
Examensarbete 
Förskollärarutbildning 210 hp

Barns exkluderingar och inkluderingar av
varandra under bildaktiviteter

En kvalitativ observationsstudie om äldre förskolebarns
deltagandemönster och artefakterna under
bildaktiviteter

Examensarbete för Förskollärare 15 hp

Halmstad 2019-02-10

Julia Malmberg och Sara Karlsson



 

SAMMANFATTNING 

Tidigare forskning antyder att pedagogers närvaro under bildaktiviteter är betydelsefullt för barns interaktioner. 

Problematiken ligger i att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet där vi av tidigare 

erfarenheter sett att pedagoger ofta väljer att styra barn i deras bildskapande, vilket medför att barn begränsas i 

bildskapandet. Syftet med studien är att undersöka hur barn interagerar med varandra samt hur deras handlingar 

framträder under bildaktiviteter. Följande frågeställningar är tänkta att precisera syftet för studien: Vad 

kännetecknar barns deltagandemönster under bildaktiviteter? Hur medierar artefakterna barns handlingar mellan 

varandra? Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten för föreliggande studie är det sociokulturella perspektivet, 

där mediering sker i interaktion mellan människor samt genom olika former av interaktion. Det vill säga verbal 

interaktion och icke verbal interaktion. Studien har genomförts på två förskolor i södra Sverige, där vi 

videoobserverat barn i fyra och femårsåldern. Materialet har därefter transkriberats samt analyserats med stöd av 

interaktionsanalys. Resultatet av studien visar på att barn interagerar under bildaktiviteter på olika sätt, till exempel 

genom att bjuda in varandra till dialoger kring bilderna eller utesluter varandra genom att gruppera sig. Resultatet 

pekar även på att konkurrens uppstår mellan barn då de konkurrerar om samma material. Studiens slutsats visar 

att barns deltagandemönster kännetecknas av inkludering och exkludering där dessa framställs av olika karaktärer, 

så som: försköning, samarbete, engagemang med flera. En ytterligare slutsats är att artefakterna möjliggör för 

barns interaktioner genom exempelvis samtal kring bilderna, samt bristande material begränsar barns interaktioner.  
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1. INLEDNING  

Vi har av egen erfarenhet sett att pedagoger ofta går in och styr barn i deras bildskapande genom 

att berätta vad barn får och inte får göra. Likaså finns vissa material för bildskapande inlåsta 

vilket medför att det inte är tillgängligt för barn. Detta i sin tur innebär att barn hämmas från att 

skapa med olika material och inte blir självständiga vilket barnkonventionen (1989) menar att 

barn ska få vara. Även förskolans styrdokument anger att förskolan ska sträva efter att varje 

barn utvecklar självständighet (Skolverket, 2016). McClure, Tarr, Marmé Thompson och 

Eckhoff (2017) tar upp vikten av att som pedagog vara närvarande och låta barn uttrycka sig, 

vilket är av stor betydelse för deras lärande. Pedagogens stöd och vägledning kan få barn att 

uppnå erfarenheter genom bildskapande (a.a.). Den tidigare forskningen visar bland annat på 

att pedagoger i bildaktiviteter ska vara aktiva och närvarande för att gynna barns lärande. 

Däremot förespråkar Kultti (2016) att pedagogerna ska utforma förskolans verksamhet så att 

barn ges möjlighet att agera självständigt.  

 

Bildskapandet ingår i den pedagogiska verksamheten i förskolan där barn både får möjligheten 

att skapa fritt men även under pedagogers vägledning. Vidare är bildskapandet något som 

många barn kommer i kontakt med i förskolan och Acer (2015) menar att det ska betraktas som 

ett av de mest grundläggande sätt för barn att uttrycka sig. Förskolans styrdokument beskriver 

att förskolan ska vila på en demokratisk grund där yttrandefrihet är av stor vikt (Skolverket, 

2016). Detta i relation till barnkonventionens (1989) deklaration om barns rättigheter, medför 

enligt Häikiö (2007) att förskolan ska möjliggöra för barn att ta egna initiativ, agerande, 

tänkande, skapande som en röst och ett medium för självuttryck.  

 

Utifrån nämnt problemområde, som berör våra erfarenheter, är det av intresse att studera barn 

sinsemellan för att finna hur de interagerar med varandra i bildaktiviteter. Vi finner även en 

kunskapslucka med bristande forskning när det gäller bildaktiviteter där barns interaktioner är 

i fokus. Vi vill med denna studie göra jämförelser mellan tidigare forskning om pedagogers 

aktiva närvaro i relation till när barn själva skapar under en bildaktivitet.  
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1.1 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka hur barn interagerar med varandra samt hur deras 

handlingar framträder under bildaktiviteter.  

Följande frågeställningar är tänkta att precisera syftet för studien: 

 Vad kännetecknar barns deltagandemönster under bildaktiviteter? 

 Hur medierar artefakterna barns handlingar mellan varandra? 

 

1.2 DEFINITION AV BEGREPP 

I detta avsnitt presenteras betydelsefulla begrepp vilket underlättar förståelsen för studien.  

I föreliggande studie kommer begreppet pedagog att användas för att benämna både 

förskollärare och barnskötare. Bildaktiviteter kommer att användas som ett samlingsnamn för 

tiden då barn skapar. Även begreppet bildskapande kommer att användas, vilket syftar på den 

skapande processen under bildaktiviteterna. Bild kommer i denna studie att användas som ett 

begrepp vilket innefattar barns skapade produkt, till exempel en målad teckning. Material för 

bildskapande innefattar artefakterna som barn skapar med, till exempel sax, papper och 

färgpenna.  
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2. TIDIGARE FORSKNING  
I följande kapitel presenteras tidigare forskning i avgränsade teman för att skapa en överblick 

av det fält som förekommer. Det första temat behandlar pedagogers förmåga att sätta barn i 

centrum under bildaktiviteter. Dessa studier utgår ifrån det sociokulturella perspektivet, vilket 

även vår studie gör. Nästkommande tema belyser barn och pedagogers interaktioner under 

bildaktiviteter, där interaktionerna synliggörs i forskningen genom verbal interaktion mellan 

barn och pedagog. Det sista temat behandlar artefakternas olika handlingserbjudande där olika 

möjligheter och begränsningar av artefakterna och dess betydelse för barns bildskapande 

presenteras. Kapitlet avslutas därefter med en sammanfattning av den tidigare forskningen som 

presenterats med relevans till vår studie.  

 

2.1 PEDAGOGERS FÖRMÅGA ATT SÄTTA BARN I CENTRUM  

Aypek Arslans (2014) studie, i Turkiet, resulterade i att barn interagerar med varandra samt 

vuxna under bildskapandet. Bildskapande kan leda människor till medvetenhet om sociala 

frågor, direkt eller indirekt, den kan också få människor eniga (Aypek Arslan, 2014). Resultatet 

av Aypek Arslans (2014) observationsstudie visar att en stor betydelse för barns lärande är 

pedagogers förmåga att arbeta barncentrerat, det vill säga sätta barn i centrum, och huruvida de 

låter barn uttrycka sina idéer, känslor och erfarenheter. Vidare visar resultatet att genom 

bildaktiviteter lär sig barn att dela på material och bordet de arbetar på, samt övar sig på att ge 

varandra positiv respons. Bildaktiviteter kan hjälpa barn att uppnå förmågan att närma sig 

omgivningen objektivt och kritiskt. Aypek Arslan (a.a.) menar att verksamheten därmed ska 

utformas så att barn har möjlighet att titta på varandras skapade bilder, förstå dem och samtala 

med varandra om bilderna. Pedagogers förmåga att sätta barn i fokus är något som även Lindh 

(2017) tar upp i sin observationsstudie. Resultatet visar att pedagoger kan skapa meningsfulla 

och spännande aktiviteter för barn om de sätter barn i fokus, lyssnar till dem, frågar om och 

samtalar med barn om bild. Bildaktiviteter blir meningsfulla för barn på grund av pedagogers 

fokus på barns delaktighet samt möjlighet att påverka aktiviteten. Denna forskning antar, precis 

som vår studie, ett sociokulturellt perspektiv där vi tar med oss pedagogernas förmåga att sätta 

barn i fokus samt lyssna till dem. Vi menar att pedagogerna behöver låta barn skapa fritt utan 

invändningar från vuxna, vilket kan tolkas av forskningens antydan om att pedagogerna ska 

agera barncentrerat, sätta barn i centrum. Resultatet av vår studie, som fokuserar på barns 
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interaktioner under bildaktiviteter, kan därefter diskuteras i relation till den tidigare forskning 

som presenterats. 

 

2.2 BARN OCH PEDAGOGERS VERBALA INTERAKTIONER UNDER 

BILDAKTIVITETER  

Chang och Cress (2013) har i deras kvalitativa studie använt sig av bandinspelning där de har 

identifierat att det sällan uppstår verbal interaktion mellan barn och vuxna under bildaktiviteter. 

Syftet med deras studie var att undersöka hur barns språkkunskaper förbättras under barns 

deltagande i bildaktiviteter. Chang och Cress (a.a.) bad därför de vuxna som arrangerade 

bildaktiviteten, i detta fall fyra vårdnadshavare, att använda olika strategier för att hålla den 

verbala interaktionen vid liv. Fastän Chang och Cress har observerat vårdnadshavare och barn, 

menar vi att det finns likheter mellan vårdnadshavare och pedagoger då båda grupperna består 

av vuxna individer. Även Chang och Cress skriver i studien om vårdnadshavaren som en vuxen. 

