rösten och samtidigt ser 
på Bosse och Lenas bilder uttrycker en tävlingsiver där Bosse och Lena blir motståndare. 
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Tabell 3  

I det här exemplet sitter tre pojkar Erik, Anders och Måns tillsammans med två flickor Elin 
och Moa, de ritar på sitt självporträtt. Elin och Moa sitter bredvid varandra på en långsida av 
bordet, mittemot sitter Anders och Måns medan Erik sitter placerad på bordets ena kortsida. 

Tid  Tal Intonation Gestik 

1:00:15 Erik: Här sticker tungan upp! 

Erik: Bahahaahaaa 

Samtalston 

                                                 

Tittar på sin teckning. 

 Anders: Skrattar 

 

Elin: 

 Tittar på Eriks teckning. 

 

Hänger över bordet och tittar 
på Eriks teckning.                     

 Elin: Har du två tungor? Samtalston Hänger kvar över bordet och 
ser på Eriks teckning. 

1:00:21 Erik: Näe, jag suddar bort 
den där. Jag ritade fel trodde 
tungan var där. 

Talar snabbt i samtalston. Suddar på teckningen. 

Erik konstaterar att tungan sticker upp! Gör därefter ett ljud som alla andra barnen hör. Elins 
nyfikenhet väcks och hon hänger över bordet för att verkligen se på tungan som Erik ritat. När 
Elin tittat en stund på teckningen ifrågasätter hon sättet som Erik har ritat på. Erik konstaterar 
snabbt att det blivit fel och suddar ut. Utmaningen i det här fallet låg i en fråga. 
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Tabell 4 

I det här exemplet sitter samma barn och ritar på sitt självporträtt, Erik, Anders Måns, Elin 
och Moa.  

Elin ifrågasätter Måns ritade ögonbryn medan hon fnittrar, hon hänger över bordet och ser på 
bilden. Måns måttar med fingrarna över sitt ögonbryn och konstaterar att så är inte fallet, han 
ser efter i spegeln. Utmaningen ligger här i en fråga som får Måns att se efter hur långa 
ögonfransar han har.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid Tal Intonation  Gestik 

1:03:46 Elin: Du, sådär långt 
ögonbryn har väl inte du? 
Fnittrar 

Samtalston men höjer 
röstläget. 

Hänger rakt över bordet och 
tittar på Måns bild. 

 

 

 

1:03:54 

Måns: Näe. Jag har bara så 
här långa. 

 

Måns: Jag måste se hur 
långa.  

Samtalston 

 

                                           
Talar snabbt i samtalston och 
höjer röstläget. 

Måttar med vänster hands 
tumme och pekfinger över 
sitt vänstra ögonbryn. 

Lyfter upp spegeln som 
ligger framför och håller den 
framför ansiktet. 
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4.2 Kritik som förändrar 

Tabell 5 

Här sitter Olle, Bosse, Lena, Pia och Jonna och ritar på sitt självportsätt. 

Tid Tal Intonation Gestik 

0:25:26 Jonna: Skrattar, Haha vilka 
konstiga ögon 

Snabbt tal i samtalston Pekar på Olles bild och ser 
på honom. 

 Lena 

 

Bosse 

  

De båda tittar lite snabbt på 
Olles bild. 

 

  

Olle: mumlar något ohörbart, 
Skrattar, HaHaHa, kolla hennes 
näsa 

 

Först lågt mummel sedan 
högt tonläge. 

 

Pekar på Jonnas bild. 

 Lena  

Bosse: Skrattar, Hahaha 

 

Pia 

 

 

Tittar på Jonnas bild. 

Står på knä på stolen och 
tittar på Jonnas bild 

                                     
Tittar på Jonnas bild 

 Olle: Skrattar, Haha. Kolla 
hennes näsa, åh gud vilken ful 

Hög samtalston Tittar på Jonnas bild 

0:25:46 Jonna: Skrattar tillsammans med 
de andra.  

