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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att få förståelse för vad som har betydelse för barns samspel i 
förskolan när de skapar och se om skapande aktiviteter lockar till samtal och samspel mellan 
barnen. Bli uppmärksam på vilken roll den vuxne kan ha för barnens sociala samspel i 
skapande aktiviteter. Finns det hinder och vad uppmuntrar till samtal och samspel. 
Utifrån mitt syfte ställer jag följande frågor. 
Vad händer i samtal och samspel när barn skapar på förskolan? 
Vad är det som lockar till samtal och samspel mellan barnen? Finns det något som hindrar 
samtal och samspel? 
En studie på nio tillfällen ger en inblick när barn skapar i förskolemiljö. Min undersökning 
tillsammans med litteraturen som analysen till studien vilar på är grunden för uppsatsen. 
Uppsatsen ger en inblick i vad för slags dialoger som barnen har vid bildskapande och vilka 
faktorer som påverkar och hur. Både vad som lockar och hindrar barns samspel och samtal 
berörs. Hur pedagoger blir involverade i det som händer i barns skapande stunder och hur 
miljö, material och teknik kan påverkar barns samspel. 
Resultatet av min undersökning är att om barnen ser varandras bilder får de därigenom idéer 
till hur de själva kan göra. Barnens frågor kring bilden och lusten att förklara kommer när 
barnen ser varandra och det de skapar. Andra faktorer som har betydelse för vilket slags 
samspel det blir är miljön, materialets placering, barnens placering och hur pedagogen 
samtalar och bemöter barnen. 
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1. Inledning 
 
Jag har arbetet som förskollärare sedan 1986 och anledningen till att jag har valt att skriva om 
detta ämne är dels mitt intresse för att barn får utöva skapande verksamhet i förskolan och 
dels att pedagoger ställer sig väldigt olika till skapande verksamhet inom förskolan.  
Vid ett tillfälle på en förskola var det några barn som frågade om de fick limma. Lim och 
papper ställdes fram på ett bord och barnen började limma över hela papperet, det blev mer 
och mer lim. Jag frågade vad de gjorde och barnen svarade att de limmade. Jag frågade om de 
inte skulle sätta fast något på limmet, då tittade bara barnen frågande på mig. En av 
pedagogerna sa då – Äsch, de bara limmar, de gör i alla fall något. Jag förundrades över 
varför ingen visade hur lim fungerar och vad man kan använda det till. Hur tänkte 
pedagogerna? Skulle barnen komma underfund med det själva? 
En annan dag fick några pojkar, mellan tre och fyra år använda tejp, sax och tomma 
toalettrullar, kartonger och hård pappkartong. De fick i uppgift att bygga något genom att 
tejpa ihop de saker de fick framför sig. Barnen började tejpa, först lite tejp på en toarulle och 
sedan lite tejp på en kartong. Efter det försökte de pressa ihop bitarna som om de skulle fastna 
ihop som lego. Barnen blev besvikna när det inte fungerade att sätta ihop delarna. 
Pedagogerna förutsatte att barnen skulle veta hur man tejpade ihop saker trots att de aldrig 
haft tillgång till tejp förut. Barnen tröttnade eftersom ingen visade barnen hur de kunde göra. 
Många frågor om hur vi ser på barnen och hur vi bemöter dem i olika situationer och vad vi 
som vuxna förutsätter att de kan och i andra att de inte kan eller förstår. Vad händer i 
samspelet mellan barnen och mellan vuxna och barn i skapande verksamhet och hur viktigt är 
vårt bemötande och vårt sätt att vara. 
Utifrån dessa situationer väcktes min nyfikenhet och intresset att veta mer om vad som händer 
i samspelet mellan barnen när de skapar, och även se närmare vilken roll de vuxna har. 
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2. Litteraturbakgrund 
 
2.1 Miljöns betydelse 
 
Människan tar till sig kultur samtidigt som hon skapar kultur. Barnets förhållande till miljö 
förändras alltså i relation till barnets aktivitet i sin miljö. Genom samspel med andra förvärvar 
man sina förmågor. Tillgång till andra människor är det som all utveckling kretsar kring. För 
att barnen ska kunna ha ett samspel måste miljön de är i tillåta det. Det finns olika sätt som 
kan hindra eller uppmuntra till samtal och samspel mellan barnen. Enligt Leif Strandberg 
(2006) påverkar förskolans rum och miljö barns lärande i stor utsträckning. 
 

Vygotskij menade att människors samspel inte bara är en metod som kan stödja 
lärande och utveckling. Han menade att samspel är lärande och utveckling 
(Strandberg 2006:47). 
 

Rummen ger olika signaler till barnen om hur de ska bete sig och vad de ska göra. De 
förmedlar kunskaper, erfarenheter, känslor och förväntningar. På förskolan kan exempelvis 
lärandet underlättas genom att man lyfter ner materialet till barnets nivå eftersom 
kroppslängden kan vara mer avgörande än intelligensnivån i detta fall. Enligt ett perspektiv 
utifrån Vygotskijs tankar ska man planera, möblera och tillsätta material i rummet enligt 
följande checklista som kan vara till hjälp när det sker förändringar i miljön. Följande punkter 
nämns: interaktioner, aktivitet, artefakter, utvecklingshopp, kreativitet. Utifrån dessa punkter 
bör pedagogen ställa frågorna: 
Vilka samspel sker i rummet, vilka aktiviteter erbjuds, vilka verktyg är tillängliga, vilka 
möjligheter till utveckling finns, samt är det möjligt för barnen att påverka rummet? 
 
Tove Jonstoj och Åsa Tolgraven skriver i sin bok Hundra sätt att tänka, om Reggio Emilias 
pedagogiska filosofi att det handlar om att man ser till barnet och deras behov, att fånga 
tillfället just där man är. ”Lois Malaguzzi sa att diskussionen mellan barnen ska vara en lykta 
som man söker kunskap med” (Jonstoj, Tolgraven 2001:14). Den bilden blir ganska talande 
för hur man ser på det pedagogiska rummet. När barnen är i fokus och när man ser och är 
lyhörd så är det största pedagogiska rummet just precis där man är. I ateljén sker många olika 
lärprocesser som har ett stort värde. Det som sammanbinder är samspelet mellan barnen och 
lärandet som sker. Barnen inspireras och lär utav varandra. De tar utvecklingssteg inom olika 
områden med hjälp av varandra. De möts då i, vad Vygotskij kallar, den proximala 
utvecklingszonen (Strandberg, 2006). 
Läser man läroplanen för förskolan så säger den: 

Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja 
leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets 
intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter 
(Lpfö 98:12). 

Rum och material kan ses som händelser eftersom omgivningen och miljön är i ständig 
förändring. Tid och rum/materia hör ihop och kan inte skiljas åt. Miljö och förhållningssätt 
påverkar barnet hur det förhåller sig och tar till sig kunskap. Elisabeth Nordin-Hultman(2005) 
skriver i Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande att det är under ständig förändring 
hur vi ser och hur vi handlar och utrustar oss i barnens behov av lärandet och utveckling. 
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2.2 Pedagogens roll 
 
Nordin-Hultman(2005) beskriver betydelsen av hur miljö, material och tid arrangeras och 
planeras och vilken barnsyn detta återspeglar. När det handlar om miljöns utformning betyder 
det att det är vårt ansvar som pedagoger att ständigt observera vad barnen gör i sin miljö. Det 
är först när vi lyssnat på det barnen tänker och gör som vi kan skapa en meningsfull miljö som 
väcker barnens lust och nyfikenhet att söka kunskap i dialog med varandra, enligt Ann Åberg, 
Hillevi Lenz Taguchi (2007). Att lärande baseras på samspel lyfts även i läroplanen för 
förskolan, här står följande: 
 

Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att 
barnen lär av varandra. Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i 
utveckling och lärande. Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv 
uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De skall få hjälp 
att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, att handla, röra sig och att 
lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, 
praktiska, sinnliga och estetiska. Barnen skall få stimulans och vägledning av 
vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper 
och insikter(Lpfö 1998:54). 
 

Pedagogerna har en viktig roll eftersom de påverkar vad som erbjuds till barnen. Är materialet 
placerat tillgängligt och samtidigt lockande och utmanande bidrar det till ett utforskande som 
leder till förtrogenhet med materialet. Det som erbjuds påverkar hur barnen kan arbeta och 
vilka erfarenheter som ges möjlighet till, därför är det positivt om det finns olika material 
(Tarja Häikiö2007). Om det inte erbjuds tillfällen för barnen att ha samtal och samspel kring 
skapande aktiviteter uteblir de. Målen i förskolan är att bidra med detta. 
 

Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och 
sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den 
pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, 
behov och åsikter (Lpfö 98:12) 
 

Ett barn har hundra språk, men berövas nittionio. De orden kommer från Loris Malaguzzi, en 
av föregångarna när det gäller den pedagogiska filosofi som utvecklats på de kommunala 
förskolorna i Reggio Emilia. En filosofi som bygger på en stark tro på människans 
möjligheter, en djup respekt för barnet och en stor övertygelse om att alla föds intelligenta 
med en drivkraft att utforska världen. 
 