Vilket innebär att det går att dra paralleller mellan vårt resultat i relation till deras resultat. 

Resultatet av Chang och Cress (2013) studie visade att barn genom interaktion med vuxna 

stöttades och uppmuntrades att delta i verbala interaktioner under bildaktiviteten. Chang och 

Cress menar att de verbala interaktionerna kan uppstå då förskolepersonal bland annat ställer 

frågor till barn om deras bilder, där barn får förklara och berätta om sina bilder under tiden de 

skapar. 

 

Till skillnad från Chang och Cress, som skriver om den närvarande pedagogen, menar Änggård 

(2005) att barn likväl kan uttrycka sig genom att interagera med andra barn om den skapade 

bilden. Detta blir relevant för vår studie, vilken fokuserar på barns interaktioner under 

bildaktiviteter. Syftet med Änggårds observations- samt intervjustudie var att analysera och 

diskutera barns agerande samt meningsskapande under bildaktiviteter. Vidare belyser Änggård 

(a.a.) att barns verbala interaktion om vad deras bild föreställer är avgörande för att skapa 

betydelser. Resultatet av Änggårds (a.a.) studie visar att den verbala interaktionen är viktigt 

även i de fall där bilden går att avläsa och är narrativ i den meningen att detaljer är kopplade 

till varandra. Detta då det kan konstrueras nya berättelser i den verbala interaktionen kring 

bilden. Den verbala interaktionen kan på så sätt sägas stimulera barn till att reflektera över 

bilderna för att hitta nya tolkningar. För vårt resultat kan denna forskning bidra med en 
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förståelse om barns verbala interaktion kring deras bilder och hur nya berättelser om bilderna 

kan uppstå.  

 

2.3 ARTEFAKTERNAS OLIKA HANDLINGSERBJUDANDEN 

Nutbrown (2013) har genomfört sin observationsstudie i England där hon menar att barns 

erfarenheter inom bildaktiviteter inte har blivit uppmuntrade på sätt som stödjer deras 

bildskapande utveckling. Resultatet av studien tyder på att barn är i behov av vuxna förebilder 

som är aktiva och skapar. När pedagogerna utmanar barn kan det leda till att barn utvecklas 

inom bild. Hon påpekar också att det är viktigt att ge barn förutsättningar för att kunna utforska 

med material och färger. I vår studie har valet gjorts att låta barnen fritt välja material för 

bildskapande för att låta dem utforska materialet på egen hand. Kocer (2012) har i sin studie 

intervjuat förskollärare för att ta reda på hur barn ges möjlighet till självuttryck i bildskapandet. 

Resultatet pekar bland annat på att barn är begränsade av artefakter, det vill säga material att 

skapa med. En intervjuad pedagog uttrycker att när barn själva får välja artefakter och skapa 

fritt utan pedagoger, så framträder stor kreativitet hos barn. Vidare menar pedagogen att alla 

bildaktiviteter inte främjar kreativitet, det är först när ett överskott av artefakter finns 

tillgängligt som det främjas. Kocer (2012) finner en problematik då barns kreativitet inte får 

utrymme till att framträda när pedagogerna är närvarande och delaktiga i bildskapandet. 

Författaren menar att problematiken ligger i att pedagogerna har ett färdigt mål med 

bildskapandet. Detta i sin tur medför att barn inte får möjlighet till självbestämmande i 

bildskapandet, till exempel får inte barn själva bestämma över artefakter och vad de ska skapa. 

För vår studie innebär detta att barnen ska få möjlighet till självbestämmande genom att ingen 

vuxen, pedagogerna och vi forskare, ska invända i deras val av material samt i deras 

bildskapande.  

 

McClure med fleras (2017) resultat visar på att barn behöver organiserade, materialrika miljöer 

som bjuder in till upptäckt och interaktion, för att barn ska kunna vara självständiga. Vidare 

problematiserar McClure med flera (2017) i deras studie att pedagoger har förutbestämt vad 

barn ska lära sig i bildskapandet. De menar att pedagoger måste försöka se bilderna ur barns 

perspektiv. På så vis kan det leda till att barn själva kan bestämma och uttrycka sig i 

bildskapandet. För vår studie kan denna forskning innebära att materialet för bildskapande, det 

vill säga artefakterna, medierar barns handlingar mellan varandra. 
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2.4 SAMMANFATTNING 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen vi tagit del av att en betydande roll för barns 

lärande och utveckling är pedagogernas deltagande och huruvida aktiviteten är barncentrerad. 

För att skapa en bildaktivitet med ett överflöd av kreativitet och delaktighet hos barn behöver 

bildaktiviteterna arrangeras barncentrerat, konsekvenserna kan annars leda till att pedagogerna 

styr och leder bildaktiviteterna. Samtal och frågor kring de skapade bilderna är betydelsefullt 

för barns förmåga att närma sig omgivningen kritiskt och objektivt. Framträdande i den tidigare 

forskningen är att interaktion mellan pedagoger och barn uppstår då pedagogerna visar och 

uppmuntrar barn att delta i aktiviteten. Viss forskning tyder också på att barn likväl kan 

interagera med varandra om den skapade bilden och inte nödvändigtvis behöver en närvarande 

pedagog. Forskningen visar också på att ett överskott av materialet är betydande för barns 

kreativitet samt deras självbestämmande.  
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3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT  
I följande kapitel kommer studiens teoretiska ramverk att presenteras. Den teoretiska 

bakgrunden till studien kommer att beskrivas, vilken är sociokulturellt perspektiv.  

 

3.1 SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV  

Studiens fokus är att undersöka hur barn interagerar med varandra samt hur deras handlingar 

synliggörs i bildaktiviteter. Därav gjordes valet att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet 

eftersom att det bland annat fokuserar på handlingar samt interaktioner.  Vygotskij betonar att 

artefakterna medierar individens tankar och handlingar och förmågan att använda artefakterna 

utvecklas i sociala sammanhang (Vygotskij, 1986). Till exempel kan det innebära att barns 

bilder utvecklas i sociala sammanhang genom interaktion och samtal med andra individer. 

Artefakterna kan även i denna studie skapa förutsättningar för barns interaktioner. Mediering 

sker mellan människor i interaktion och genom olika former av interaktioner, det vill säga icke 

verbal interaktion och verbal interaktion (Säljö, 2015). Med hjälp av tidigare erfarenheter vet 

vi hur vi ska agera i våra handlingar, genom att vi känner de förväntningar en situation 

kännetecknas av (Säljö, 2000). För vår studie kan det innebära att barn vet hur de ska agera i 

sina handlingar under bildaktiviteten, med hjälp av deras tidigare erfarenheter när de skapar 

tillsammans med sina kamrater. Säljö (a.a.) menar att vi tolkar och reagerar olika beroende på 

vad det är för situation och utmaningar. Handlingar utifrån ett sociokulturellt perspektiv måste 

relateras till sammanhang och verksamheter, på grund av att människor alltid agerar inom 

ramen för praktiker (a.a.). Därför kan vi i ett sammanhang, det vill säga under bildaktiviteter, 

få syn på hur barns handlingar framträder.  

 

3.2 VETENSKAPSTEORI 

Studien utgår ifrån det sociokulturella perspektivet som bygger på tankar om att individen 

anammar kunskap i olika sociala sammanhang och att mediering används av människan för att 

förstå sin omvärld (Säljö, 2015). Säljö (a.a.) hävdar att all kunskap är perspektivberoende samt 

att viss kunskap i slutändan kan visa sig vara felaktig. Kunskap uppnås enbart om ett speciellt 

perspektiv på verkligheten antas (a.a.), därmed har olika perspektiv olika kunskaper. Detta kan 

till exempel innebära att människan som för en troende kristen ses som en Guds skapelse, ses 

för en vetenskapsman som resultat av en utvecklingsprocess ledd av naturliga processer. 
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Kunskap förstås som knuten till handling och argumentation i sociala kontexter. Vidare ses 

kunskap enligt Säljö (a.a.) som ett resultat av att försöka se, förstå samt hantera världen på ett 

visst sätt. Säljö menar att: “Myten om att kunskap är något vi alla är överens om är just en myt.” 

(2000, s. 27.) Vidare hävdar Säljö (a.a.) att inget kan existera annat än som delar i sociala 

aktiviteter. Det sociokulturella perspektivets ontologi har en helhetssyn på så sätt att det enda 

som har en egen existens är helheten, den sociala interaktionen och allt annat måste förstås som 

en del av denna helhet. I det sociokulturella perspektivet som det förklaras av Säljö (a.a.) står 

meningsskapande och kommunikativa processer i centrum. Kommunikation ses som en 

förhandling av mening och undervisningsprocessens utfall är inte givet på förhand. Lärande 

sker enligt Säljö hela tiden, däremot är det inte säkert att barnet lär sig det planerade innehållet.  
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4. METOD 
I följande kapitel presenteras studiens utförande genom underrubrikerna: interaktionsanalys, 

urval, genomförande, etiska ställningstaganden, studiens trovärdighet, transkribering och 

analysfokus därefter avslutas avsnittet med analysprocess. Metoddiskussion kommer att 

presenteras i slutet av diskussionskapitlet.  