 Suddar på sin teckning och 
ser på sig själv i spegeln. 
(det är inte näsan som hon 
suddar bort) 

Här är det Jonna som börjar med att kritisera Olles ritade ögon. Olle tittar då på Jonnas 
teckning och talade med högre röst än Jonna samt att han pekade med handen mot Jonnas 
bild, vilket väckte de övrigas uppmärksamhet, Jonna som i sin kritik talat i samtalston och 
pekar på bilden medan hon ser på honom fick inte samma respons av de övriga barnen som 
Olle fick.  Uttalandet om märkliga ögon, och ful näsa är kritik i det här exemplet. 
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 Tabell 6 

I det här exemplet är det samma barn som ovan som ritar på sitt självporträtt, Olle, Bosse, 
Lena, Pia och Jonna.  

Tid Tal Intonation Gestik 

 0:30: 25 Olle: Hahaha, kolla på Lenas ansikte Talar högt i samtalston. Han pekar med handen mot 
Lenas bild. 

 Bosse: Skrattar högt  Ser på Lenas bild 

 

 

 

0:30:38 

Lena:  

 

 

Lena: 

 

 

 

 

Tittar på pojkarna och döljer 
teckningen genom att korsa 
armarna över den. 

                                      
Suddar på sin teckning. 

Olle skrattar högt och talar med hög röst om för Bosse att han ska titta på Lenas bild. Bosse 
skattar med. Lena tycks bli generad och gömmer teckningen genom att korsa armarna över 
den och sedan sudda ut hela bilden. 
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4.3 Inspirerande gemenskap 

Tabell 7 

Här sitter tre flickor, Elin, Pia, Eva och målar med vattenfärg, de har inte fått några direktiv 
utan får måla vad de vill. Jag sitter med vid bordet men målar själv inget. En pojke är med i 
rummet men vill inte måla något, han strövar runt i rummet och samtalar med oss andra. 

Tid Tal Intonation Gestik 

0:01:46 - Elin- den här flickan kommer från ett annat 
land. 

Konstaterar. Tittar på sin teckning. 

 Jag- Mmhm, vilket då?  Tittar på hennes bild och på 
Elin 

 Elin - Från Kina.   

 Pia- Kina, då måste hon ha kina ögon. 
(talar i munnen på Bengt) 

samtalston Kikar lite snabbt på Elins 
bild men målar vidare på sin 
egen 

 Bengt- varför inte från Brasilien? (talar i 
munnen på Pia) 

samtalston  

 Pia- Brasilen?  Målar på sin bild 

 Jag- mm 

 

  

0:01:52 Bengt- Det finns ett land som heter så!  Hämtar ett papper. 

Elins bild visar en flicka som hon valt att rita med brunfärgat ansiktet. Elins erfarenheter av 
människor med mörk hudfärg är att de kommer från ett annat land, vilket hon tydliggör 
genom att berätta för mig att flickan på bilden kommer från ett annat land.  Brasilien är ett 
land konstaterar Bengt och i Kina har människor kina ögon påpekar Pia. Ett samtal som i 
början byggs utifrån en av teckningarna efterföljs av samtal om resor och andra länder. 
Barnens inspireras att tala till varandra medan de sitter tillsammans. Här talar de om 
människors utseende och om resor, Bengt bestämmer sig för att måla han med.  
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Tabell 8 

I det här exemplet sitter Eva, Elin, Pia, Bengt och jag runt ett bord, barnen får måla/rita var de 
vill och det finns både vattenfärger och färgpennor att tillgå. 

Tid Kommunikation Intonation Gestik 

02:18 Eva: Vet du, min kusin X som har fyllit ett år, 
ja där, där finns det en kyrka där kan bebisar 
gå och där, och ahh, där målar de med fil. 

 normal samtalston Målar på sin bild och tittar på 
mig 

 Jag: Med fil? Samtalston Tittar på Eva. 

 Eva: Ja ifall de skulle äta och det blev jättefina 
teckningar. 

 Tittar på mig och gestikulerar 
med handen 

 Jag: Jaha, var det färg i filen? Samtalston  

 Eva:Va? Högre samtalston än 
tidigare 

Ställer sig upp och doppar 
penseln i vattnet 

 

 

Jag: Var det färg i filen eller var den bara vit? samtalston Titta på Eva. Och gestikulerar 
med ena handen. 