Barnen blir viktiga och växer om de vuxna ser dem. Varje barn får känna de 
vuxnas förväntan på att det det säger, gör, tänker och kommer på är värt att tas på 
allvar (Karin Wallin 1996:129). 
 

Mötesplatser som ger samverkan blir till kunskap, alltså skapas i ett samspel mellan barnen, 
de vuxna och miljön. Samspel och kommunikation är nyckelbegrepp i Reggio Emilias teori 
inom förskolans värld (Jonstoj, Tolgraven 2001). 
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2.3 Estetiska lärprocesser 
 
Vygotskij menar att lärandet sker i sociala sammanhang. När barnet deltar i aktiviteter skapas 
material som sätter igång inre tankeprocesser. Därför är det viktigt vad som görs i förskolan, 
både när det gäller vad barnen gör med varandra och vad barn och vuxna gör tillsammans. 
Aktiviteter som leder till utveckling och lärande har vissa kännetecken. De är sociala eftersom 
barn lär tillsammans med andra, sådant som de senare kan göra själva. Det inre tänkandet 
kommer efter ett yttre tänkande tillsammans med andra. Lärande aktiviteter innehåller även 
verktyg och tecken som hjälper till att minnas. 
Enligt Ulla Löfstedt (2001) är bildskapande aktiviteter i förskolan lärande i ett praktiskt 
samspel med andra. Barnen förstår sitt bildskapande i praktiskt handlande. 
Aktiviteterna ska ske i en miljö som är anpassad till lärandet. Exempelvis om man ska skapa 
en målning är det bäst att vara i en ateljé där det finns tillgång till material, inspiration och 
plats att utföra målningen. Kreativa aktiviteter överskrider bestämda gränser genom att 
omskapa och utveckla relationer, verktygen och lärandesituationerna (Strandberg, 2006). 
Vygotskij (1995) beskriver hur fantasin är grunden för varje kreativ aktivitet inom alla 
kulturens områden och möjliggör det konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapandet. 
Kollektivt skapar människor, fantiserar, kombinerar, förändrar och skapar något nytt. På 
samma sätt är barnens lek en kreativ bearbetning av upplevda intryck. Kombinationen av det 
upplevda och fantasin blir en ny verklighet som motsvarar barnets behov och intressen. 
Strandberg menar att de förskolor/skolor som skapar många samspel mellan barn och vuxna 
och mellan barn och barn kommer därför att skapa en kraftfull plattform för barnets lärande 
och utveckling. Den proximala utvecklingszonen är när barn upptäcker i praktisk handling 
vad de kan tillsammans med andra, eller med andra ord vad det är på väg att lära sig. I 
förskolan finns det möjlighet att lära tillsammans med andra och i läroplanen för förskolan 
står det: 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin 
förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer 
som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama (Lpfö 98:9). 
 

Är miljön tillåtande i förskolans ateljé/målarrum kan barnen pröva sig fram och på så sätt bli 
kreativa. Rob Barnes (1994) beskriver i Lära barn skapa, att genom delaktighet blir de 
nyfikna och på så sätt vill lära sig mer. 

Barn som har ett levande förhållande till omgivningen uppvisar ofta en nyfiken 
het och experimentlusta. De blir ”deltagare” i livet, och de kunskaper som de 
skaffat sig genom olika ämnen sporrar dem till att vilja lära sig mer (Barnes, 
1994:18). 

 
Kreativa aktiviteter beskrivs enligt Vygotskij som deltagande i ett förändringsarbete, ett 
medvetet påverkande. Den kreativa förmågan kan tränas upp. Strandberg (2006) säger att 
barnen måste vara öppna för att nyttja och förändra både verktyg, regler och roller. De måste 
kunna skapa egna målsättningar. De måste öva sig i friheten att handla och skapa de 
kombinationer de behöver och öva sig i fantasins och kreativitetens metoder.    
I kreativa aktiviteter inspireras barnen och det blir ett hjälpmedel till att hitta ny kunskap. Det 
sker också en inre tanke och känsloutveckling. Barnen förhåller sig kreativt till sin miljö och 
använder de delar som är meningsfulla för sin egen utveckling. Kreativiteten är en mänsklig 
aktivitet där vi skapar något nytt. Tidiga erfarenheter har stor betydelse i en människas liv, det 
är det som man kan bygga vidare på. 
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Små barn är estetiker i den bemärkelsen: De vill veta hur saker och ting är, tingen 
själva och de undersöker tingen för tingens egen skull, med avsikten att ta reda på 
(Lokken 2005:225). 

En positiv syn på en estetisk läroprocess ger möjlighet för läraren att iscensätta 
kunskapssituationer så att eleven blir medskapare i kunskapsprocessen. I dialog med eleven 
kan man lära sig och upptäcka nya saker tillsammans i en estetisk läroprocess (Marner, 
Örtegren 2003) 
 
 

2.4 Bilddialog  
 
Anna Sparrman(2006) visar i en av sina etnografiska studier att barnens dialog och samvaro 
bidrar till ny förståelse. Hon tar bland annat upp mediers påverkan av barns bilder i sin 
avhandling. Barnens samtal påverkas av medier och även deras bildskapande. Barn kan 
samtala kring en animerad figur de sett på tv som de försöker rita av. 
 

Med en bred definition av bild spränger bilden därmed sina egna ramar och 
tränger in i livets alla delar även om de inte är närvarande som artefakter, bilden 
flyttar med barnet precis som en och samma bild kan dyka upp i flera medier. 
Förutom att barnen pratar om bilder skapar de även egna regler utifrån dem och 
använder dem som en del i identitetsskapandet (Sparrman 2006:207). 
 

Hon menar att barnens vardagsliv präglas av ett ständigt handlande kring det visuellas 
betydelser. Ett nätverk av visuella koder, visuellt skapande, subjektiva erfarenheter, visuella 
genusdiskurser, kamratskap, populärkultur och kanoniserad kultur formar barnens vardag. 
Barnens samtal påverkas av medier och även deras bildskapande. Löfstedt (2001) menar att 
barnen hämtar inspiration till sina bilder från media. 
 

I barnens egna bilder avspeglas den historiska tidpunkt och kultur barnet lever i, 
via kulturens bild medier (Löfstedt 2001:213). 

 
För barnet är samtalet viktigt i bildskapandet. Barnen vill berätta med hjälp av sina bilder. När 
barnen berättar om sina bilder finns det en potential för utveckling. Det går inte att säga att 
innehållet först finns i bilden och sedan återges muntligt. Istället kan innehållet 
efterkonstrueras när barnet berättar om bilden. Eva Änggård har i sin doktorsavhandling 
Bildskapande – en del av förskolebarns kamratkultur beskrivit hur samtalen kring bilden sker 
i ett samspel. 
 

Det finns inte en enda berättelse utan variationer. Ibland fungerar andra barn och 
vuxna som deltar i samtal om bilden som medkonstruktörer av bilden. Inte bara 
verbalt berättande utan också icke-verbala uttryck som gester, ljud och miner 
används i barnens berättande (Änggård 2005:149). 
 

I boken Småbarnspedagogik beskrivs att barnens gemenskap och mötet med estetiska ämnen 
och konst gör att barnet använder hela kroppen som ett språkligt verktyg. I samspel mellan 
små barn kan klangmässiga och rytmiska strukturer bilda en gemensam upplevelsevärld 
(Lokken 2005).  Det speciella med konst är att den skapas och presenteras med tanke på att 
den ska mötas, uppfattas och upplevas. Mötet med en bild är en slags dialog eftersom den 
påverkar den som ser. Bilddialog kan ske mellan barnet och bilden, genom samtal om bilden 
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och genom mötet med materialet. Bilder kan också komma i dialog med varandra när 
imitation sker. Bilddialogen påverkas av barnens tidigare erfarenheter som finns med när 
samtal mellan barnen sker. 
 

Barnens estetiska aktivitet är formellt och innehållsmässigt beroende av kulturen. 
Barn använder sig av kulturtekniker som de tillägnar sig i samspel med andra. 
Detta tydligt i musik och teckning, men även leken tillägnad (Lokken 2005:256). 

 
Tarja Häikö(2007)använde en bildpedagogisk arbetsgång i sitt arbete som ateljérista som 
innebar att studier av objekt och omvärlden till bildskapande som åtföljdes av bildsamtal. 
Detta varierades i små och stora grupper av barn för att få möjlighet till utveckling i kunskap 
och meningsskapande på en individuell och kollektiv nivå. En metod av växlingen mellan 
intryck och uttrycksaspekter som i Reggio Emilias arbetssätt kring barns bildskapande, visar 
att samspel är en viktig del. 
 