 

4.1 INTERAKTIONSANALYS 

Studiens empiri har analyserats med stöd av interaktionsanalys, vilken används för att analysera 

människors interaktioner (Jordan & Henderson, 1995). För föreliggande studie har denna 

analysmetod använts då avsikten är att studera samt analysera verbal interaktion, icke verbal 

interaktion och interaktion med artefakt. Interaktionsanalysen har rötter i etnografin och 

speciellt i utgångspunkten videoobservationer, där av valet att använda sig av videoobservation 

gjordes. För att skapa en stringent studie har valet gjorts att fokusera på verbal interaktion, icke 

verbal interaktion samt användandet av artefakter. Detta beskriver Jordan och Henderson 

(1995) som ett sätt att använda analysverktyget. Studien grundar sig i en kvalitativ 

forskningsansats för att besvara dess syfte och frågeställningar. Syftet med studien är att 

undersöka hur barn interagerar med varandra samt hur deras handlingar framträder i 

bildaktiviteter. Där följande frågeställningar är tänkta att precisera syftet: Vad kännetecknar 

barns deltagandemönster under bildaktiviteter? Hur medierar artefakterna barns handlingar 

mellan varandra? Insamlingen av vårt empiriska material utfördes genom observationer under 

två halvdagar.  

 

Jordan och Henderson (1995) menar att videoobservation är avgörande för att få syn på 

interaktioner, vilket är centralt för föreliggande studie. De indikerar att videomaterialet kan 

spelas upp obegränsat antal gånger, vilket medför att materialet kan pausas och spolas tillbaka. 

På så vis kunde vi få syn på barns interaktioner under bildaktiviteterna. Dels kommer bild, ljud 

och rörelse med samtidigt, vilket är till stor fördel när materialet sedan ska granskas (Wehner-

Godeé, 2010). När videoobservation används som dokumentationsverktyg kan den som 

granskar materialet få syn på något nytt och den möjligheten erbjuds inte vid andra 

observationsmetoder (a.a.). Valet att inte använda oss av fältanteckningar gjordes då vi inte 

ville distrahera barnen. En ytterligare aspekt var valet av en icke deltagande roll från författarna 

under videoobservationerna, detta för att inte påverka aktiviteten.  
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4.2 URVAL 

Förskolorna valdes genom ett bekvämlighetsurval, vilket Bryman (2011) menar innebär att 

kontakten sedan tidigare är känd för forskaren. En avdelning per respektive förskola, det vill 

säga totalt två avdelningar, med barn i åldrarna fyra till fem år observerades. Avdelningarna 

bestod av 22 respektive 21 barn, varav 16 barn på ena och fyra barn på andra avdelningen deltog 

i studien efter vårdnadshavarnas godkännande. När samtyckesblanketterna var ifyllda av 

vårdnadshavarna (Bilaga), resulterade det i 18 stycken från ena förskolan och sju stycken från 

den andra. 

 

Förskola 1 

Samtyckesblanketterna från förskola 1 resulterade i 18 stycken ifyllda blanketter. Däremot blev 

det bortfall på 2 stycken då den ena blanketten saknade vårdnadshavarens underskrift och den 

andra inte fått samtycke till studien. Totalt 16 barn från denna förskola deltog i studien. 

 
Förskola 2 

Samtyckesblanketterna från förskola 2 resulterade i 7 ifyllda blanketter, där det blev bortfall på 

3 barn. Detta då 2 barn inte var på förskolan den dagen och 1 vårdnadshavare inte givit 

samtycke. Totalt 4 barn från denna förskola deltog i studien.  

 

4.3 GENOMFÖRANDE 

Första kontakten togs med förskolechefer, på två förskolor, genom mail för att få dennes 

godkännande om observationerna. Studiens syfte och frågeställningar presenterades för 

förskolechefen, där samtycke till observationerna gavs. Därefter lämnades samtyckesblanketter 

(se bilaga) ut till vårdnadshavarna på förskolorna. 

När minst fem godkända samtyckesblanketter lämnats in besökte vi förskolorna för att 

genomföra observationerna. Innan observationerna berättade en av pedagogerna för barnen att 

de skulle få skapa fritt efter eget initiativ samt att de fritt fick välja material. Barnen som blev 

filmade var i ett avskilt rum och skapade, där författarna också fanns till förfogande om barnen 

skulle behöva hjälp. Resterande av barngruppen befann sig i andra rum eller utomhus. På så vis 

riskerades inte barn att bli filmade som inte fått godkända samtyckesblanketter. Vi frågade 

barnen om vi fick filma dem under tiden som de skapade och förklarade syftet med det. När vi 

fått barnens godkännande om att filma sattes en Ipad upp på ett stativ för att filma barnen i 
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deras bildskapande. Observationerna utfördes under två förmiddagar totalt, på två olika 

förskolor. Videomaterialet på första förskolan resulterade i tre filmsekvenser vilka bestod av 

40 minuter, 30 minuter samt 27 minuter vardera. Observationerna på den andra förskolan 

resulterade i en filmsekvens på 25 minuter. Därefter transkriberades den insamlade empirin på 

förskolorna.  

 

4.4 ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Studien förhåller sig till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska huvudkrav som följdes 

noggrant under studien. Vetenskapsrådet hävdar att undersökningar ska grundas på respekt för 

pedagoger samt barns och vårdnadshavares integritet. Då vi var medvetna om 

informationskravet, delgav vi information via mejl och dialog till förskolan kring studiens syfte 

och vad som kommer att ske. Vårdnadshavare informerades via samtyckesblanketter (Bilaga) 

där det beskrivs vad undersökningen syfte är. Barnen fick ta del av informationen på plats där 

de muntligt informerades om vad som skulle hända. Vi var noggranna med att informera barnen 

om att medverkan i studien var helt frivillig.  

 

Samtyckeskravet innebär att de individer som är delaktiga i studien har rätt att bestämma över 

sin medverkan och kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande, samt att vårdnadshavare 

antingen ger godkännande eller nekar det (Bryman 2011; Vetenskapsrådet 2002). Som tidigare 

nämnts lämnades i enlighet med samtyckeskravet samtyckesblanketter till barnens 

vårdnadshavare för att garanterat veta vilka barn som hade godkännande att delta eller inte 

delta.  

 

Tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att inga oberörda ska kunna identifiera 

varken förskolor eller medverkande i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). I enlighet med 

detta krav valdes att fingera alla medverkande, det vill säga skapa fiktiva namn i resultatet, för 

att skydda barnens integritet. Förskolorna nämndes inte heller vid namn för att uppfylla detta 

krav. 

 

Fjärde kravet är nyttjandekravet, som innebär att endast forskaren får tillgång till det insamlade 

materialet när det gäller de delaktiga individerna (Bryman 2016; Vetenskapsrådet 2002). Vi 

fann tidigt en problematik kring användandet av videoobservationer eftersom att materialet inte 
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fick lämna förskolan. Av denna anledningen fick transkriberingen ske på förskolan vilket 

innebar att vi inte fick obegränsad tillgång till materialet ifall att vi inte befann oss på förskolan. 

Detta i sin tur innebar att vi inte kunde gå tillbaka till videoobservationerna under analysarbetet 

då vi satt och skrev på en annan plats. En ytterligare problematik ligger i hur vi tar ansvar för 

att materialet inte nås av obehöriga användare. Då materialet måste stanna kvar på förskolan 

och vi inte får ta det med oss kan obehöriga tillgå materialet. Likaså kan vi inte säkerställa att 

materialet inte publiceras någonstans. För att ta hänsyn till nyttjandekravet stängde vi av 

internet och Bluetooth på Ipaden för att därefter låsa in den i ett skåp på förskolan.  

 

4.5 STUDIENS TROVÄRDIGHET  

Studien grundar sig i en kvalitativ forskningsansats vilket medför större villkor för trovärdighet 

(Bryman, 2011). Valet att observera med hjälp av videoobservation gjordes för att öka studiens 

trovärdighet. Patel och Davidsson (2011) menar att genom videoobservationer kan händelser 

ses i deras rätta sammanhang och just när det hände. Videoobservationer tillåter forskare att ta 

del av observationen flera gånger om. Bryman (2011) påpekar att egna tolkningar av studiens 

resultat inte kan förbises. Vilket i sin tur kan ha en inverkan på resultatet, eftersom att egna 

värderingar inte går att avstå ifrån. Valet av vilka kategoriseringar som tas med i studien har 

stor inverkan på resultatet menar Fejes och Thornberg (2015). Delar av empirin valdes därför 

bort vilket beskrivits under transkribering, vilket skapar en större trovärdighet för studiens 

resultat. Studiens trovärdighet grundar sig också i att den empiri som valdes ut för att analyseras 

tydligt skrevs fram med hänsyn till individernas integritet.  

 

4.6 TRANSKRIBERING  

I föreliggande studie har valet gjorts att transkribera det empiriska materialet utifrån Jordan och 

Hendersons (1995) schema. Efter varje observation tittade vi igenom det insamlade materialet. 

När den insamlade empirin transkriberats tittade vi på en videosekvens om och om igen, och 

skrev ner den i Jordan och Hendersons (1995) schema, i form av innehållsloggar. I 

innehållsloggarna skrevs korta beskrivningar ned för att synliggöra aktörernas verbala och icke 

verbala interaktion. Delar av empirin har valts bort, eftersom det inte ansågs relevant för 

studien, vilket Jordan och Henderson (1995) indikerar är väsentligt i en interaktionsanalys. Det 
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är således endast sekvenser som anses relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar som 

transkriberats.  

 

Jordan och Hendersons (1995) schema med innehåll från studiens empiri: 

Aktör(barn) Verbal interaktion (vad barnen 

säger, ord, meningar) 
Icke verbal interaktion  
(Kroppsrörelser, gester) 

Marcus 
 

Sitter och mäter på sin bild med en linjal. 

Lägger den ifrån sig.  

Kalle 
 

Tar upp linjalen och börjar mäta och rita.  

Marcus + 

Kalle 

 
Tittar på varandras bilder.  