 Eva: Den var bara vit. Tystare, i samtalston Står upp och doppar penseln i 
färg. 

 Jag: Det har jag aldrig hört att man kan måla 
med fil. 

samtalston Tittar på Eva 

02:50 Eva: Näe, men det är i Stockholm Samtalston Står upp och doppar penseln i 
vatten. 

I och med att Eva målar med oss så väcks hennes tidigare erfarenheter av bilder och hon 
berättar för oss andra om en bild som gjort intryck på henne, en bild gjord av filmjölk. 
Filmjölk är ätligt och därmed bra att använda med små barn som smakar på det mesta. Att jag 
inte vet om att det går att rita med fil tycker inte Eva är så märkligt då det var i Stockholm 
som bilderna målades. 
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Tabell 9 

I det här exemplet sitter tre flickor, Lena, Pia, Jonna och två pojkar, Olle och Bosse de ritar 
sitt självportsätt.  

Tid  Tal Intonation Gestik 

0:27:38 Bosse: (Olles efternamn) han 
har gjort en sån här näsa på 
mig han. På Wii när vi spela. 

Samtalston. Pekar på sin bild och tittar på 
mig. 

 Lena:  Lutar över bordet och ser på 
teckningen. 

Bosse förklarar sin ritade av näsa efter ett spel. Barnen tar till sig av den kultur som de 
existerar i. Det följer ett långt samtal om hur de spelade Wii tillsammans och hur gubbarnas 
ansikten i spelet såg ut. Barnen inspireras inte enbart av de omkringliggande för stunden, de 
använder sig av sina tidigare erfarenheter och tar in dessa i nuet, vilket syns tydligt i det ovan 
liggande exemplet.  

Tabell 10 

Det här är samma del i filmen som ovan. Tre flickor, Lena, Pia, Jonna och två pojkar, Olle 
och Bosse som ritar sitt självporträtt.  

Tid Tal Intonation Gestik 

 

0:37:45 Lena:  Viker upp sitt ark mot bröstet 
och kollar på Pias färdiga bild 
som placerades framför Lena 
när den var klar. 

0:37:54 Lena  Tar en snabb titt på sin egen 
bild och vänder sig mot mig 
som sitter bakom, ger mig 
teckningen, är klar med sin 
bild! 

I nästan 10 sekunder sitter hon och granskar Pias bild.  Sedan lämnar hon den till mig och är 
färdig med uppgiften. Jämförelsen är i det här fallet Lenas inspiration. 
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Tabell 11 

Här sitter tre pojkar, Erik, Anders och Måns samt två flickor Elin och Eva de ritar sitt 
självporträtt.  

Tid  Tal Intonation Gestik 

0:51:38 Erik: Kolla jag ser arg ut.  

Grrrrrrrrrrrrr. 

Samtalston 

 

Ser på mig som står bredvid 
och pekar på sitt papper. 

 Måns: 

Anders 

Elin: 

                                           

De tre ser på Eriks bild. 

 Jag: Kolla i spegeln om du 
ser arg ut då, på riktigt 
liksom. Det ska ju försöka 
bli ganska likt nu då! Det är 
ganska svårt. 

Samtalston  Jag går ur bild medan jag 
talar.  

 Anders: Jag ska göra mig 
arg. 

Samtalston  Suddar på sin teckning. 

 Måns: 

Elin: 

 Båda ser på Anders 
teckning. 

0:51:50 Måns: Jag ska också göra 
mig arg. 

Samtalston  Tittar på sin teckning. 

Uppgiften var att rita sitt självporträtt. En pojke berättar att han ska rita sitt ansikte så som det ser ut 
när han är arg. Inom 30 sekunder så har övriga pojkar i gruppen Anders och Måns lyssnat till samtalet 
och tittat på Eriks bild och därefter har även de bestämt sig för att rita av sig själva som de ser ut när 
de är arga. Samtalet och Eriks bild inspirerade de andra pojkarna till att göra likadant. 
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5 Diskussion 

Syftet med det här examensarbetet är att synliggöra samspelet mellan barnen under tiden de 
skapar i bild och i frågeställningen så ställer jag följande fråga; Hur samspelar barnen med 
varandra då de bildskapar gemensamt? 