Den kunskapssyn som Reggio Emilias pedagoger förespråkar, representerar en 
orubblig tro på barnets egen kapacitet att själva inhämta den kunskap de behöver 
(Häikö 2007:43). 

 
Här beskrivs vikten av samarbete, relationer och dialog i verksamheten tillsammans med ett 
undersökande arbetssätt för både individ och grupp. De vuxnas medvetenhet kring val och 
beslut påverkar barnen. 
Marie Bendroth Karlsson(1996) beskriver hur barnets möte med materialet också är en slags 
dialog. Hon menar att bilddialoger förekommer i två faser dels barnets möte med materialet, 
och dels barnets möte med kamrater och lärare via bilden i en dialog kring bilden. Hon visar i 
sin avhandling hur språket används och hur dialogen förs och på så sätt vad som görs 
betydelsefullt. Om läraren inte har en dialog med barnen hindrar det dem från att gå in i en 
dialog med materialet. 
En dialog bidrar till att barnen blir synliga som gör att deras erfarenhet har en betydelse. 
 

Medan en dialog som har en undersökande karaktär(med Mercers terminologi 
”exploratory talk”) aktivitet, öppnar för det dialogiska där flera röster kan mötas 
och tillsamman skapa mening. Barnen ges då möjlighet att utifrån en egen 
erfarenhet delta i att skapa en gemensam mening (Bendroth Karlsson 1996:294). 
 

Utifrån barnens nyfikenhet utvecklas dialogen i en aktivitet där de utifrån egna erfarenheten 
deltar i att skapa en gemensam mening. 
Löfstedt (2001) menar att barn i förskolan använder bildskapandet som ett kommunikativt 
verktyg, bildspråket blir deras redskap en uttrycksform. Hon använder ordet bildspråk istället 
för uttrycket bildskapande för att det fungerar som ett redskap i barns utveckling som är 
intellektuellt och kommunikativt. Barnen kan dela med sig av sin kunskap till varandra. En 
tydlig beskrivning hur barn har samspel med varandra är när Änggård (2006) beskriver hur 
barn som gör bilder ritar liknande motiv och kopierar varandras bilder. Bilderna går i dialog 
med varandra som hon beskriver det. Hon beskriver också hur samtalet har en viktig plats när 
barnen vill berätta om sina bilder. Karin Aronsson (1997) beskriver hur forskningen ofta har 
debatterat om barn ritar vad de vet om världen eller vad se ser. Utifrån en narrativ teori har 
hon intagit en tredje ståndpunkt, att barn ritar vad de vill berätta. Hon menar också att barnens 
berättande i bild aldrig är en ren upprepning av det upplevda, det bygger på lek. 
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3. Syfte och frågeställning 
 

3.1 Syfte 
Syftet är att få förståelse för vad som har betydelse för barns samspel i förskolan när de 
skapar och se om skapande aktiviteter lockar till samtal och samspel mellan barnen. Finns det 
hinder och vad uppmuntrar till samtal och samspel. 
Bli uppmärksam på vilken roll den vuxne kan ha för barnens sociala samspel i skapande 
aktiviteter. 

3.2 Frågeställning 
Utifrån mitt syfte ställer jag följande frågor: 
Vad händer i samtal och samspel när barn skapar på förskolan? 
Vad är det som lockar till samtal och samspel mellan barnen? Finns det något som hindrar 
samtal och samspel? 
 
 

4. Metodbeskrivning 
 
Metod  
Genom att vara deltagande observatör när barnen arbetat skapande har jag kunnat ta del av 
barnens samspel och sett vad som händer när barnen skapar bredvid varandra eller 
tillsammans. På plats med barnen har jag även kunnat uppmärksamma kroppsspråk och 
minspel som har betydelse i samtal och samspelet mellan barnen. Som deltagande fanns det 
också möjlighet att på nära håll se miljö, material, teknik och de vuxna, för att sedan kunna 
dra slutsatser kring hur alla delar påverkar barnens samspel. Deltagande observation är det 
mest karaktäristiska sätt, genom vilket data skapas och samlas in i en etnografisk studie 
(Kullberg 1996). 
Undersökningen är inte allmän utan är skriven utifrån just dessa enskilda tillfällen. 
 
Dokumentation  
Jag har i min undersökning använt mig av deltagande observation samt dokumentation av 
barnens bilder och av miljön i förskolorna. Dokumentationen har skett genom 
ljudupptagningar, digitala foton, skriftliga fältanteckningar samt barnens bilder och skapade 
alster. Barnens namn är fingerade. 
 
Analys   
Detta har analyserats genom att jag ett flertal gånger lyssnat på ljudupptagningar och läst 
minnesanteckningar, innan den skriftliga sammanställningen gjordes. 
 
Metodövervägande  
Den kvalitativa forskningsmetoden passade in på denna uppsats, till skillnad från den 
kvantitativa forskningen som kan ge mätbara resultat, kan den kvalitativa forskningen ses som 
”upptäcktens väg” som Birgitta Kullberg(1996) beskriver det. En kvalitativ studie är rimlig 
om man t.ex. vill försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja 
eller urskilja varierande handlingsmönster(Trost 1993,2005). Genom att observera vad barnen 
sa och vad som hände i de situationer jag undersökte fick jag möjlighet att förstå vad som 
händer i samspelet i skapande stund. 
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5. Genomförande 

 
Urval  
Undersökningen har genomförts på två förskolor där sammanlagt 19 barn i åldrarna 2-4 har 
målat eller skapat på annat sätt. Det är olika barn som deltagit vid varje skapande aktivitet 
som observerats. Observationerna har gjorts i fyra olika miljöer där två till tre barn har skapat 
vid nio olika tillfällen. Två pedagoger har medverkat vid olika tillfällen. 
 
Observationerna omfattar fyra olika miljöer vid de tillfällen som barnen har skapat. 

1. Vid staffli i ett litet utrymme där barnen målat mitt emot varandra. 
2. Utomhus där barnen målat tillsammans på ett papper uppspänt på ett väggstaffli. 
3. I ateljé där barnen målat vid samma bord  
4. Skapande aktiviteter, olika typer. 

 
Med ”måla fritt” menar jag att ingen uppgift har givits. 
 
Transkriptioner 
I transkriptionerna använder jag mig av följande förkortningar: 
 
V = en vuxen som går förbi eller inte leder övningen. V 1 osv. om det är fler vuxna. 
P = den pedagog som håller i eller har tagit fram material till barnen 
b = barn som inte observeras i bildövningen 
För barn som deltar i bildövningen använder jag stor bokstav i deras fingerade namn. 
 
 
Resultat 
Jag redovisar de nio observationstillfällen med utdrag ur de miljöer där de skapande 
aktiviteterna sker. Efter varje aktivitetsutdrag, finns en tolkande kommentar, därefter kommer 
en sammanfattande analys av observationerna. 
 

5.1 Miljö 1 - Vid staffli 

Excerpt 1 
 
Tuva 3 år och Gösta 2 år. Gunilla är pedagog. 
Barnen står på var sin sida av ett staffli så de ser inte varandra och inte vad den andre målar. 
De har fått sju olika sorter flytande färg var med en pensel i varje burk. 
De får måla fritt. 
 
1 G – Många…många…många. 
2 P – Vill du ha många färger? 
3 G – Många! 
Gösta tittar på alla färger som han har framför sig och börjar måla. 
4 T – Titta på min!.. nynnar. 
5 P – Fin. 
6 G – Titta på min teckning! Ja har gjort en snigel. 
7 P – Ja titta. 
8 T – Nu vill ja ha en annan ja ska ta hem den här…skriv mitt namn på den här…nynnar. 
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9 G – Ja ska ta hem den!...Titta! Titta! 
Snigeln är övermålad med grön färg. 
10 P – Men har snigeln gömt sig bakom ett blad? 
11 G – Ja  …ja ska visa min mamma. 
12 P – Ja, ska du visa mamma. 
13 T – Du ska komma o titta på min teckning! Jag vill ha mer röd färg. 
14 G – Ice age.  
15 P – Har du målat ice age. 
16 G – Tycke du om ice age. 
17 P – Ja, det är väl bra de. 
18 G – Ja måste blanda, måste blanda grön…blå, gul, gul, gul. Sjunger. 
Barnen börjar blanda färgerna i burkarna ända tills alla burkar har en liknande gråbrun färg. 
Då är de klara och vill inte måla mer. 
 