 

4.7 ANALYSFOKUS 

Fokusen som använts för att analysera den insamlade empirin är interaktion, 

deltagandemönster samt artefakter. Dessa analysfokus förklaras i följande avsnitt och kommer 

att tillämpas i analysen, samt diskussionen.  

 

4.7.1 INTERAKTIONER 

Interaktioner uppstår mellan barn, barn och vuxna, barn och miljö samt barn och artefakt. Det 

finns således interaktioner som kan vara icke verbala eller verbala (Jordan & Henderson, 1995). 

I föreliggande studie kommer interaktion beskrivas som verbal interaktion, icke verbal 

interaktion samt interaktion med artefakt. I studien menas verbal interaktion när barn 

kommunicerar med varandra, det vill säga vad barn säger till varandra (Aspelin, 2008). Genom 

den verbala interaktionen kan vi få reda på hur barn samtalar för att delta i bildaktiviteten. Icke 

verbal interaktion är hur barn samtalar med varandra, till exempel genom gester och 

ansiktsuttryck (Jordan & Henderson, 1995). Genom den icke verbala samt verbala interaktionen 

får vi reda på vilka barn som är inkluderade och vilka som är exkluderade, till exempel via 

blickar och samtal. Interaktion med artefakt är när barn använder artefakterna, till exempel 

papper och pennor. Interaktioner sker mellan individer som är i varandras närhet som skapas 

av verbala och icke verbala handlingar (Aspelin, 2008). Genom att studera barns interaktioner 
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kan vi få syn på barns handlingar under bildaktiviteten, samt hur deras handlingarna förändras 

under bildskapandet. 

 

4.7.2 DELTAGANDEMÖNSTER 

Ett intressant analysfokus för interaktionsanalys rör i vilken grad deltagarna delar gemensam 

uppgiftsorientering och uppmärksamhet (Jordan & Henderson, 1995). Deltagandemönster 

handlar enligt Jordan och Henderson (1995) om deltagarnas inkludering och/eller exkludering 

under en aktivitet. Frågor som enligt Jordan och Henderson (a.a.) blir av intresse att studera 

handlar bland annat om vilka strategier som används av deltagarna för att få tillträde och hur 

aktörerna gör sitt engagemang synligt för varandra. Analys av deltagandemönster är nödvändigt 

för att förstå samverkan i formella förskolemiljöer, vilket är fallet i denna studie (a.a.). Med 

hjälp av deltagandemönster som analysfokus kan vi få syn på hur barns interaktioner förändras, 

till exempel genom konflikter, samarbete, konkurrens, försiktighet och engagemang. Vi kan 

även få syn på vilka barn som exkluderas och/eller inkluderas i interaktionerna. Vidare blir 

gemensamma tillgångar och grupperingar synliga genom deltagandemönster (Jordan & 

Henderson, 1995).  

 

4.7.3 ARTEFAKTER 

Artefakter handlar i denna studie om de verktyg som finns till förfogande under barns 

bildskapande, till exempel pennor, stol, papper och färg. Artefakterna strukturerar 

interaktionen, skapar problem samt ger resurser till lösningen av de svårigheter som kan uppstå 

(Jordan & Henderson, 1995). Ett av de centrala intressena handlar enligt Jordan och Henderson 

(1995) om att förstå vilka typer av interaktioner och aktiviteter som artefakter skapar och stödjer 

samt hur dessa förändras när nya artefakter introduceras. Med artefakt som analysfokus kan vi 

se hur artefakterna medierar barns handlingar mellan varandra.  

 

4.8 ANALYSPROCESS 

Kort efter observationerna bearbetades den insamlade empirin genom att finna eventuella 

mönster. Därefter har temana genomförts i relation till syftet och frågeställningarna för studien. 

Vilket enligt Bjørndal (2005) är av vikt eftersom att observationerna ska vara aktuella i minnet. 

Under analysprocessen har det varit betydelsefullt att tänka på att de utvalda utdragen är tagna 
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ur sin kontext, vilket innebär att det möjligen inte är den rätta sanningen som speglas. Det kan 

även, enligt Aspelin (2008) ha betydelse för vilka medaktörer det sker samt i vilken interaktion 

samspelet synliggörs. Detta innebär att resultatet av vår studie inte kan anses vara en generell 

sanning utan är perspektivberoende där den är sann i studiens kontext.  

Med stöd av Jordan och Hendersons (1995) interaktionsanalys har analysprocessen av studien 

gått tillväga på följande sätt:  

1. Efter transkribering av empiri lästes dessa igenom för att skapa en överblick. 

2. Empirin har därefter färgkodats för att finna mönster.  

3. Dessa mönster har i sin tur bildat temana: Barns förhandlingar under bildaktiviteter, 

Artefakternas inspiration, Problemlösning under bildaktiviteter samt Inkludering och 

exkludering av kamraterna. 

4. För att förstå interaktionerna som synliggörs i empirin har hänsyn tagits till verbal 

interaktion, icke verbal interaktion samt interaktion med artefakter.  

5. I analysprocessen har avsikten varit att synliggöra vad som kännetecknar barns 

deltagandemönster samt hur artefakterna medierar barns handlingar mellan varandra.  

  



 16 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
I följande kapitel presenteras studiens resultat och analys som utgår ifrån analysfokuset som 

tidigare nämnts i studien. Dessa är deltagandemönster, artefakt samt interaktion. Syftet med 

studien är att undersöka hur barn interagerar med varandra samt hur deras handlingar framträder 

i bildaktiviteter. Där frågorna att besvara är: Vad kännetecknar barns deltagandemönster under 

bildaktiviteter? Hur medierar artefakterna barns handlingar mellan varandra? Studiens syfte 

samt frågeställningar synliggörs i detta avsnitt. Avsnittet är indelat i fyra teman som framkom 

utifrån empirin; Barns förhandlingar i bildaktiviteter, Artefakternas inspiration, 

Problemlösning under bildaktiviteter samt Inkludering och exkludering av kamraterna. 

Resultatet har nio olika utdrag som representerar vad som kännetecknar barns 

deltagandemönster under bildaktiviteter och hur artefakterna medierar barns handlingar mellan 

varandra. Resultatet har analyserats med interaktionsanalys, där kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av resultatet. 

 

5.1 BARNS FÖRHANDLINGAR UNDER BILDAKTIVITETER    

I följande avsnitt kommer resultaten som handlar om barnens förhandlingar under 

bildaktiviteter att presenteras. Förhandlingarna som framträder kännetecknas av försiktighet, 

konkurrens och inkludering. Detta kommer att belysas med två utdrag ur empirin. 

 

5.1.1 “Då var prinsessan klar”  

Fyra barn sitter runt ett bord och skapar. Mitt på bordet finns vattenfärger tuschpennor och 

färgkritor. Varje barn har varsitt papper framför sig vilket är deras bild. Nina, Leo har suttit 

länge och skapat och börjar bli färdiga med sina bilder, varpå denna interaktion uppstår.  

 

Utdrag 1 

Aktör 

(barn) 
Verbal interaktion (vad barnen säger, ord, 

meningar) 
Icke verbal interaktion  
(Kroppsrörelser, gester) 

Nina 
 

Sätter tillbaka pennorna i burken.  

Nina Sååå där, då var prinsessan klar! Nej, jo hon var 

klar. 
Riktar blicken mot Leo och håller upp sin 

bild. 

Leo 
 

Tittar på Ninas bild. 
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Nina Hon har inte kronan på sig idag. 
 

Leo Nej, men jag ser knappt henne. Men är hon klar? Tittar på Nina.  

Nina  
 

Letar bland pennorna och tar upp en grön 

penna.  

Nina Ehh, jag ska göra sol och gräs först och lite moln, 

tänkte jag. 
Börjar rita gräs.  

Nina 
 

Letar efter en gul penna och börjar rita 

sol.  

Nina 
 

Letar efter en blå penna och börjar rita 

moln. 

Nina 
 

Letar efter en gul penna och börjar rita en 

krona.  

Nina Såå, nu är den färdig. Håller upp sin bild och tittar på Leo.  

Leo Jaa, kronan, nu ser hon ut som en prinsessa.  Tittar på Nina.  

 

Analys 

Nina bjuder in Leo genom handling då hon visar upp prinsessan samt riktar blicken mot honom. 

Genom en blick riktad mot honom samtidigt som hon berättar att prinsessan är klar blir Leo 

inkluderad i hennes bild och den dialog som uppstår. Bilden strukturerar interaktionen mellan 

Leo och Nina. Detta genom både deras samtal om bilden samt deras blickar på bilden som Nina 

har producerat. Med hjälp av bilden kan de genomföra denna interaktion vilken inte hade varit 

möjligt utan bilden. Leo upprätthåller interaktionen mellan sig och Nina genom att både titta på 

och prata med Nina om hennes bild. Leo är försiktig då han förskönar sin åsikt om att prinsessor 

ska ha krona på sig genom att säga “Men är hon klar?” Nina förtydligar sin bild genom att 

skapa en krona på prinsessan, kronan blir därmed en artefakt som gör prinsessan fullständig. 

Ninas självständighet förändras genom samtalen som uppstår mellan henne och Leo, där hon 

till en början säger att prinsessan inte har en krona på sig idag. Men efter Leos kommentar 

börjar hon direkt att leta bland pennorna för att fortsätta skapa på sitt papper. Å andra sidan kan 

Leos handlande leda till att han förminskar Ninas position. Den gula pennan möjliggör för Nina 

att skapa en krona till prinsessan, vilket i sin tur leder till att Nina och Leo kan utföra en dialog.  
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5.1.2 “Här är min skattkarta” 

Marcus och Kalle har suttit länge och skapat på sina bilder. Via icke verbal interaktion och 

verbal interaktion har de hjälpts åt att skapa sina bilder. Marcus och Kalle är mitt uppe i sitt 

bildskapande, när denna situation uppstår.   

