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Sammanfattning 

 
Syftet med studien är att undersöka barnens samspel och pedagogens förhållningssätt under 

bildskapande aktiviteter. Studien har en kvalitativ ansats och ett sociokulturellt perspektiv då 

barns samspel vid bildskapande fokuseras i vår undersökning. Empiriskt material samlades in 

via observationer av förskolebarn under en planerad bildaktivitet samt vid fritt skapande som 

visar barnens bildskapande på en kulturförskola där vi kom fram till att barnens bildskapande 

var styrt under planerade aktiviteter men samtidigt gynnades barnens samspel. Det vi kom 

fram till var om aktiviteten var styrd eller guidad och hur barnens samspel genom bild såg ut. 
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1. Inledning 
 

Under våra tidigare VFU-perioder har vi varit på olika förskolor, förskoleklasser och 

fritidshem. Vi har sett många olika bildaktiviteter och fått ta del av olika pedagogers tankar 

om barns bildskapande. Bildskapandet i förskolan innebär att pedagogerna ofta arbetar med 

bildämnet via olika material. Vår uppfattning är att bildskapandet spelar en stor roll i 

förskolans verksamhet och utgör en naturlig del i deras vardag.   

 

Vi har även varit på ett studiebesök på en kulturförskola vilket satte igång våra tankar om 

barns bildskapande ännu mer. Under studiebesöket på kulturförskolan blev många studenter 

bländade av hur fantastiska pedagogerna och konstnärerna verkade vara och vilka bra 

förutsättningar de hade för bildskapande. En av oss har stor ämneskunskap inom bildskapande 

vilket gjorde att vi under studiebesöket såg något mer än det positiva, vi kunde se en 

problematik i hur de styrde de planerade bildaktiviteterna. Vi ville då ta reda på om det alltid 

var väldigt styrda aktiviteter eller om det bara var en engångsföreteelse. Bendroth (1998) 

menar att det krävs stor ämneskunskap för att kunna hålla i bra guidade bildaktiviteter med 

barn. Vi ville veta mer om hur arbetet med bildskapandet på en kulturförskola fungerar, hur 

pedagogerna agerar och tänker kring bildskapande och hur de samspelar med barnen och även 

hur barnen samspelar med varandra. 

 

1.1. Bakgrund  
 

Bildskapande i förskolan kan ses på två olika sätt, som barnbildkultur och som 

vuxenbildkultur (Änggård, 2006). Med det menas att barn och vuxna har olika syn på hur 

bilder ska se ut och vad som är bra eller fint. Många bilder som vuxna får av barnen kastas 

bort eftersom vuxna inte kan förstå bildens innehåll medan de sparar de bilder som de kan 

förstå. Under lärarledda aktiviteter läggs stor vikt vid att barnen ska lära sig något t.ex. att de 

ska måla något från ett studiebesök. Under barnens egna initiativ till bildskapande är oftast 

fantasifigurer eller hus de motiv som är mest vanliga. Det viktigaste för barnen verkar vara att 

skapa intressanta och tilltalande bilder (Änggård, 2006). 
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Änggård (2006) hänvisar till Read (1953, 1956) som menar att barns bildskapande relaterar 

till ett behov av att uttrycka sig. Han menar att vuxna ska undvika att störa barns bildskapande 

och låta barnen själva få skapa bilder utifrån sina egna upplevelser och känslor annars 

hämmar de vuxna barnens självuttryck. Även styrda aktiviteter kan hämma barns självuttryck 

varför även mallar och kopieringar ska undvikas. Även Bendroth (1998) menar att styrda 

aktiviteter i förskolan kan störa barnens eget bildskapande eftersom styrda aktiviteter är mer 

ett tecken på makt och auktoritet från pedagogens sida. Det finns även styrning som även kan 

vara guidad men om en aktivitet är helt styrd blir det pedagogen som har kontroll över alla 

stadier i bildskapandet och bestämmer även när bilden är klar. Enligt Änggård (2006) finns 

det knappt något utrymme för individualism i förskolan då alla aktiviteter sker tillsammans 

med andra barn. Inte bara bildskapande utan allt som sker i vardagen. När barnen sitter och 