 
Tolkande kommentar 
Eftersom barnen inte ser varandra och vad det andra barnet målar, pratar de med pedagogen. 
Barnen har ingen ögonkontakt och pratar inte med varandra. Hur barnen står i rummet verkar 
ha betydelse här för att barnens samspel uteblir. Nordin-Hultman (2009) menar att miljö och 
förhållningssätt påverkar barnet hur det förhåller sig och tar till sig kunskap. För att barnen 
ska kunna ha ett samspel måste miljön de är i tillåta det. Det finns olika sätt som kan hindra 
eller uppmuntra till samtal och samspel mellan barnen. Enligt Strandberg (2006) påverkar 
förskolans rum och miljö barns lärande i stor utsträckning.  
För barnen tycks det viktigt att namnet står på bilden och att de kan ta hem och visa mamma 
enligt tur 8, 9 och 11.  Barnen ler och småsjunger. Gösta 2 år säger ”Ice age” en animerad 
film som han vill visa och berätta att han sett på tv, tur 14 och 16. Han har målat något från 
den eller ser att något ur hans målning påminner om filmen. Sparrman (2006) visar i en av 
sina etnografiska studier att barnens samtal påverkas av medier och även deras bildskapande. 
Pedagogen finns till hands när barnen vill ha mer färg och nytt papper. Barnen berättar om 
vad de målar och vilken färg de använder. Deras tidiga bildskapande förser dem med ett 
personligt språk som i former och symboler beskriver den värld de lever i enligt Barnes 
(1994). Gösta 2 år tränar sitt språk när han får möjlighet att berätta vad han målar. 
 
 
Excerpt 2 Vid staffli 
 
Sara 4 år och Hanna 3 år och Gunilla pedagog. 
Målning vid staffli i ett litet rum där barnen står mitt emot varandra. Barnen målar med 
blockfärger men övergår till flytande färg. Barnen får måla fritt. 
 
1 S – Ja målar min mamma, hon har håret ända ner. (Ler stort). 
2 P – Har hon det då på riktigt. 
3 S – Nej bara på teckningen. 
4 P – Ja då kan man ju rita hår ända ner till knäna om man vill. 
5 S – Ja…hon har röda kinder, en är en bamsekind. 
Sara har målat en stor och en liten kind. 
6 P – Skrattar, så där kan det bli om man har cyklat. 
Hanna kommer. 
7 P – Hej Hanna! Kom får du ta ett förklä… sen kan du ta en pensel som du vill ha. 
8 H – Den! Gul… kolla…kolla va jag målar.  
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9 S – Hon bodde i en prick, nej hon bodde i en sten. 
10 H – Ja e klar… de e mamman o de e pappan. 
11 S – Ja e också klar.  
12 P – Vill ni måla med en annan färg nu? Flytande färg på ett nytt papper? 
13 H – Mm. 
14 P – Om ni städar undan de här färgerna så tar jag fram ny. 
Barnen plockar undan och nämner vilka färger de tar bort och vilka nya färger de får. 
15 P – Om ni kan måla nåt ur en saga nu kanske, en skog eller ett träd eller… 
16 H – Ett hus, men ja vet faktist inte vad ja ska måla. 
17 P – Hm, okej…en väg. 
18 H – Eller en låda eller ett hus. 
19 P – Eller ett vackert mönster med alla färger. 
20 S – Ja vill måla röluvan, men ja kan inte måla träd. 
21 P – Titta ut, hur ser träden ut, de sitter fast i marken och längst upp va är det för färg då? 
22 S – Grön, o ja behöver brun. Börjar genast måla träd. 
23 H – Ja vill göra röluvan, men ja kan inte. 
24 P – Gör en gubbe med röd mage o en röd mössa på huvudet. 
25 S – Titta ja har gjort blommor i mitt träd. 
26 P – Det ser ut som ett äppelträd. 
Hanna går runt staffliet och tittar på Klaras bild, går sedan tillbaka och målar en nästan 
likadan bild med träd med bruna stammar och grön krona med röda prickar. Hon ler stort. 
27 S – Hanna får titta på min, titta nu gör jag ett äppelträd, nu gör ja ett fönster. 
28 H – Ja ska gö ett fönster, vicken färg ska ja ta. 
29 S – Ta gul, det tar ja. 
30 H – Ja gul. 
 

       
Sara 4 år målar hus, träd och rödluvan. Hanna 3 år målar av. 
 
Tolkande kommentar 
Sara 4 år pratar och fantiserar samtidigt som hon målar, det som händer på bilden blandas 
med fantasi och verklighet. Sara målar sin mamma med långt hår, vilket inte stämmer överens 
med verkligheten. Hon målar och berättar det hon vill och som Aronsson (1997)beskriver att 
berättandet i bild bygger på lek. 
Pedagogen växlar mellan fantasi och verklighet i sina förslag om vad barnen kan måla, tur 15, 
17,19, 21. När Hanna 3 år vill måla rödluvan föreslår pedagogen att göra en gubbe med röd 
mössa på huvudet, kanske vill hon förenkla bilden av rödluvan i tur 24. 
Hanna 3 år målar snabbt och med stora rörelser. Den första stunden när barnen målar pratar de 
inte så mycket med varandra utan mest med den vuxne. Men det blir tydligt att de lyssnar på 
varandra, när de byter färg och de får en uppgift som är frivillig och kommer mest som en idé 
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börjar barnen samtala med varandra. Pedagogen lockar barnen till samarbete när en förklaring 
hur ett träd ser ut beskrivs. Den yngre flickan tittar hur den äldre målat och kommer på att hon 
kan göra likadant, och blir mycket nöjd med resultatet. Strandberg (2006) beskriver att barnen 
möts då i, vad Vygotskij kallar, den proximala utvecklingszonen. De tar utvecklingssteg inom 
olika områden med hjälp av varandra. Hanna har här har fått en mall att rita efter, en idé. Hon 
får också bekräftelse på att hon får titta och gärna måla likadant, även med lika färg. Barnen 
har ett samspel, de tittar nöjda på varandra när de lutar sig fram för att se varandra över 
staffliet. Bilderna går i dialog med varandra som Änggård (2006) beskriver det. Hon menar att 
barnen delar med sig av sin kunskap till varandra i samspel och gör bilder med liknande motiv 
och kopierar varandras bilder. Hon beskriver även hur samtalet har en viktig plats när barnen 
vill berätta om sina bilder. 
Sara 4 år målar kropp på sin människa men Hanna 3 år ritar benen direkt på huvudet en så 
kallad huvudfoting. 
 
 
 
 
 
Excerpt 3 Vid staffli 
 
Johan 4 år och Ina 3år, Eva är pedagog. 
Målar vid staffli med flytande färg i ett målarrum. 
 
1 P – Vad målar du?  
2 J – En dammsugare 
3 P – Är det slangen det här?(pekar på bilden). Om du tar mer färg på penseln så syns det 
bättre. 
4 J – Nej det är damm, å! titta jättemycke färg! Håhå! Djoo (låter som en dammsugare). Här 
är en dammsugare som dammsuger upp alla andra dammsugare. 
John börjar blanda runt i alla färger till slut är det lika färg i alla burkar. Han blandar färg men 
målar inte med den, sedan säger han att han är klar och tar av sig sitt förkläde. Han går ut ur 
rummet. 
5 P – Är det dags att byta papper? då ska ja skriva Ina på den. Vill du ha mer av nån färg? 
Den rosa? Okej. 
Pedagogen börjar städa undan färger och tvätta penslar. 
6 I – Suck! 
7 P – Oj vad har du gjort? Tittar på bilden. 
8 I – Först går man in här, sen blinka, blinka å då går man över, här går man in till Liseberg. 
Ja behöver ljusblå färg. 
9 P – Vi häller lite vit i den blå, blanda! 
10 I – Den blev fin. 
Övergår till att prova blanda olika färger med varandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sid 16(29) 

 
 
 
 
 

   
Karta över Liseberg.              Dammsugare och damm. 
 
 
 
 
Tolkande kommentar 
Barnen har ingen dialog med varandra utan målar på egen hand och verkar inte lyssna på 
varandra fast båda barnen pratar med pedagogen. De förklarar vad de målat och vad som 
händer i deras bilder. Johan 4 år fantiserar och leker samtidigt som han målar. När han målar 
damm tror pedagogen att det behövs mer färg så att det målade syns bättre, men Johan vet av 
erfarenhet att lite färg på penseln ger en svagare färg. När bilden är klar blandar han färgen 
som finns i burkarna med varandra, han blandar i tysthet en lång stund tills alla burkarnas 
innehåll är gråbrunt. 
Ina 3 år målar och berättar en händelse från en plats hon varit till hon förklarar med ljud och 
pekar på bilden som hon målat, tur 8. Löfstedt (2001) menar att barns samtal om sina bilder 
berör inte bara vad de föreställer, utan också hur de föreställer. 
 
Ina upptäcker att något saknas i bilden och ber om ljusblå färg och får då vägledning av 
pedagogen att blanda till den, därefter fortsätter hon med olika färgblandningar. Båda barnen 
avslutar målandet med att blanda färger. När Ina blandar färg till sin bild provar hon sig fram 
och får erfarenhet hur färgen blandas. Enligt Bendroth Karlsson (1998) uppstår en bilddialog, 
alltså barnets möte med materialet. 
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5.2 Miljö 2 - Utomhus 
 

Excerpt 1 
 
Kelly 4 år och Alvar 4 år, Eva är pedagog. 
Målning utomhus på ett stort spännpapper har satts upp på förskolans husvägg där ett slags 
staffli är uppsatt. Flytande färg står på hyllan nedanför papperet. Så fort de har fått på sig 
förkläden börjar de att måla. 
 