 

Utdrag 2 

Aktör 

(barn) 
Verbal interaktion (vad barnen säger, 

ord, meningar) 
Icke verbal interaktion  
(Kroppsrörelser, gester) 

Marcus 
 

Sitter och mäter på sin bild med en linjal och drar 

streck med en penna.  

Marcus 
 

Ger linjalen till Kalle. 

Kalle 
 

Tar emot linjalen. 

Kalle 
 

Börjar mäta och drar streck med en penna.  

Marcus + 

Kalle 

 
Tittar på varandras bilder.  

Kalle Jag är färdig med min bild, en karta. Den 

är till min pappa.  
Håller sin bild riktad mot Marcus.  

Marcus Titta. Här är min skattkarta. Nu ska jag 

bara rita pengar. 
Håller sin bild riktad mot Kalle och sträcker sig 

efter en ny penna.  

 

Analys 

Kalle och Marcus icke verbala interaktion förändras genom samarbetet som uppstår när Kalle 

berättar om sin bild samt visar den för Marcus, här uppstår istället en dialog mellan dem. Deras 

deltagandemönster har därmed genom samarbetet förändrats från icke verbal interaktion till 

verbal interaktion, dialog. Artefakterna som finns till förfogande, pennor, linjal samt papper, 

möjliggör att det uppstår ett engagemang mellan Kalle och Marcus, då de båda skapat liknande 

bilder. Deras deltagandemönster kännetecknas å ena sidan av inkludering av varandra där de 

dels genom icke verbal interaktion tittar på varandra och visar sina bilder. Även genom att 

samtala inkluderar de varandra genom att berätta vad deras bilder föreställer. Å andra sidan kan 

deras deltagandemönster kännetecknas av en konkurrens mellan dem, då de både förtydligar 

för varandra att de gjort skattkartor. Med hjälp av linjalen, uppstår en icke verbal interaktion 

mellan Kalle och Marcus. Denna avbryts därefter när dialogen om bilden istället tar plats, då 
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Kalle berättar att han är färdig med sin bild samtidigt som han håller den riktad mot Marcus. 

Marcus upprätthåller dialogen mellan dem genom att säga: “Titta. Här är min skattkarta” och 

håller upp sin bild riktat mot Kalle. Eftersom att både Kalle och Marcus visar upp sina bilder 

för varandra är de i behov av bekräftelse från varandra. Å andra sidan kan deras uppvisande av 

bilderna bero på att de vill visa sig bättre än den andra vilket tydligt syns när Marcus berättar 

om sin karta och tillägger att han ska rita till pengar.  

 

5.2 ARTEFAKTERNAS INSPIRATION 

Här presenteras de resultat som handlar om hur artefakterna inspirerar barnen i deras 

bildskapande. Artefakterna möjliggör att barnen kan utveckla sina bilder där nya interaktioner 

uppstår. Detta kommer att belysas med två utdrag.  

 

5.2.1 “Nu får min teckning vara färdig” 

På bordet finns till barnens förfogande tuschpennor, färgkritor samt saxar. Berit, Yngve, Sofia 

och Lovisa har suttit ett tag och målat med tuschpennor på sina bilder. Några av barnen börjar 

bli färdiga med skapandet, varpå denna situation uppstår.  

 

Utdrag 3 

Aktör 

(barn) 
Verbal interaktion (vad barnen säger, ord, 

meningar) 
Icke verbal interaktion  
(Kroppsrörelser, gester) 

Berit Jag är färdig med min teckning. Tittar på sin bild och omkring bordet. 

Yngve Jag är också färdig med min teckning. Tittar på sin bild. 

Sofia Men jag är inte färdig med min teckning. Tittar på Yngve och Berit. 

Lovisa Och det är heller inte jag. Ritar på sin bild (använder papper och penna). 

Berit Ska vi måla med vattenfärg Yngve? Ler och tittar på Yngve. 

Yngve Jaaaaa, det gör vi! Ler och nickar. 

Yngve + 

Berit 

 
Går iväg för att hämta vattenfärg, penslar och 

förkläde.  
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Yngve + 

Berit 

 
Kommer tillbaka till bordet och börjar var för 

sig skapa med vattenfärgerna. 

Yngve + 

Berit 

 
Tittar på varandras bilder.  

Berit 
 

Sätter tillbaka den röda penseln i vattenfärgen.  

Yngve 
 

Tar den röda penseln från vattenfärgen.  

Lovisa 
 

Tittar på vattenfärgen som Berit och Yngve 

skapar med. 

Lovisa Så, nu får min teckning vara färdig, nu vill jag 

måla med vattenfärg. 

 

Sofia Jag ska bara måla klart denna, sen ska jag måla 

med vattenfärg till min mamma. 
Tittar på Lovisa samtidigt som hon håller i en 

penna. 

 

Analys 

Bilderna möjliggör att en dialog uppstår mellan barnen där de diskuterar huruvida deras bilder 

är färdiga eller inte. Å ena sidan kan Yngves kommentar “Jag är också färdig med min 

teckning” visa på ett behov av bekräftelse av Berit då hon först konstaterar att hon är färdig 

med sin bild. Å andra sidan kan hans kommentar endast vara ett konstaterande och inte riktat 

mot Berit eftersom att han inte tittar på henne utan istället på sin bild. Yngves kommentar blir 

inte besvarad av Berit då Sofia snabbt flikar in med att säga att hon inte är färdig med sin bild. 

Sofia försöker att bli inbjuden till dialog av Berit och Yngve genom att hon tittar på dem, 

däremot blir inte det bekräftat av Berit och Yngve.  Å andra sidan kan Sofias kommentar 

innebära att hon inte vill inkluderas av Berit och Yngve, då hon konstaterar att hon inte är färdig 

med sin bild. Lovisa tillägger att hon inte heller är färdig med sin bild och får ingen reaktion 

från de andra aktörerna. Istället bestämmer Yngve och Berit sig för att måla med vattenfärg. 

Berits fråga om att måla med vattenfärg är riktad enbart till Yngve genom att hon säger hans 

namn i frågan och tittar på honom med ett leende. Lovisa och Sofia blir uteslutna ur Yngves 

och Berits interaktion då de grupperar sig tillsammans. Yngve och Berit har genom dialog bildat 

ett samarbete då de bestämmer sig för att måla med vattenfärg. Samarbetet fortlöper då Berit 

och Yngve hjälps åt med att hämta vattenfärg, penslar och förkläde. När de kommer tillbaka till 

bordet avbryts samarbetet då de börjar skapa med vattenfärgen på varsitt papper. Istället uppstår 

en icke verbal interaktion där de via blickar interagerar. Lovisa riktar blicken mot vattenfärgen 

som Berit och Yngve skapar med och bestämmer sig då för att: “nu får min teckning vara 

färdig”. Hennes bestämmande efter blicken kan tyda på att hon blir lockad och inspirerad av 
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vattenfärgerna. Å ena sidan kan pennorna som Lovisa ritar med begränsa hennes skapande, 

varpå hon istället ansluter sig till Berit och Yngves bildskapande, där hon blir en del av 

gemenskapen. Sofias beslut om att färdigställa sin bild innan hon målar med vattenfärgerna 

visar på ett engagemang i hennes bild.  

 

5.2.2 “Åå, vad gör Nisse där” 

Nisse, Sara och Marcus sitter runt ett bord med färgpennor, tuschpennor och en sax i mitten. 

Sara och Marcus har kommit igång med bildskapandet. Sara har med sig en mask som 

föreställer en leopard, denna ligger bredvid hennes bild. Nisse har haft svårt för att börja och 

har funderat ett tag innan han kommit igång med skapandet. 

 

Utdrag 4 

Aktör 

(barn) 
Verbal interaktion (vad barnen säger, ord, 

meningar) 
Icke verbal interaktion  
(Kroppsrörelser, gester) 

Nisse 
 

Tittar på Saras ansiktsmask och tar en sax.  

Nisse 
 

Klipper hål i sin bild. 

Sara 
 

Tittar runt i rummet och sedan på Nisse.  

Nisse 
 

Håller upp pappret framför ansiktet, med munnen 

och ögonen genom hålen.  

Marcus Sjunger: Åå, vad gör Nisse där, jag undrar vad 

han gör, saaaankta lucia. 
Tittar på Nisse när han håller upp sin skapade 

ansiktsmask framför ansiktet. 

Marcus Aha, ska det vara en mask? Tittar på Nisse.  

Nisse Jaaaaaa, ha ha ha. Tittar ner på sin bild och skrattar. 

 

Analys 

Nisse tittar på Saras ansiktsmask och tar upp en sax för att klippa hål i sin bild, Saras 

ansiktsmask har därmed inspirerat Nisse till att skapa en egen. När Nisse genom handling håller 

upp sin bild med hål framför ansiktet fångar det Marcus intresse varpå han sjunger en visa där 

Nisses namn är med, vilket kan tyda på att han riktar sångvisan till Nisse. Nisse visar ett 

engagemang i sin skapade ansiktsmask genom att engagera sig i denna utan att distraheras av 

övriga aktörer. På grund av masken får han sedan uppmärksamhet av Marcus, då Nisse håller 

upp den framför sitt ansikte. Marcus visar sig engagerad och nyfiken kring Nisses skapade 
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ansiktsmask där han förundras över om det är en mask. Nisses ansiktsmask möjliggör att det 

uppstår en dialog och skratt mellan honom och Marcus. Å andra sidan hade möjligtvis inte 

Marcus blivit engagerad och nyfiken om det inte vore för att Nisse hållit upp ansiktsmasken 

framför ansiktet.  