I följande kapitel diskuterar jag resultatet utifrån mitt syfte och frågeställning. Jag har valt att 
inte rubriksätta min diskussion då den berör resultatets alla rubriker i oordnad följd.   

5.1 Barnens gemensamma bildskapande 

Barnen som jag observerat i mitt examensarbete är 5-6 år och sammanfattningsvis så visar 
resultatdelen i arbetet att barnen; 

 Utmanar varandra genom att uppmuntras, ifrågasättas och genom att tävla mot 
varandra. 

 Kritiserar varandra genom att ifrågasätta med ord, gester och skratt. 

 Inspireras av varandra genom att samtala omkring bilderna och använda sig av sina 
tidigare erfarenheter då de skapar i bild. 

I min analys ser jag tydligt att de samspelar med varandra då de samtalar, utbyter blickar, 
pekar och skrattar tillsammans. Barnen imiterar varandra och det märks särskilt tydligt i 
exemplet med Erik som målade sitt ansikte argt och efter en väldigt kort tid så bestämde sig 
de övriga pojkarna Anders och Måns att också rita sina ansikten som arga. Hundeide (2006) 
menar att ingen människa är en exakt kopia av någon annan men att vi kan vara snarlika, 
vilket känns befogat om man ser till Williams (2006) diskussion om imitation. Att barnen 
imiterar och efterliknar varandra i deras bildskapande har med deras önskan att höra samman 
med någon. Vygotskij (1978) menar att människans förmåga att imitera varandra är grunden 
till det sociala lärandet, vilket i sig är otroligt viktigt för fortsatta sociala kontakter och 
samspel med andra människor. I samspelet med andra så utvecklas människan (Vygotskij 
1978). Barnen från det tidigare nämnda exemplet ritade sina ansikten arga, Anders och Måns 
hade med stor sannolikhet aldrig kommit på att rita sig själva arga om inte Erik ifrån början 
bestämt sig för att göra det. Här visas tydligt att barnen inspireras och utvecklas tillsammans 
och att imitation inte alltid handlar om exakta kopior utan att barnen förändrar det efterliknade 
och gör det till sitt eget. 

Aronsson (1997) menar att barnsbilder aldrig kan tolkas utan dess sammanhang, vilket jag är 
beredd att hålla med om. Pojkarna som ritade sina porträtt med ett argt uttryck är ju svåra att 
förstå om man inte vet om bakgrunden till varför de valde att rita dem arga. Pojken som ritade 
sin näsa som den såg ut från ett spel hade jag inte förstått om pojken valt att inte berätta om 
näsan i spelet. Att barnen lever i nuet, känns som en sliten klyscha men nu relaterar jag till 
den klyschan med större tilltro. Att leva i nuet innebär att leva i den rådande kulturen som 
omger oss, spelet Wii hade inte haft någon effekt i det här sammanhanget om det var för 10 år 
sedan. De övriga lärarna i förskoleklassen kommer inte att förstå varför de tre pojkarna ritade 
sina ansikten som arga, om barnen inte själva ger en förklaring till det. Sammanhanget för 
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bildskapandet är av stor vikt och även om barnen haft en uppgift att rita efter eller om barnen 
får välja själva vad de vill rita/måla så kommer sammanhanget att spela in för hur det färdiga 
objektet ser ut.   