1 A – Måla måla måla .Sjunger. De e bara å slaska på lite färg. 
2 K – Kolla vicken fin. 
3 Vux 1– Hallå där! Hej Alvar. Vicken koncentration. 
4 Vux 2 – Hej, härligt! 
Två förbigående vuxna hejar på barnen. 
5 Barn – Ja vill måla. 
6 P – Ni får måla senare. 
7 K – Kolla en blomma. 
8 A – Oj, kolla de här är vattnet o de här är en båt, här e land. Här har de fällt ut en bro, ja 
måste måla mer på bron som dom fällt ut. Oj! 
9 K – Oj! Båda barnen skrattar. 
10 A – Här e havet o har e havet! 
Båda skrattar, Adam ramlar ”omkull”. 
11 K – Kolla här e ja o här e blomman och där möter jag min pappa. 
12 A – Jag kan måla havet ända till dej. 
13 K – Men du Adam havet de guppar ju (visar med handen). 
14 A – Oj de glömde ja, sjunger nåra gupp nåra gupp nåra gupp, nu har ja målat nåra gupp 
(målar dit några extra streck). Ja ska måla mer land, nej ja ska måla Alice i underland. 
Skrattar. 
15 Vux3 – Va är det här för färg? 
16 A – Blå. 
17 Vux3 – De här då? 
18 A – gul. 
19 Vux3 – Nej grön (visar med teckenspråk). Den vuxne går iväg. 
20 A – Man måste ha mycke vatten under båten, har du tänkt på de, annars kan inte båten 
åka (Båda skrattar) här e havet kallt därför har ja målat rött istället för blått. 
 
Adam målar brun mark till Klaras målade ”pappa och Klara” så de kan gå och Klara målar 
moln på Adams himmel. Klara målar också en linbana så det går att åka över till Adams sida. 
Till slut skrattar de och flamsar väldig mycket och Klara målar några gula pluttar på bilden 
och Adam frågar vad hon gör, hon svarar mozzarella och så skrattar de båda två. 
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Pappa, en blomma och Kelly själv.        Havet, land en båt och en brygga. 
 
 
 
 
 
Tolkande kommentar 
På det stora uppspända papperet som barnen målar på gemensamt, börjar de måla på var sin 
sida. De målar koncentrerat och bryr sig inte om alla som går förbi dem och pratar med dem. 
När de målat en stund börjar de prata om vad de målar, de förklarar noga vad som händer, hur 
saker fungerar och varför de har valt just den färgen. De fantiserar, leker, sjunger och berättar 
samtidigt som de målar. Enligt Aronsson (1997) är barns bildvärldar nära knutna till deras 
lekvärldar och lekpraktiker. Kelly och Alvar leker sig fram i sin bildframställning. Barnens 
gemenskap och mötet i bilden gör att barnet använder hela kroppen som ett språkligt verktyg 
som Lokken (2005) beskriver det. 
När papperet börjar bli fullt fortsätter de att måla på varandras sida av papperet. Det som från 
början var två målningar blev till slut en gemensam bild. Adam förklarar att man måste ha 
mark under fötterna annars kan man inte stå, samtidigt som han målar med brun färg under 
Klaras figurer. Här målar Alvar något som han vet som han också förklarar för Kelly. Utan 
Alvars förklaring av vad hans bild föreställer kan det vara svårt att se det. Barnen målar och 
berättar det de vill och som Aronsson (1997)beskriver att berättandet i bild bygger på lek. 
Två av de vuxna som är förbigående försöker uppmuntra barnen genom att utropa härligt och 
hallå där! 
En annan vuxen som passerar barnen vill få in lite färglära i deras målarstund, men barnen 
bryr sig inte så mycket om det utan fortsätter med sitt, tur 15-19. Barnen verkar trivas i 
situationen. De försöker emellanåt att få varandra att skratta, och de verkar ha roligt ihop. 
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Excerpt 2 Utomhus 
 
Nina 4 år och Emma 3 år. 
Barnen målar utomhus vid väggfast staffli på stort gemensamt papper. 
Det är många barn runt de barn som målar, de står väldigt nära så det blir trångt. Barnen talar 
om att de vill måla, det är väldigt hög ljudnivå. Det verkar inte bekomma de barn som målar. 
Pedagogen Eva finns i närheten av barnen men styr inte utan kommer om barnen vill något. 
 
1 N – Titta va de här är! En morot, nu ska jag gö ett äppelträd. 
2 b – Ja de kan du. 
3 E – Vet du va nu ska göra trädet… Stå inte så nära! Säger åt ett barn som inte målar. 
4 N – Ska jag gö en blomma åt dig? 
5 E – Gör en själv. Vet du va de här är? De är regn. Tycker du att jag målar fint, du kan få 
lite regndroppar på dina blommor…sjunger la la la. Emma målar i luften ovanför Ninas bild. 
6 N – Här får du blommor av mig. Fnissar. De här blev lila. 
7 E – Titta orange! Titta rosa! Ja undrar vad brun och gul blir. Min mamma kommer att se 
det här, o de är jätte fint! Min mamma! 
 
Båda flickorna säger titta vad fint eller så berättar de vad det målade föreställer när det 
kommer barn förbi eller om de stannar. 
 

                                
Ninas träd, blommor och regn.           Emmas bokstäver och färgblandningar. 
 
 
Tolkande kommentar  
Trots den röra av ljud och rörelse som finns omkring barnen så är de fokuserade på att måla. 
Barnen säger själva att de målar fint och berättar för dem som går förbi vad de målar. De tittar 
ofta på varandra och ler, fnissar och ”knixar med knäna” som jag upplever som en slags 
förnöjsamhet. Änggård (2006) beskriver hur gemenskap är viktigare för barn än det 
individuella uttrycket och att deras bildskapande kan många gånger beskrivas som kollektiv 
snarare än individuellt. Löfstedt (2001) menar att de dialoger som utvecklas i barnens 
bildskapande gemenskap präglas i regel av samförstånd, i barnens strävan efter tillhörighet. 
Barnen samtalar om vad de gör och de avslutar med att blanda färger. De visar och funderar 
tillsammans vad olika färgblandningar kan bli. 
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5.3 Miljö 3 - I ateljé 
 

Excerpt 1 
 
Ted 4 år och Hugo 4 år, Gunilla är pedagog. 
Barnen sitter mitt emot varandra vid ett bord i ateljén. De målar på ett stort gemensamt papper 
med flytande färg. 
 
1 T – Jag gillar köttätare ja. 
2 P - Jaha köttätare är det dinosaurier det? 
3 T – Ja också gillar ja spindelmannen, elaka spindelmannen och snälla spindelmannen. 
Batman o så gillar ja stålmannen. 
4 P – Vilka gillar du? Tittar på Hugo. 
5 H – Lastbilar…o så älskar ja att bada. 
6 P – Älskar du att bada? 
7 H – Ja och att köra med lastbilar. 
8 T – Tong tong tang tang. Sjunger. 
9 T – Målarfärg. Målarfärg. Sjunger. 
10 H – Jag blev kladdig! 
11 P – Det gör inget, ni kan tvätta er sedan. 
12 T – Kan jag få ett papper tack. 
13 P – Ja lägger lite papper här då. 
14 H – Vet ni ja ska göra en glass. 
15 T – Det här ska bli en tiger. 
16 H – Tycker du om tigrar? 
17 T – Mmm. 
18 H – Men dom kan bitas. 
19 T – Men… ska göra kött. Målar röda färgfläckar på papperet. 
20 H – Men då biter den dej. 
21 T – Men då pangar jag den. Då har den dött, om jag pangar den. 
22 H – Jag tog orange. 
23 T – Nu ska jag ta rosa. O grön. Rösten är ljus och pipig. 
24 H – Nu tar ja rosa. 
25 T – Den här ska mamma få. 
26 H – Den här ska mamma få. 
27 T – Din mamma. 
28 H – Ja min mamma….den här teckningen ska min mamma få. 
29 P – Vi kan klippa så att det blir två stycken. 
Det blir tyst en stund. 
30 H – Då tar jag blå. 
31 T – Blå… tar svart det tycker ja också om. 
32 H – Tycker du om alla färger? 
33 T – Nej, inte rosa men grön o blå o svart, gul och orange. Den här ska min pappa få, de 
här fina med tigern på. 
34 V – Oj va fint ni gör! vad målar ni? ( En vuxen som snabbt tittar in). 
35 H – Ja har gjort… snabb och ohörbar förklaring. 
36 V – Jaha. Skratt. Stänger dörren till ateljén. 
37 H – Målarfärg målar man ju också på väggarna. 
38 P – Ja men då är det en annan slags färg. Den färgen kan man inte tvätta bort. 
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39 H – Varför? 
40 P – Jo den här färgen kan man tvätta bort men på väggen ska den sitta kvar. 
41 H – Dom burkarna brukar vara lite större. 
42 T – Det ska bli ett lejon, ett smalt fult gammalt, gammalt lejon. 
43 H – Ja ska göra en midsommarstång. 
44 T – Ja vill blanda. 
Barnen börjar blanda färger, först på papperet och sedan direkt i burkarna. 
 