 

5.3 PROBLEMLÖSNING UNDER BILDAKTIVITETER 

I följande avsnitt presenteras olika problem som barnen stöter på under bildaktiviteten. 

Problemen löses mellan barnen på olika sätt vilket hjälper dem att komma vidare i sin 

skapandeprocess. Detta kommer att belysas genom två utdrag.  

 

5.3.1 “Ska jag doppa fingret?” 

Från början satt fyra barn vid bordet och skapade, varav två barn i utdraget nedan är kvar och 

skapar. De har övergått från att skapa med tuschpennor till att skapa med vattenfärger. De är 

mitt uppe i bildskapandet där en konflikt uppstår över den rosa färgburken.  

 

Utdrag 5 

Aktör 

(barn) 
Verbal interaktion (vad barnen säger, ord, 

meningar) 
Icke verbal interaktion  
(Kroppsrörelser, gester) 

Lina Var är denhära? Pekar på den rosa färgburken. 

Sanna 
 

Sätter penseln i burken och tar mer färg. 

Lina 
 

Tar penseln från Sannas hand. 

Sanna Nej, jag ska ha den. Tar penseln ifrån Linas hand, med kraft. 

Lina + 

Sanna 

 
Tittar på varandra och skrattar. 

Lina Ska jag doppa fingret? Tittar på Sanna och håller fingret över 

burken. 

Lina 
 

Doppar fingret i färgburken. 

Sanna 
 

Doppar fingret i färgburken. 

Sanna Ska man “dut dut” med fingret? Visar med fingret på sitt eget och Linas 

bild. 

 

  



 23 

Analys 

Lina och Sannas deltagandemönster kännetecknas av en konkurrens där det enbart finns en rosa 

pensel och båda vill måla med den. Genom handling visar Lina att hon vill ha penseln som 

Sanna håller i då hon tar penseln ifrån hennes hand, varpå Sanna tar tillbaka penseln med kraft 

och tydliggör genom att säga “Nej, jag ska ha den”. Det uppstår en konflikt mellan Sanna och 

Lina, vilken möjliggörs genom penseln då det bara finns en. Lina och Sanna tittar på varandra 

och skrattar vilket kan tyda på att konflikten är över. Å andra sidan kan Linas fråga om att 

doppa fingret i färgburken vara lösningen på konflikten. Deras deltagandemönster kan här 

kännetecknas av ett engagemang i konfliktlösningen genom att båda doppar sina fingrar i 

färgburken. Lina och Sanna har genom både verbal och icke verbal interaktion löst konflikten 

som uppstod mellan dem. Detta genom att finna lösningen att måla med fingrarna istället. 

Sannas avslutande fråga “Ska man “dut dut” med fingret?” samt hennes handling där hon visar 

med fingret på sin egen och Linas bild kan vara inbjudande till ett samarbete mellan dem.  

 

5.3.2 “Nora, hur skriver man mitt namn?” 

Fem barn sitter runt ett bord med penslar, målarfärg, tuschpennor och papper. Alla barn är mitt 

uppe i sitt bildskapande förutom Nora som står en bit ifrån Saga, när Saga säger följande.  

 

Utdrag 6 

Aktör 

(barn) 
Verbal interaktion (vad barnen säger, ord, 

meningar) 
Icke verbal interaktion  
(Kroppsrörelser, gester) 

Saga Jag ska skriva mitt namn. Sträcker sig och tar en färgburk med en 

pensel i. 

Saga 
 

Håller penseln i handen och tittar sig 

omkring. 

Saga Nora, hur skriver man mitt namn? Tittar på Nora. 

Nora 
 

Går fram till Saga. 

Nora 
 

Tar Sagas pensel. 

Nora 
 

Skriver Sagas namn på bilden. 

Saga 
 

Tar penseln från Nora och ler mot henne. 
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Analys 

Saga stöter på ett problem under hennes bildskapande där hon inte kan skriva sitt eget namn. 

Detta löser hon genom att fråga Nora om hennes hjälp och titta på henne under tiden, Saga 

bjuder därmed genom frågan in Nora i Sagas bildskapande. Hennes fråga bjuder också in Nora 

till ett samarbete och en dialog mellan dem. Denna fråga besvarar Nora genom att ta tag i Sagas 

pensel och skriva Sagas namn på hennes bild, där samarbetet fortlöper. Sagas fråga bekräftas 

dock inte verbalt, frågan bekräftas däremot genom hennes handling där hon tar tag i Sagas 

pensel. Sagas och Noras deltagandemönster kännetecknas av ett engagemang från bådas sida 

där de engagerar sig i bilden. Sagas fråga är inbjudande vilken Nora besvarar, där hon 

upprätthåller samarbetet genom att ta tag i Sagas pensel och skriva Sagas namn. Penseln i 

utdraget möjliggör ett samarbete och en interaktion mellan Saga och Nora, vilken inte hade 

uppstått utan artefakten. Genom samarbetet förändras deras interaktion från samtal till 

handlingar. 

 

5.4 INKLUDERING OCH EXKLUDERING AV KAMRATERNA 

I detta avsnitt presenteras barnens inkludering och exkludering av varandra under 

bildaktiviteter, där barnen bjuder in eller utesluter varandra genom interaktioner. Detta kommer 

att belysas genom tre utdrag från empirin.  

 

5.4.1 “Du är så bra på att rita Taurus” 

Nina och Lukas sitter och skapar sina bilder, Nina använder sig av tuschpennor och är inne på 

sin andra bild. Lukas tar lite längre tid på sig och är fortfarande på sin första bild som han skapar 

med hjälp av vattenfärg. Nora går runt bordet det sitter vid och har precis hjälpt ett annat barn 

med sitt namn.  

 

Utdrag 7 

Aktör 

(barn) 
Verbal interaktion (vad barnen säger, ord, 

meningar) 
Icke verbal interaktion  
(Kroppsrörelser, gester) 

Nora 
 

Går fram till Nina och tittar på hennes 

bild. 

Nina 
 

Skapar bokstäver på sin bild.  
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Nora Vad skriver du? Tittar på Nina.  

Nina 
 

Tittar upp på Nora. 

Nina Jag vet inte. Viskar. 

Nora 
 

Vänder sig om och tittar på Lukas bild. 

Nora Hur är du så bra att rita Taurus? Tittar på Lukas. 

Lukas Rita, måla heter det ju. Tittar på sin bild och sedan på Nora.  

Nora Du är så bra på att rita Taurus. Kramar om Lukas. 

 

Analys 

Nora bjuder in Nina till dialog genom att fråga henne vad hon skriver. Genom hennes fråga blir 

Nina inkluderad i dialogen. Denna besvarar Nina genom en viskning där hon säger att hon inte 

vet vad hon skriver. Å ena sidan kan Ninas viskning bero på att hon känner sig underlägsen 

Nora, då Nina sitter ner på sin stol och måste titta upp på henne. Å andra sidan kan det bero på 

att Nina engagerar sig och fokuserar på sin bild. Nora intresserar sig för bokstäverna som Nina 

skriver på sin bild vilket möjliggör att dialogen mellan dem uppstår. Dialogen avbryts sedan av 

Nora då hon vänder sig om och tittar på Lukas bild istället. Å ena sidan kan detta bero på att 

Nora inte hört Ninas kommentar eftersom att hon viskar, vilket kan vara anledningen till att 

Nora vänder sig om. Å andra sidan kan det bero på att Nina inte ger upphov till att upprätthålla 

dialogen mellan dem. Med hjälp av Noras rygg exkluderar hon Nina. Nora är istället vänd mot 

Lukas och bjuder in honom till dialog genom frågan “Hur är du så bra att rita Taurus?”. Lukas 

svarar Nora genom att säga: “Rita, måla heter det ju”, vilket kan bero på att han inte är 

intresserad av att prata med Nora. Lukas bild utgör en dialog mellan honom och Nina, där 

dialogen handlar om det som Lukas skapat. Nora avslutar med att berömma Lukas både genom 

ord men också genom handling där hon kramar om honom.  

 

5.4.2 “Det ser ut som slime” 

Igor går iväg för att hämta vit färg. Nina, Nora och Saga skapar på sina bilder, varpå Igor 

kommer tillbaka till bordet med färgen. Leon är färdig med sin bild och är därför på väg att 

lämna aktiviteten, men stannar upp då han intresserar sig för vad Igor gör.  
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Utdrag 8 

Aktör 

(barn) 
Verbal interaktion (vad barnen säger, ord, 

meningar) 
Icke verbal interaktion  
(Kroppsrörelser, gester) 

Igor 
 

Går mot bordet med vit färg i handen och 

skrattar. 

Nora Varför skrattar du? Tittar på Igor. 

Igor 
 

Öppnar färgburken och börjar hälla upp. 

Nora Jag frågar dig, Igor.  Tittar på Igor. 

Igor Vit, vit. Häller upp färgen. 

Igor 
 

Sätter på korken, ställer ner flaskan och tittar 

på Nora. 

Leon Vad gör du? Varför häller du i vit där? Går mot Igor. 

Igor Jo, för…. Tittar på Leon.  

Nora Det ser ut som slime. Hänger över Igor och tittar på färgen. 

Nina 
 

Lutar sig fram och tittar på färgen. 