Vi är alla påverkade av vad som sker runt omkring oss för stunden och i vårt samhälle samt av 
de människor som finns i vår närhet. Jag som lärare befinner mig i en specifik miljö där jag 
bär på en bild av hur jag tycker det ska vara. Precis som Hundeide (2006) skriver så menar jag 
att det vilar historiska och kulturella händelser över klassrummen, jag kan nu i efterhand inse 
att jag är påverkad av detta, men i observationens ögonblick så relaterade inte jag över vad jag 
som lärare förväntade mig av barnen i självporträttsuppgiften. Detta tydliggörs i exemplet 
med Olle som enbart ritade konturen till sitt ansikte och ansåg sig vara färdig. I min fråga om 
han inte hade ögon, näsa och mun så ligger mina värderingar om vad jag anser att ett 
självporträtt borde innehålla. Jag ställer mig frågande till vad som skett om jag inte påpekat 
något, hade Olles bild enbart bestått av konturer eller hade han blivit påverkade av de övriga 
barnen att rita dit fler detaljer? Vad kommer att ske nästa gång Olle ombeds att rita ett 
självporträtt, har jag då omedvetet överfört mina värderingar till vad ett självporträtt innebär 
för mig? D.v.s. att det innehåller; konturer, ögon, näsa, mun och gärna i färg. Vad hade de 
övriga lärarna sagt om Olles bild enbart bestod av konturen av hans ansikte? Vygotskij (1995) 
menar att vuxna människor förefaller ha större fantasi än yngre barn beroende på att vi har 
fler erfarenheter. Genom att ha levt en längre tid, mött många människor och ingått i olika 
kulturella gemenskaper så borde jag vara fantasirik och kreativ i min natur. Hur kommer det 
sig då att jag ifrågasätter Olles självporträtt? Är det min lärarroll och den pågående lärarkultur 
som ger mig specifika förväntningar på barnen och får mig att frångå min fantasi? 

La Voy mf.l (2001) tydliggör i sin jämförande artikel för de kulturella skillnader som existerar 
i barnens teckningar från Japan och USA. Änggård (2005) skriver att det finns trender inom 
bildskapandet, vilket jag kan se i mitt nuvarande examensarbete där det ritas en näsa utifrån 
spelet Wii som är populärt just nu, liksom det var populärt med Hello Kitty och Poke´monkort 
när jag genomförde mina tidigare observationer. Populärkulturen påverkar barnen i stor 
utsträckning och det borde uppmärksammas mer, för i bilderna som barnen ritar/målar finns 
det möjligheter för oss att förstå barnens rådande kultur och få en inblick i den populärkultur 
som råder för stunden. 

Att barnen lär tillsammans blir tydligt i exemplet när barnen målar fritt och samtalar om 
Ellens teckning som förestället en flicka från ett annat land. Brasilien är ett land och i Kina 
har människorna kina-ögon. Målandet lockar vid det här tillfället barnen att tala om länder 
och människors utseende. Pia som inte visste att Brasilien var ett land lärde sig detta i och 
med Martins inlägg i diskussionen. Språket är unikt precis som Säljö (2005) skriver, barnen 
delger och anammar varandra kunskaper. Samtalet flyter lätt och barnen inspireras att tala 
med varandra och med mig. Det är lärorikt att lyssna till barnens samtal, jag som lärare hade 
aldrig förstått mig på barnens arga uttryck i självporträttet eller näsan från spelet Wii om jag 
inte deltagit och lyssnat till samtalet som ägde rum just då. Måns eller Erik hade kanske inte 
suddat ut sina ögonbryn eller den extra tungan om inte Elin påpekat detta. I kommunikationen 
mellan barnen uppstår en gemenskap som tillåter barnen att utmana, kritisera och inspirera 
varandra. Är det möjligtvis den kamratkultur som Änggård (2006) hänvisar till när hon 
poängterar vikten av att barnen vistas tillsammans i grupp?  
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När vi människor stöter på en verklighet som ligger utanför vad vi normalt är vana vid, då vill 
vi förändra den situationen och göra den mindre främmande. Vi använder oss av vår 
kreativitet då vi omskapar, omgrupperar och förvandlar situationer och precis som Vygotskij 
(1995) skriver så lyckas vuxna personer bättre i dessa sammanhang eftersom vi har fler 
erfarenheter som vi kan förlita oss till. Vår fantasi är mindre begränsad och våra erfarenheter 
är så mycket större än barnens. Strandberg (2006) menar att barnen gynnas i sitt sätt att 
hantera det okända om de får växla mellan fantasi och verklighet. I exemplen med kritik så 
påpekade Jonna Olles sätt att rita sina ögon vilket resulterade i att alla slutligen tittade på 
hennes bild och hennes tecknade näsa. Jonna valde att inte ändra sin tecknade näsa fast hon 
fick kritik för den. Olle däremot skrattade högt åt hennes bild, pekade och talade i hög 
samtalston så att de andra barnen involverades i vad han pratade om. Vem av dessa två barn, 
Olle eller Jonna tog emot kritiken på bästa sätt? Troligtvis den som fått kritik förr, den som 
kände igen situationen och hade hanterat det innan. I det här exemplet anser jag att Olle som 
skrattade högt och talade med hög samtalston var den som inte behärskade situationen särskilt 
bra. Om Jonna inte påpekat hans tecknade ögon kanske han aldrig uppmärksammat Jonnas 
näsa, det känns som om han utryckte en hämnd och gjorde det högt och ljudligt så att fler 
skulle hålla med honom. 