 
Tolkande kommentar 
Barnen pratar med varandra hela tiden om olika saker, allt från saker de tycker om och saker 
de tycker om att göra. Deras samtal kretsar kring figurer från olika media. Ted räknar upp 
olika hjältefigurer, tur 3. De samtal barnen har påverkas av medier och även deras 
bildskapande. Löfstedt (2001) menar att barnen hämtar inspiration till sina bilder från media. 
Förutom att barnen pratar om bilder skapar de även egna regler utifrån dem och använder dem 
som en del i identitetsskapandet (Sparrman 2006). Hon menar att barnens vardagsliv präglas 
av ett ständigt handlande kring det visuellas betydelser som formar barnens vardag. 
Barnen delar erfarenheter om djur, också mycket av den kunskapen kan vara hämtad från 
media. 
De berättar även om den färg de väjer och varför. När Ted 4 år målar med rosa färg blir hans 
röst ljus och pipig, kanske härmar han en flickröst i en form av rollek, tur 23 . 
Mamma och pappa är också något som de båda tar upp. De småsjunger och tittar ofta på 
varandra och ler. Barnen sjunger rytmiskt målarfärg, målarfärg och ett musikaliskt deltagande 
sker mellan barnen, tur 8,9, ett uttrycksfenomen affektintoning är känslomässiga stämningar i 
en dialog, ett samspel om inlevelse och empati som är viktigt när man skapar en gemenskap 
(Lokken 2005). 
 
 
Excerpt 2 I ateljé 
 
Ture 4 år och Simon 3 år, Eva är pedagog. Barnen sitter mitt emot varandra och målar med 
flytande färg på var sitt papper. 
 
1 S - Va fult 
2 T - Så får man inte säga 
3 P - Det kanske är så att du inte vet vad han har målat, fråga. 
4 T - Det är djurpäls, en grön o en blå. 
5 S - Inget djur har sån färg 
6 T - Jägarn har tagit bort djuret, det är bara pälsen kvar. 
7 S - Jaha.  
8 T - Jag vill inte ha rosa. Pedagogen ställer fram fler färgburkar på bordet. 
9 P - Nehä men kanske nån annan vill ha. 
10 T - Jag vill bara ha killfärger. 
11 P - Nej det finns inga kill o tjej färger. 
12 T - Jo den, den, den o den (pekar). Killfärger är svart, blå, grön o brun. 
13 S - Jag vill också bara ha killfärger. 
14 P - Det finns inga såna, du har ju blod inne i din kropp, det är inte bara tjejer som har de 
eller hur. Eva höjer sin röst och ser bestämd ut. Springer man blir man ju lite rosa om 
kinderna, inte blå om man är kille. 
15 T - Nej. Tittar ner i golvet. 
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16 P - Man tar den färg man tycker om, tycker man om rosa då tar man det. 
17 T - Börjar berätta en rolig historia, ohörbart. 
18 P - Får jag visa en sak. Börjar blanda färger med varandra. 
Barnen provar sig fram genom att prova olika färgblandningar på papper. 
19 S - Oj titta det blev en hund. Hur gör man en hund? 
20 P - Du har ju gjort en, sätt dit en svans bara. 
21 T - En krabba en orange krabba blev det. 
22 S - Titta va ser det här ut som, en liten trumpet och ett träd. 
23 T - Jag ska göra ett träd på ett annat papper. 
 
 
Tolkande kommentar 
När ett av barnen säger att den andre målat fult, blir han tillrättavisad och pedagogen försöker 
styra samtalet. Pedagogen frågar inte alls efter barnets förståelse eller undersöker hur han 
tänker kring detta utan hon stänger dialogen genom sitt tillrättavisande. Åberg, Lenz Taguchi 
(2007) beskriver att genom att erbjuda barnen många tillfällen i vardagen de får möjlighet att 
uttrycka sina åsikter och tankar, samtidigt som de också lyssnar på andras synpunkter, har vi 
skapat mötesplatser där vi gemensamt kan reflektera över vår vardag. Barnet som målat får 
förklara vad han målat i tur 4-7. I tur 11 och 14 går ett tillfälle förlorat där barnen kunde ha 
fått möjlighet till en dialog som kunde bidra till en ny förståelse. Kill- och tjejfärger tas upp 
men det avstyrs genom att prata om vilka färger man kan blanda med varandra. Det barn som 
blir tillrättavisat angående kill- och tjejfärger avleder det hela genom att berätta en historia när 
Ture känner sig dum och osäker och försöker dölja det i tur 15-17. 
Barnen blandar olika färger och ser saker i sina färgblandningar. Löfstedt (2001) menar att 
människor lär genom social interaktion och deltagande i olika praktiker, där användandet av 
sociokulturellt förmedlade redskap är självklara inslag. Genom att barnen deltar i förskolans 
sociala praktik, integreras de med hjälp av olika former av redskap som används i 
förskolemiljön. Det är dels tekniska redskap dels mentala redskap. Här lär de sig hur färgen 
fungerar genom att prova sig fram och genom samtal med varandra. Åberg, Lenz Taguchi 
(2007)menar att behövs en dialog mellan barn och vuxen där vi upptäcker och ser saker 
tillsammans. Det handlar mycket om hur vi ser på andra människor, hur vi möter och tänker 
om andra. Hon menar att när vi lyssnar och samtalar med barnen hör vi vad de är intresserade 
av och vad de faktiskt kan. 
 
 
 

5.4 Miljö 4 - Skapande aktivitet 
 

Excerpt 1 
  
Robin 4 år, Tim 4 år, Malte 3 år och pedagogen Gunilla bygger av papper. 
Barnen sitter på golvet, allt material ligger på golvet. Saxar, tejp, äggkartonger, hårdpapp och 
olika pappersförpackningar. Pedagogen förklarar att de får bygga med materialet. Pedagogen 
Gunilla ger förslag på djur och olika fordon. 
 
1 M – Ja fick ett rör! 
2 T – Ja vill ha den här, o en till dej. Ger ett rör av papper till Robin. 
3 R – Det här ska bli en hals. 
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4 P – Vad ska det här bli då? 
5 T – Man måste klippa jättehårt! Hjälp mig. 
Pedagogen klipper bort botten på ett rör av papper. 
6 R – Jag också! Min sax är dålig. 
7 T – Den här ska inte jag ha, det blev bara skräp. 
8 P – Blev det skräp? 
9 T – Mm. 
10 M – Jag kan ta den. 
11 T – Han fick ta den av mig. 
12 P – Ska ni bygga en varsin eller ska ni bygga ihop? 
13 T – Ja ska bygga ihop, ja ska använda tejp. Det ska bli raketer. 
14 M – Ja me ska använda tejp.  
15 R – Jag vill också ha tejp. 
16 P – Ni kan bygga en var sin grej, om ni tycker att det är svårt att bygga ihop. 
17 T – Ja tycker inte att det är svårt att bygga ihop. Ja tar tejp. 
18 P – Jag menar bygga något tillsammans. Med varandra menar jag. 
19 M – En hund vill ja!  
20 R – Ja me, en egen. 
21 T – En raket! Börjar leka med sin raket som är byggd av en toarulle och en bit av en 
äggkartong. 
 
 
 
 
Tolkande kommentar 
Barnen bygger olika figurer i papper, de bygger varsin sak men sitter tillsammans. Barnen 
pratar i munnen på varandra och vill ha hjälp med att klippa, tur 5,6. Tejpen trasslar och är 
svår att riva av för barnen. Alla barnen använder mycket tejp och de tejpar även där det inte 
ska fästa samman något. De provar sig fram, vrider och vänder på olika kartonger. När barnen 
jobbat en stund får de fler idéer och arbetet flyter på. De pratar mer med varandra när de 
kommit igång med sina figurer. 
Barnen pratar i munnen på varandra med höga röster det gör att de verkar ivriga. Den hårda 
pappkartongen blir för svår för barnens små händer att klippa i. De behöver mycket hjälp av 
en vuxen. Tejpen är en viktig del i byggandet eftersom den fäster sakerna samman. Men det är 
svårt för barnen att dra av tejpen från rullen, den trasslar ihop sig och det krävs att en vuxen 
finns tillgänglig. Förutsättningarna för att barnen ska utvecklas blir större om barnen erbjuds 
samarbete och en samvaro med vuxna som ständigt är beredda att ”låna ut” sin erfarenhet och 
kunskap (Jonstoj Tolgraven 2001). Barnen frågar om hjälp och får hjälp både praktisk och 
med förslag och förklaringar hur de kan göra. Samtalet kretsar kring hur de ska bygga med 
materialet och vad de ska bygga. Pedagogen har en viktig roll eftersom de påverkar vad som 
erbjuds till barnen. Är materialet tillgängligt samtidigt och lockande och utmanande bidrar det 
till ett utforskande som leder till förtrogenhet med materialet. Det påverkar hur barnen kan 
arbeta och vilka erfarenheter som ges möjlighet till (Häikiö2007).  
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Excerpt 2 Skapande aktivitet 
 
Axel 4 år och Martin 3 år målar skulpturer. Pedagogen är Gunilla. 
Barnen sitter bredvid varandra i ateljén. Pojkarna ska måla var sin figur som de tillverkat 
tidigare av papiermache. 
 