 

Analys 

Igor kommer tillbaka till bordet med vit färg i handen och skrattar, vilket fångar Noras 

uppmärksamhet varpå hon frågar honom varför han skrattar och gör ett försök till att starta en 

dialog. Igor besvarar inte Noras fråga och upprätthåller därmed inte dialogen som kunde 

uppstått, därmed exkluderar han henne. Igors val att inte svara Nora kan bero på att han är 

engagerad i färgen, där Nora förtydligar att hon frågade Igor genom att titta på honom och säga 

hans namn. Å ena sidan kan Igors kommentar “Vit, vit” vara svaret på Noras fråga, å andra 

sidan kan kommentaren handla om färgen som han häller upp och inte alls vara ett svar på 

Noras fråga. Igor ställer ifrån sig flaskan och tittar på Nora, vilket å ena sidan kan signalera att 

han kom på att hon pratade med honom innan. Å andra sidan kan det bero på att han genom 

blicken inte vill prata med henne. Färgen har väckt intresse hos Leon då han väljer att komma 

tillbaka till bildaktiviteten, där han frågar Igor vad han gör och varför han häller vit färg där. 

Leon har en vilja att bli inkluderad av Igor genom hans ställda frågor riktade till Igor. Igor är 

på väg att besvara Leons frågor, vilket framkommer genom att han tittar på Leon och börjar 

uttrycka några ord av en mening. Den vita färgen möjliggör för en interaktion mellan Igor och 

Leon vilken inte bevaras då Nora avbryter Igor i meningen och säger att det ser ut som slime. 
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Även Nina blir intresserad av den vita färgen och lutar sig fram för att titta på bilden. Färgen 

har intresserat alla barnen och möjliggjort till många dialoger som däremot inte har fullföljts av 

olika anledningar.   

 

5.4.3 “Titta, min pappa är jätteful” 

Nadja, Lowe och Linus sitter och målar med vattenfärger på sina bilder. Två andra barn har 

precis lämnat aktiviteten och nu är det bara dessa tre barn kvar, varpå denna situation uppstår. 

 

Utdrag 9 

Aktör 

(barn) 
Verbal interaktion (vad barnen säger, ord, 

meningar) 
Icke verbal interaktion  
(Kroppsrörelser, gester) 

Nadja 
 

Räknar på fingrarna. 

Nadja Nu är det bara vi tre. Tittar på Lowe. 

Lowe Titta, min pappa är jätteful. Tittar på Linus och pekar på sin bild. 

Linus 
 

Tittar på Lowes bild. 

Linus Ja, som ingen vill se. Ritar på sin bild. 

Lowe Min pappa är jätte bajskorvig. Tittar på Linus och sjunger och gör rörelser på 

stolen. 

Lowe  Titta, här ligger två små gossar. Reser sig upp från stolen och går sakta framåt. 

Lowe + 

Linus 

 
Dansar och sjunger. 

Nadja 
 

Tittar på Lowe och Linus.  

Linus Sjunger: Hey, sexy lady. Dansar, sjunger och tittar på Lowe. 

 

Analys 

Nadja bjuder in till dialog med Lowe genom både hennes konstaterande “Nu är det bara vi tre” 

och hennes blick på honom. Nadjas försök till inbjudan blir däremot inte besvarad av Lowe. 

Lowes kommentar “Titta, min pappa är jätteful” och hans blick mot Linus bjuder in honom 

till en dialog, de grupperar sig tillsammans och Nadja blir därmed exkluderad ur deras 

gruppering. Linus upprätthåller dialogen genom att titta på Lowes bild och svara “Ja, som ingen 

vill se”, vilket också innebär att deras gruppering fortsätter. Lowes och Linus 
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deltagandemönster kännetecknas av inkludering av varandra genom dialogen om Lowes pappa. 

Bilden som Lowe skapat möjliggör för dialogen om Lowes pappa. Stolarna som Lowe och 

Linus sitter på begränsar deras dans och sång. Därför väljer de att resa sig upp från stolarna för 

att fortsätta dansa och sjunga. Nadja gör ytterligare ett försök till att bli inbjuden i deras 

interaktion genom att titta på Lowe och Linus när de dansar. Å andra sidan kan hennes blick 

bero på att de stör henne i sitt skapande. Linus exkluderar Nadja genom att titta på och sjunga 

med Lowe. Nadjas försök blir därmed inte bekräftat vilket innebär att hon än en gång blir 

exkluderad av Lowe och Linus.  

 

5.5 SAMMANFATTNING 

Barns deltagandemönster kännetecknas av exkludering och inkludering genom uteslutande och 

inbjudning av de deltagande aktörerna. De kännetecknas också av försiktighet, försköning, 

samarbete, engagemang, behov av bekräftelse, gruppering, konkurrens och nyfikenhet. De 

uteslutande deltagandemönstren tar sig uttryck genom att barnen tillsammans grupperar sig med 

andra barn och väljer att inte besvara frågor eller blickar. I grupperingarna uppstår det 

samarbete mellan barnen vilket gör att resterande barn blir exkluderade. Exkluderingar 

förekommer också genom att barn vänder ryggen mot varandra, för att vända sig om till en 

annan kamrat och föra en dialog. Konkurrens uppstår då det finns brist på material då barnen 

konkurrerar om samma material. Denna konkurrens löser barnen på olika sätt, till exempel 

genom att hjälpas åt. Barnen inkluderar varandra under bildaktiviteten på olika sätt. Genom 

handlingar där barnen visar upp sina bilder för varandra bjuds de andra barnen in till ett 

samarbete som upprätthålls dels av engagemang och dels av de dialoger som uppstår. Barnens 

deltagandemönster kännetecknas också av en försiktighet där de väljer att försköna sina åsikter. 

Deras deltagandemönster förändras genom samarbete där de ställer frågor till varandra och 

hjälps åt. Artefakterna möjliggör för barnen att interagera med varandra. Materialet för 

bildskapandet inspirerar barnen till att skapa bilder vilket därefter möjliggör för interaktioner 

mellan barnen, vilka framträder genom blickar på varandras bilder, dialoger om bilderna och 

att barnen imiterar varandras bilder. Bilderna som barnen skapat strukturerar den verbala 

interaktionen mellan dem då de pratar om bilden. Barnen tar egna initiativ till att introducera 

nya material, vilket medför att barnen kan utveckla sina bilder och skapa nya dialoger kring 

bilderna. Materialet för bildskapandet intresserar barnen och möjliggör till många dialoger vilka 

inte alltid fullföljs, på grund av till exempel bristande engagemang och fokus på det egna 
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bildskapandet. Stolarna som barnen sitter på kan sägas begränsa deras handlingar, varav två 

barn väljer att resa sig upp istället.  
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6. DISKUSSION 
I detta avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras och problematiseras. Detta kommer att 

göras med jämförelser av tidigare forskning i relation till vårt resultat. Syftet med studien är att 

undersöka hur barn interagerar med varandra samt hur deras handlingar framträder under 

bildaktiviteter. Vidare är frågeställningarna dessa: Vad kännetecknar barns deltagandemönster 

under bildaktiviteter? Hur medierar artefakterna barns handlingar mellan varandra? Avsnittet 

avslutas med en metoddiskussion där vi argumenterar för och emot vår valda metod.  

 

6.1 RESULTATDISKUSSION 

6.1.1 INKLUDERANDE DELTAGANDEMÖNSTER 

Resultatet av föreliggande studie visar att barns deltagandemönster till största del kännetecknas 

av inkludering. Dessa mönster framställs av olika karaktärer vilka är: försiktighet, samarbete, 

försköning, behov av bekräftelse, nyfikenhet samt engagemang.  

 

Aypek Arslans (2014) resultat visar att barn genom bildaktiviteter lär sig att dela på material 

och övar sig i att ge varandra positiv respons. Det framkom i resultatet av föreliggande studie 

att barnen själva, utan pedagoger, kan lösa konflikter som uppstår när materialet skapar 

konkurrens mellan barnen. Barnen förskönar sina åsikter och ger varandra komplimanger, 

vilket kan vara barnens sätt att ge varandra positiv respons. De samtalar också försiktigt kring 

bildernas föreställning för att linda in sina åsikter vilket skapar en diskussion mellan barnen. 

Lindhs (2017) studie resulterar i att pedagogernas fokus på barnens delaktighet påverkar 

huruvida aktiviteten blev meningsfull för barnen. Vi kan i delar av vårt resultat se att barnen 

lyssnar till varandra, låter alla komma till tals och intresserar sig för varandra. Barnen sätter 

varandra i centrum där olika barn får vara i centrum, vilket Lindh (a.a.) menar är pedagogernas 

uppgift. Vi kan istället se att barnen faktiskt har förmågan att sätta varandra i centrum på egen 

hand, detta genom att engagera sig i samt nyfiket intressera sig för varandras bilder och 

handlingar. Barnen är också i behov av bekräftelse från varandra vilket möjliggör för dialoger 

där det diskuteras flitigt om bilderna och handlingarna. Resultatet av Chang och Cress (2013) 

studie visade att vuxna stöttade barn till att delta i verbala interaktioner genom att ställa frågor 

till barnen kring deras bilder. I likhet med Chang och Cress (2013) studie visade McClure med 

fleras (2017) studie att barn är i behov av vuxnas vägledning och stöttning. Barnen i vår studie 
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uppmuntrar i vissa fall varandra till dialog och samarbete, detta genom att visa sina bilder för 

varandra och ställa frågor till varandra om bilderna. Barnen stöttar också varandra i deras 

skapandeprocess och hjälps åt med bildskapandet när dilemman uppstår. Änggårds (2005) 

resultat visade att den verbala interaktionen om bildernas föreställning är avgörande för att 

skapa betydelser. Nya tolkningar av bilden kan på så sätt framträda genom den verbala 

interaktionen. Likväl visar resultatet av föreliggande studie att barnen genom den verbala 

interaktionen skapar nya tolkningar av bilderna de skapat. Däremot visar vårt resultat också på 

att barnens icke verbala interaktion, deras blickar, kan medföra att barnen skapar mer på sina 

bilder. Barnen inspirerar varandra till att skapa nya eller utveckla deras redan befintliga bilder.    