 

Barnen lyckas gemensamt utmana varandra i gruppen vilket syns tydligt i exemplen som 
ligger under rubriken; Samspel som utmanar. Barnen hjälper varandra framåt då de 
ifrågasätter och jämför sig med varandra. Det här samspelet får mig att tänka på Vygotskijs 
(1978) proximala utvecklingszon som förutsätter att man har en vägledare, någon som stöttar 
för att nå högre och komma mer framåt än man tidigare gjort. Elin i tabell nr tre och fyra är 
för mig en tydlig vägledare då hon ifrågasätter Eriks och Måns bilder, hon samtalar med 
pojkarna och ställer frågor som får dem att titta en extra gång på vad de ritat och hur det ser 
ut. Erik suddar på sin bild och gör så att bilden tydligare visar en tunga medan Måns verkligen 
lyssnar på Elins fråga eftersom han både mäter med fingrarna och tittar efter i spegeln hur 
hans ögonbryn ser ut. Elin får båda pojkarna att uppmärksamma och utveckla sin bild och 
tanke.  

 

Samtalen mellan barnen och mellan mig och barnen är styrda av vår kultur och vår 
omgivning, tillsammans är vi i nuet men vi talar om förr dvs. våra tidigare erfarenheter, det 
som redan hänt och ibland talar vi om framtiden. Bengt har inte varit i Brasilien men han har 
varit i USA, Bosse och Olle har spelat Wii och Måns måste se efter i spegeln hur långt hans 
ögonbryn verkligen är. När vi befinner oss tillsammans i grupp så samtalar vi om allt möjligt, 
en del samtal kretsar kring bildskapandet medan andra samtal berör något som inte alls har 
med bilden att göra. Eva har sett en bild som målades med filmjölk vilket troligen inte 
kommit på tal om hon själv inte suttit och målat och Pias kommentar om kina-ögon kom upp i 
samtal för att vi pratade om vilket land Elins tecknade människa kom ifrån. Att barnen 
kommunicerar och samtalar under bildskapandet syns tydligt i min resultatdel. Barnens 
berättelser och samtal om andra saker än just skapandet anser jag vara något positivt, det ger 
mig ett bevis för att barnen också ser på bildskapande som något avslappnande och lustfullt. 
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Änggård (2005) menar att bildskapandet rymmer motsägelser som kollektivism kontra 
individualism och lekfullhet kontra prestigefylldhet, vilket kan jämföras med den rådande 
barnsynen som finns i samhället.  För mig är barnen människor som ska lära sig och utvecklas 
med tiden, alltså de är människor som just påbörjat sina liv och sin utveckling och kommer att 
utvecklas hela livet ut. Lärande och utveckling är ofrånkomligt eftersom det konstant sker 
menar Säljö (2005). Om vi vuxna ser på barnen som om att de är under utveckling så behöver 
vi bemöta dem efter deras utvecklingsmönster och inte sätta krav som ligger över deras nivå. 
Det är när kraven går över barnens förmåga som bildskapandet blir prestigefyllt. När barnen 
sitter i grupp och målar/ritar behöver vi vuxna bemöta deras objekt som ett projekt som kom 
till under en kollektivprocess vilket ger barnen och oss möjligheten till att förstå bilden som 
objekt på rätt sätt. Och precis som Änggård (2005) skriver så värderas vi människor utefter 
vår prestation vilket i de här fallen är bilden. En bild som för mig varit svår att förstå om jag 
inte befunnit mig i rummet som deltagare och lyssnat till samtalen som pågått under 
skapandeprocessen. Barnes (1994) ser barnens bilder som en indikator för hur långt barnet 
kommit i sin personliga utveckling, vilket jag inte kan göra eftersom barnens bildskapande i 
det här fallet var något som skedde gemensamt med andra barn. Jag ställer mig frågande till 
om man någonsin kan avgöra ett barns personliga utveckling och mognad genom att se till 
barnets bilder. Bilderna är påverkade av det omkringliggande även om barnet själv är ensamt 
när de tillverkar dessa. Både La Voy (2001) och Änggård (2005) påvisar hur kulturen i 
samhället och barnens sociala liv påverkar bilderna de målar. Det här arbetet har fått mig att 
öppna ögonen för situationen och processen bakom bilden, vi bör inte värdera människor efter 
vad de åstadkommit eftersom processen bakom resultatet berättar så mycket mer om bilden än 
vad bilden som objekt själv gör. 
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6 Vidare forskning 