1 A – Ja vill måla min hund svart, den ska ha en grön filt, ja vill måla en grön matta till den 
2 P – Jaha ska du måla en bit papper men grön färg då? 
3 A – Ja de blir bra. 
4 M – Vi har svart båda två. 
5 A – Ja det går bra. 
6 V – Men oj vad bra det blev, va fint. Ler stort mot barnen och försvinner igen 
Båda barnen ler och en av dem börjar småsjunga. 
7 P – Du får snurra hunden lite så den får färg överallt. 
8 A – Kan du göra ett koppel? 
9 P – Det får vi göra sen när hunden har torkat…. vi kanske kan använda lite glitter. 
10 A – Ja vill också ha ögon och en nos o…en läpp.  
11 P – Visst. Småsjunger. 
12 A – Vet du min farmor har gamla saker. 
13 M – Min också… det droppar lite. 
14 P – Oj det droppar ganska mycket, du måste snurra lite på den så det blir färg på hela. Vi 
kan byta papperet under, så det inte blir färg överallt. 
15 M – Jag håller i min hund så den inte ramlar. 
Barnen målar och pratar samtidigt, allt går i lugn takt. Pedagogen är lugn och barnen har en 
låg samtalston.   
 
 
 
 
Tolkande kommentar 
Ett av barnen väljer svart färg och då tar den andra pojken också det och får det bekräftat med 
att det går bra, tur 4,5. Den ena pojken vill ha en matta till hunden så löser de det. Ingenting 
skyndar på i situationen utan allt får ta den tid det tar, det är barnen som är viktiga och det 
som de gör. Den vuxna som tittar förbi ger barnen uppmuntran genom att säga att det blev och 
är fint med ett stort leende, tur 6. 
När vi lyssnar och samtalar med barnen hör vi vad de är intresserade av och vad de faktiskt 
kan. Wallin (1996) beskriver hur barnen blir viktiga och växer om de vuxna ser dem. 
Tiden denna skapande stund är för barnen och de verkar vara nöjda för de ler och småsjunger 
emellanåt. 
En av pojkarna börjar prata om sin farmor som har gamla saker och fick medhåll av sin 
kamrat i tur 12 och 13. Den droppande färgen avbröt barnens samtal och de var åter 
koncentrerade på att måla. 
Det finns inget direkt samspel mellan barnen mer än att de sitter i samma rum och gör lika 
saker. 
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6. Sammanfattande analys av observationer. 
 
Jag ska i denna sammanfattning klargöra vika svar jag fått fram utifrån mina frågeställningar. 
 
Vad händer i samtal och samspel när barn skapar? 
Vad är det som lockar till samtal och samspel mellan barnen? Finns det något som hindrar 
samtal och samspel? 
 
Vid samtliga observationstillfällen pågår något slags samspel men det finns många olika 
faktorer som påverkar vilka samtal som sker. Miljön och hur barnen står på den plats de 
skapar samt hur pedagogen samtalar och bemöter barnen har betydelse vilket slags samspel 
det blir. Barnen och deras erfarenhet har även den en betydelse för hur samtalet utvecklas. 
Kring följande punkter som har betydelse för hur barns samspel ser ut, ska jag reda ut vad jag 
kommit fram till: 
 

− Miljön 
− Papperets/materialets placering 
− Barnens placering 
− Pedagogens roll 
 

Dessa faktorer går in i varandra och är beroende av varandra och därför särskiljer jag inte de 
olika faktorerna i texten. 
När barnen målar utomhus rör andra barn på sig runt omkring och ljudnivån är hög men de 
verkar ha en förmåga att stänga av det mesta som händer omkring dem och fokusera på att 
måla ändå. När två barn målar tillsammans så innesluts de i ett slags vi, det är de som är 
tillsammans och de andra hör inte till just i skapande stund. I observationerna i miljö 2 – 
Utomhus, excerpt 1 och 2 har bildskapandet framförallt en kommunikativ användning. Här 
tycks gemenskapen bli viktigare än det individuella uttrycket (se Löfstedt 2001och Änggård 
2006). Barnens bildskapande kan många gånger beskrivas som kollektivt snarare än 
individuellt  
När barnen skapar bredvid varandra och ser vad den andre gör blir gemenskapen tydligare. 
Samtalen om bilden, om färger de använder, vilken teknik de använder för att få fram de 
figurer de vill ha med på bilden blir gemensamt i skapande stund.  
Var barnen får måla eller skapa har också betydelse för barnens samtal och samspel. Vid de 
tillfällen när barnen satt eller stod bredvid varandra såg de vad den andre gjorde och 
samspelet underlättades. Häikö(2007) menar att de vuxnas medvetenhet kring val och beslut 
påverkar barnen. Hon beskriver vikten av samarbete, relationer och dialog i verksamheten och 
jag ser just detta i mitt material. 
För att barnen ska kunna ha ett samspel måste miljön de är i tillåta det. Detta kan du tydligt se 
i miljö 2 – Utomhus, excerpt 2, tur 1-6. Det finns olika sätt som kan hindra eller uppmuntra 
till samtal och samspel mellan barnen. Det finns tydliga exempel på när pedagogen stänger 
samtal i miljö 3 – I ateljé, excerpt 2, tur 11 och14. 
Enligt Strandberg (2006) påverkar förskolans rum och miljö barns lärande i stor utsträckning. 
Rummen ger olika signaler till barnen om hur de ska bete sig och vad de ska göra. Ser barnen 
varandras bilder får därigenom idéer till hur de själva kan göra. Frågor kring bilden och lusten 
att förklara vad de gör kommer när de vet att barnet bredvid ser. I observation miljö 2 – 
Utomhus, excerpt 1 blir detta tydligt när Alvar 4 år förklarar för Kelly 4 år vad och hur bilden 
föreställer, tur 8, 10 20. 
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När barnen stod mitt emot varandra hände det att de inte brydde sig i eller la märke till den 
andre. Vid en av målarstunderna, observation i miljö 1 - Vid staffli, excerpt 2 där barnen stod 
så de inte såg vad den andre målade, blev intresset vad den andre målade ändå påtalande. 
Samtalet kring vad barnet mitt emot målade lockade det andra barnet att måla samma motiv. 
Genom samtal om hur Sara 4 år kunde måla träd blev pedagogen vad Löfstedt (2001) kallar 
”kommunikativa stöttor” alltså att lärarna bistår barnen med sin kunskap. Hanna 3 år gick runt 
staffliet och tittade och fick samtidigt bekräftelse att måla av, tur 25-27. Barnen tittar på 
varandra och söker svar och bekräftelse i minspel och kroppsspråk. Barn ritar ur minnet men 
även genom att iaktta andra barn och imitera andras bilder enligt Löfstedt (2001). Hur bilder 
kan komma i dialog med varandra när imitation sker beskriver Lokken (2005). 
 
Vid de tillfällen som barnen har haft styrda aktiviteter har koncentrationen varit på 
aktivitetens innehåll. Teknik och material har fångat barnens intresse och samtalet har varit 
kring hur och vad de har gjort. Det finns samspel mellan barnen men barnen går även in i ett 
samspel med materialet. Färgblandningar kan fånga barnen långa stunder. I observationerna i 
miljö 4 - Skapande aktivitet, excerpt 1,2 och 3 provar sig barnen fram och går in i dialog med 
materialet men även i dialog med varandra samt med pedagogen. Bendroth Karlsson (1996) 
beskriver hur bilddialoger förekommer i två faser dels barnets möte med materialet och dels 
barnets möte med kamrater och lärare. 
Barnen har i de flesta fall avslutat aktiviteten där de målat med att blanda färger. Några av 
barnen har blandat i tysthet helt för sig själv och några har blandat och delat med sig av 
erfarenhet och nya upptäckter. 
Vid de tillfällen som barnen har fått måla fritt har fantasi och lek haft större fokus i barnens 
samtal. Men även vardagliga händelser som de delar eller har samma erfarenhet av har varit 
en del av barnen samtal. Mamma och pappa är något som återkommer i barnens samtal även 
mor och farföräldrar, det är sådant som barnen har en gemensam erfarenhet av. 
Lärande sker framförallt genom samspel med andra barn, i samspel med material och redskap 
och i samspel med kulturens bildmedier (Löfstedt 2001). I observation miljö 3 – I ateljé, 
excerpt 1, tur 1-4 samtalar barnen om olika hjältar från media och i miljö 1 - Vid staffli, 
excerpt 1 berättar Gösta 2 år att han målat ”Ice age” en animerad film från tv, tur 14 och 16 . 
Enligt Sparrman (2006) har medier påverkan på både barns bildskapande och deras samtal. 
Vid två av de tillfällen jag observerat pratade pojkar om kill- och tjejfärger. Det var något 
som särskilt en av pojkarna hade en uppfattning om att det fanns men som genast avstyrdes av 
den vuxne. Barnen är påverkade av omvärlden när det gäller genus, både från hemmiljön och 
från media. 
 