I tidigare forskning finns det resultat som visar att bildskapande bland annat kan få människor 

eniga (Aypek Arslan, 2014). I föreliggande studie visar delar av resultatet att konflikter uppstår 

mellan barnen under deras bildskapandeprocess. Dessa konflikter löser barnen till största del 

själva utan vuxna inblandningar, bildskapandet kan på så vis sägas ha enat barnen till 

konfliktlösningen. 

 

6.1.2 EXLUDERANDE DELTAGANDEMÖNSTER 

Barns deltagandemönster kännetecknas också av exkludering av varandra, dessa var däremot 

inte lika framträdande som de inkluderande deltagandemönstren. De exkluderande 

deltagandemönstren framställs genom: grupperingar, konkurrens samt samarbete.  

 

Resultatet av Kocers (2012) studie visar bland annat på att barn begränsas av artefakter. Vidare 

menar Kocer att barn inte får möjlighet till självbestämmande under bildaktiviteter då 

pedagogerna har ett färdigt mål med aktiviteten. Vilket medför att barn inte själva får välja 

material eller vad de ska skapa. I vår studie fick barnen fritt välja material, varpå det ändå 

framträdde att begränsningar hindrade barnens bildskapande. Även om det till exempel fanns 

fler penslar att tillgå uppstod det konflikter mellan barnen där de ville ha samma pensel. En 

konkurrens kan därmed sägas uppstå mellan barnen och artefakterna. Detta i sin tur leder till att 

barnen exkluderar varandra och startar konflikter över artefakterna. Barnen i resultatet av denna 

studie löser däremot dessa konflikter själva genom att finna alternativa lösningar. Detta i sin tur 

kan skapa grupperingar. Grupperingar uppstår i delar av föreliggande studies resultat vilket 

innebär att inte alla barn alltid inkluderas. Barnen exkluderar varandra genom att ingå 

samarbete med andra barn där inte alla barn får tillträde, samt svarar vid vissa tillfällen inte på 

frågor som kamraterna ställer. Chang och Cress (2013) och McClure med flera (2017) 
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fastställer i sina studier att barn behöver stöd och vägledning från vuxna under bildaktiviteter. 

Med en pedagog närvarande hade möjligtvis inte dessa grupperingar, vilket vårt resultat pekar 

på, uppstått då pedagogen kunde valt att avbryta grupperingen för att göra alla barnen 

inkluderade. På så sätt hade barnens exkluderande deltagandemönster kunnat avbrytas.  

 

6.1.3 MATERIAL FÖR BILDSKAPANDE 

Nutbrown (2013) poängterar att det är viktigt att ge barn förutsättningar för att kunna utforska 

med material och färger, som även McClure med flera (2017) belyser i deras studie. I vår studie 

visar resultatet på att barnen tar egna initiativ till att hämta nytt material för att skapa vidare på 

sina bilder. Materialet var tillgängligt för barnen, vilket innebar att de hade bra förutsättningar 

för att kunna utforska med det. McClure med flera (2017) problematiserar i deras studie att 

pedagoger har förutbestämt vad barn ska lära sig i bildskapandet. Detta på grund av att det kan 

leda till att barn inte på ett självständigt sätt får möjlighet att uttrycka sig i bildskapandet. 

Barnen har i vår studie fått möjlighet att uttrycka sig på självständiga sätt i bildskapandet, då 

det inte har varit någon pedagog som varit delaktig i barnens bildskapande. Detta i enlighet med 

förskolans styrdokument (Skolverket, 2016) och barnkonventionen (1989) vilka anger att barn 

ska utveckla förmågan att agera självständigt. Detta innebär att barnen ska få möjlighet till att 

ta egna initiativ och agerande (Häikiö, 2007). Vilket barnen har fått möjlighet att göra i vår 

studie, genom att själva vara ledare för bildaktiviteten. McClure med flera (2017) hävdar att 

pedagoger måste försöka se bilderna ur barns perspektiv. Vilket är något som blir centralt i vårt 

resultat, då alla deltagare är barn och därmed ser bilderna ur sina egna perspektiv, alltså barns 

perspektiv. 

 

6.2 METODDISKUSSION 

På förskola 1 delade vi själva ut samtyckesblanketterna detta då vi genom mejlkontakt kommit 

överens om detta. Däremot gjordes inte detta på förskola 2, bortfallet på förskola 2 hade därmed 

möjligtvis kunnat undvikas om vi själva delat ut blanketterna. Under mejlkontakt med en 

pedagog från förskola 2 diskuterades huruvida vi eller hen skulle dela ut samtyckesblanketterna, 

uppgiften föll då på pedagogen. I ett nytt mejl bestämdes tid och plats för genomförandet av 

observationen, väl på plats framkom det att barn vars vårdnadshavare gett samtycke inte befann 
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sig på förskolan samt att inte alla samtyckesblanketter lämnats in. Vilket resulterade i en 

observation av fyra barn.  

 

Vi valde också att genomföra observationerna med enbart en fast kamera och inte en rörlig då 

vi inte ville störa barnen mer än nödvändigt. Detta innebär att en del icke verbal interaktion 

möjligtvis inte har synliggjorts då barnen ibland var vända med ryggen mot kameran. Valet föll 

även på att inte genomföra några fältanteckningar detta för att inte störa barnen i deras 

bildskapande. Vi ansåg att det skulle ta för mycket av barnens uppmärksamhet. En icke 

deltagande roll har antagits, detta då vi anser att vårt deltagande kan påverka barnens 

interaktioner och bildskapande samt då studiens fokus riktar sig till barns interaktioner. Vi är 

medvetna om att vår närvaro som icke deltagande observatörer påverkar resultatet. Detta 

upplevde vi problematiskt då barnen vid upprepade tillfällen ville involvera oss i deras 

interaktioner samt bildskapande, genom till exempel uppvisande av bilderna. Denna 

problematik ledde till bortfall av empiri, eftersom att studiens syfte innefattar barns 

interaktioner sinsemellan.   
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7. SLUTSATSER 
Studiens resultat visar att fyra och femåriga barns deltagandemönster kännetecknas av 

exkludering och inkludering där dessa framställs av olika karaktärer, vilka är: försiktighet, 

samarbete, försköning, behov av bekräftelse, nyfikenhet, engagemang, gruppering och 

konkurrens. Exkluderingarna framträder på olika sätt till exempel genom grupperingar där 

barnen grupperar sig med varandra och ett samarbete uppstår i grupperingen vilket utesluter en 

del barn. Barnen inkluderar varandra genom de handlingarna där de visar upp sina bilder för 

varandra där de bjuder in till interaktion. Samarbetet upprätthålls dels av engagemang men 

också av dialogerna som uppstår. Barnen inkluderar och exkluderar varandra genom verbal 

interaktion där de samtalar med varandra, icke verbal interaktion där de tittar på varandra samt 

interaktion med artefakterna där barnens skapade bild kan upprätthålla interaktionen mellan 

barnen. En slutsats som kan dras utifrån studiens resultat är att artefakterna både möjliggör och 

begränsar barnens interaktioner genom olika handlingar som uppstår. Barnens skapade bilder 

möjliggör för interaktion mellan barnen där de dels samtalar om bilden men också tittar på den. 

Artefakterna kan också sägas begränsa barnen där till exempel bristande material kan medföra 

att konflikter mellan barnen uppstår.  

 

I motsats till tidigare forskning som visar på att pedagogers närvaro är av stor betydelse för 

barns interaktioner under bildaktiviteter, visar vårt resultat att det kan uppstå interaktioner 

mellan barn när de själva skapar. Det är inte nödvändigt med en närvarande pedagog för barns 

interaktioner. Vårt resultat visar i likhet till viss forskning att barnen i vår empiri blev 

självständiga där de fick möjlighet att fritt välja material och skapa vad de själva ville.  
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8. DIDAKTISKA IMPLIKATIONER OCH VIDARE 

FORSKNING  

I denna studie har vi kunnat synliggöra vad som kännetecknar barns deltagandemönster under 

bildaktiviteter samt hur artefakterna medierar barns handlingar mellan varandra. Det bidrag vår 

studie tillfört forskningen är att barn på egen hand kan agera både deltagare och ledare för en 

bildaktivitet. Därav är det av vikt att pedagoger tillåter barn att ibland få skapa ifred. Däremot 

anser vi det vara av vikt att pedagoger är närvarande då vårt resultat visar på att det uppstår 

dilemman som barn kan behöva hjälp med att lösa. Dessa kan vara grupperingar där vissa barn 

utesluts. Med en närvarande pedagog hade detta kunnat undvikas. Det bör också tas i beaktande 

att även artefakterna kring barnen möjliggör och begränsar deras interaktioner med varandra. 

För vidare forskning inom det pedagogiska området anser vi att det hade varit av intresse att 

intervjua barnen där deras röster gällande sitt agerande under bildaktiviteter hade 

uppmärksammats. Det hade också varit intressant med ett bredare urval i en liknande 

observationsstudie där resultaten hade kunnat jämföras eller generaliseras.   
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