För att förstå sig på människor i allmänhet så påvisar det här examensarbete vikten av att se 
till situationen, historiken och den rådande kulturen. Bild och bildskapande är ett 
återkommande fenomen i förskola, förskoleklass och skola.  

Att arbeta med barn och bild ger oss möjligheter till att förstå barnens situation, historik och 
den rådande kultur som finns runtomkring barnet. Bilden är ett objekt som uppkommit med 
hjälp av det omkringliggande, hur ser lärare på det i dagens samhälle? Är det bilden som 
objekt eller situationen där bilden uppkommit som är av vikt? Har blivande lärare och lärare 
förståelse för bildskapandet som process? 

Barnen i samhället påverkas av den rådande kulturen. Populärkulturen i samhället avspeglar 
sig i barnens bilder, hur arbetar vi med populärkulturen idag? Använder vi lärare oss av 
barnens leksaker, idoler, tv-spel, tidningar och dyl. i ett lärande syfte?  
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8 Bilaga  

8.1 Till föräldrar/vårdnadshavare.  

Jag heter Jenny Dolk och läser på lärarprogrammet på Högskolan i Gävle.  

Nu under hösten ska jag samla in material till mitt examensarbete där målet är att få veta mera 
om pojkar och flickors skapande i bild. Det här ämnet blir svårt att granska utan att ta med 
barnen i undersökningen och se närmare på de situationer där de ägnar sig åt bildskapandet. 
Detta kommer att ske genom att jag videofilmar barnen i situationer där de skapar i bild. 

 

Min fråga till föräldrar och vårdnadshavare är om ni vill låta barnen delta i min 
undersökning?  

Om ni som vårdnadshavare väljer att låta ert barn delta i min studie, kan ni när som helst 
avbryta deltagandet utan att ange specifik anledning. Jag kommer att filma barnen i mindre 
grupper. Barnens eller skolans namn kommer aldrig att framgå i mitt kommande arbete, alla 
namn kommer där att vara fingerade. Studien kommer att avrapporteras som ett 
examensarbete inom ramen för lärarutbildningen.  

Vänligen återlämna svar till pedagogerna i klassrummet senast 17/10-08 

 

Vid frågor angående studien så kontakta mig.  

Jenny Dolk                                  
Tele nr: xxxx    
E-mail; xxxx   
 
Handledare: 
Annika Elm 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle 
801 76  GÄVLE 
Tele; xxxx 
E-Mail: xxxx 

Barnets namn:……………………………………………………... 

 

  Ja, du har tillåtelse att filma mitt barn i klassrummet  

  Nej, du har inte tillåtelse att filma mitt barn i klassrummet. 
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