En gemensam lek förekom vid de två tillfällen barnen målade på ett gemensamt större papper, 
där de fantiserade och målade ihop två bilder till en gemensam. Miljö 2 - Utomhus, excerpt 1 
visar hur de leker fram en gemensam bild, tur 12och 20. Enligt Löfstedt (2001) samspelar 
bildskapande med lek. Vygotskij (1995) beskriver hur fantasin är grunden för varje kreativ 
aktivitet. Barnens lek är en kreativ bearbetning av upplevda intryck och i kombination av det 
upplevda och fantasin blir det en ny verklighet som motsvarar barnets behov och intressen.                  
 
Pedagogernas förklaringar blir ibland för svåra och ibland kan förklaringar misstolkas för att 
språket inte har utvecklats tillräckligt när barnen är mellan 2 och 4 år. I observationen i miljö 
4 - Skapande aktivitet, excerpt 2 missförstår barnen pedagogen när hon frågar om de vill 
bygga ihop, vad hon menar är om de vill bygga en skulptur av papper gemensamt. Tim 4 år 
svarar att han vill bygga ihop och ska använda tejp, tur 13-18. Ordval och ordförståelse 
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förbättras genom att man samtalar och genom samspel har barnen möjlighet att erövra ny 
kunskap. 
Jonstoj,Tolgraven (2001) beskriver hur mötesplatser som ger samverkan blir till kunskap, 
alltså skapas i ett samspel mellan barnen, de vuxna och miljön.  
 
De vuxnas ”övervilja” till att lära ut kan ibland stjälpa barnens vilja till att lära genom att de 
får prova sig fram själva. I miljö 2 – Utomhus, excerpt 1 kommer en pedagog när barnen 
målar, hon vill få in lite färglära och frågar ut barnen om färgernas namn. Barnen är 
ointresserade och vill fortsätta med sitt, tur 15-19. Om pedagogen hade stannat och lyssnat på 
barnen hade hon snart märkt att de lärde varandra färger och redan hade sin egen färglära. När 
vi lyssnar och samtalar med barnen hör vi vad de är intresserade av och vad de faktiskt kan 
(Åberg, Lenz Taguchi 2007). Hon beskriver även att genom att erbjuda barnen många 
tillfällen i vardagen där de får möjlighet att uttrycka sina åsikter och tankar, samtidigt som de 
också lyssnar på andras synpunkter, har vi skapat mötesplatser där vi gemensamt kan 
reflektera över vår vardag. I miljö 3 – I ateljé, excerpt 2 i tur 1-7 kunde pedagogen frågat 
Simon 3 år varför han tyckte det var fult, men istället stängs dialogen genom ett 
tillrättavisande. Även i tur 11 och 14 går ett sådant tillfälle förlorat där barnen kunde ha fått 
möjlighet till en dialog som kunde ha bidragit till ny förståelse. Ett samtal kring varför de 
upplevde att det finns olika färger för pojkar och flickor kan ge mer än en tillrättavisning.  
  
 De vuxna kring barnen ställer frågor och är för det mesta intresserade av vad barnen målar 
och vad de har att berätta. Men någon gång ställdes frågor när de var på väg förbi barnen och 
svaren verkade inte vara så viktiga, Som - oj vad gör ni? För att sedan vara borta nästa 
sekund. Det kan ge signaler om att det barnen gör inte är något viktigt. Detta finns det 
exempel på i miljö 3 - I ateljé, excerpt 1 när en vuxen sticker in huvudet och frågar vad de 
målar, men sedan inte har tid till att lyssna, tur 34-36. Wallin (1996) menar att lyssnaren ger 
talaren ett värde, hon menar att barnen blir viktiga om de tas på allvar. 
Uppmuntran och intresse från de vuxna ger positiv inverkan på barnen som kan märkas 
genom barnens glada ansikten och att de börjat småsjunga. Enligt Barnes(1994) råder det 
ingen tvekan om att belöningar som beröm är värdefulla för barnens motivation. 
Kommentarer kan ha en positiv motiverande effekt om de är specifika och har ett klart syfte. 
Barnen sjunger och nynnar när de skapar vilket jag tolkar som att de trivs i situationen. Det 
börjar ofta med att barnen får beröm eller är nöjda med vad de har gjort. De sjunger även 
rytmiska toner när de målar som i miljö 3 – I ateljé, excerpt 1 när Ted 4 år sjunger, tong, tong, 
tang, tang och Hugo även han 4 år, fortsätter i samma rytmiska takt, målarfärg, målarfärg, tur 
8 och 9. Det uttrycksfenomen som Lokken (2005) beskriver som ”affekttoning”, 
känslomässiga stämningar i dialog. 
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7. Slutdiskussion 

 
Det händer mycket i samspel när barnen skapar det står ju helt klart det har ju t ex  Bendroth 
Karlsson (1996), Löfstedt (2001)och Änggård (2005) visat i sin forskning. 
Om vi har en tanke bakom det vi gör med barnen och det vi tillåter dem att göra, kan vi 
förbättra det samspelet i den bildskapande praktiken som ligger framför oss. Vi kan genom att 
använda miljön och barnens placering underlätta och stimulera en skapande dialog och ett 
samspel. När vi är i dialog med varandra så för det oss framåt. 
Vår syn på barnen påverkar hur vi förhåller oss till dem och även vår syn på konsten påverkar. 
Vi som vuxna har ett ansvar hur vi undervisar barnen så de får stimulans och får behålla sin 
nyfikenhet. 
Hur vi bemöter barnen påverkar deras sätt att vara mot varandra. Vårt sätt att vara tillåtande 
eller inte har stor inverkan på barnen. 
Individen är alltid den samma men förändras och ses på olika sätt i olika situationer och 
beroende på vilka som finns runt omkring. Därför är det viktigt att se helheten i miljö, 
händelser och möten kring barnet. Om materialet finns tillgängligt eller inte inverkar på hur 
barnet ser på aktiviteter och samtalen kring bilden påverkas även av det. 
I relation till de möjligheter, hinder och normer som olika miljöer och aktiviteter utgör, kan vi 
ge barnet nya sätt att vara i nya situationer om vi tillåter barnet att ta plats. Det är viktigt att se 
ett förhållningssätt i en helhet för att verkligen se barnet. 
Om barnen tas på allvar märks deras resurser och förmågor. Stunder i ateljén ger dem tid och 
plats, något som den vuxna kan se till att ge utrymme för och barnen kan dela med sig till 
varandra. 
Pedagogen har en viktig funktion, de ska ge barnen plats för känslor, fantasi och intellekt så 
de känner lust till att lära. De ska stimulera barnen till att bli kreativa. Pedagogen ska planera, 
utföra och utvärdera arbetet med barnen. 
 
Tankarna blir många kring det jag skrivit och en av dessa är att det skulle vara intressant att 
titta närmare på miljön eftersom den har betydelse för hur barnen använder sitt sätt att 
uttrycka sig. En fördjupning i hur man kan arbeta med skapande aktivitet i utemiljö när man 
inte har en ateljé till hands är något som jag skulle vilja titta närmare på. Utomhus kan det 
vara lite lättare att lyssna och ta till sig nya saker och alla intryck blir starkare. För att arbetet 
med barnen ska vara levande är pedagogisk dokumentation viktigt, därför skulle det vara 
intressant att undersöka vidare hur pedagogisk dokumentation för arbetet vidare när det gäller 
barnens tankar kring vad de upplevt i skapande aktiviteter. Ha en dialog med barnen, lyssna in 
och reflektera och fånga barnens tankar och funderingar och utifrån det arbeta i skapande 
aktiviteter med barnen på ett mer djupgående sett skulle vara intressant. 
  
Det är viktigt att se över hur vi förhåller oss till vårt arbete med barnen så att tiden 
tillsammans blir till fördel för barnen. Jag är viktig för barnen, men inte viktigare än barnen. 
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