ritar tillsammans är det en social handling och det är viktigt att göra lika fint som de andra 

barnen (Änggård, 2006). Det finns inget rum för originalitet och eftersom barnen vill skapa 

samma bilder som de andra blir det vanligt att arbeta med mallar och kopieringar för att kunna 

skapa något likadant. I förskolan blir detta en krock mellan barnens värld och pedagogernas 

värld. Barnen vill skapa bilder som är så kollektiva som möjligt medan pedagogerna anser att 

bildskapande är något individuellt som handlar om självuttryck. Det finns även pedagoger 

som använder sig av bildskapande som en estetisk lärprocess istället för enbart bild. Bendroth 

(1998) menar vissa bildaktiviteter innebär att själva bildskapandet försvinner och istället 

skapas en annan mening t.ex. när bild används som redskap för att nå ett annat mål. Vad är då 

rätt och hur ska bildskapandet se ut? Om en aktivitet är styrd skulle det kunna leda till att 

bilderna kan bli väldigt lika då pedagogen bestämmer motiv, teknik och när en bild är klar och 

eftersom barnen troligtvis vill skapa bilder som är så lika som möjligt blir då det en bra 

aktivitet för barnen?  

 

När vi kom till en kulturförskola under ett studiebesök ändrades vår syn på hur bildskapande 

kan vara. Ateljén var alltid öppen och material fanns tillgängligt hela tiden på barnens nivå 

vilket gjorde att barnen kunde välja själva vilket material de ville arbeta med. Det sättet 

varmed man arbetade med bildskapande gav oss en väldigt positiv bild men det skapade 

samtidigt frågor. Enligt Thor (1990) blir barnens egna bilder en spegel av vad de har fått för 

kunskap och hur de har valt att bearbeta den. Med hjälp av olika material kan barnet uttrycka 

sig mer utförligt om vad de har lärt sig. Enligt Löfstedt (2004) som hänvisar till Lowenfeldts 

teori behöver barn spontant skapa bilder som utgår från deras erfarenheter och föreställningar 
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för sin kognitiva utveckling vilket inte kan ske om barnet styrs av en pedagog eller konstnär 

som bestämmer hur den ”rätta” bilden ska se ut. 

 

I de flesta förskolor finns det ett ”måleri” det vill säga ett rum som är utrustat med olika 

bildmaterial som man använder i den pedagogiska verksamheten. Detta rum används på olika 

sätt mycket beroende på de olika pedagogernas kunskap och intresse för bildskapande. Det 

finns även förskolor som är profilerade som kulturförskolor där förutsättningar för 

bildskapande borde vara mycket goda. I alla förskolor finns det förutsättningar för att det 

skapande barnet ska kunna utvecklas. I vår undersökning vill vi försöka få syn på 

pedagogernas och konstnärernas syn på barns bildskapande kontra det faktiska skapandet som 

barnet gör tillsammans med pedagogerna och konstnärerna. Vad pedagogerna och 

konstnärerna har för tankar om barns bildskapande kan ha en stor roll för hur den pedagogiska 

verksamheten utvecklas. Enligt Bendroth (1998) kommer barnens eget skapande inte fram 

ifall pedagogen har en föreställning om hur den färdiga bilden ska se ut och därmed blir 

aktiviteten styrd. Bildskapande kan användas till att nå ett annat mål som inte rör 

bildskapande som t.ex. sociala, personliga eller mål för andra ämnen. Genom att nå andra mål 

än bildskapande krävs det att aktiviteten är styrd för att hjälpa barnen att nå det utsatta målet 

(Pramling Samuelsson, Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt, 2008)  

 
Vi anser att det är viktigt att undersöka barns bildskapande i kulturförskola då den av många 

anses vara problemfri eftersom kulturförskolor har bättre förutsättningar och resurser än vad 

en vanlig kommunal förskola har. Genom att observera själva bildaktiviteten och anlägga ett 

sociokulturellt perspektiv undersöks det sociala samspelet mellan barnen samt hur en 

lärandesituation uppstår mellan barn och vuxen. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka barnens samspel och pedagogens förhållningssätt under 

bildskapande aktiviteter på en kulturförskola. 

 

Studiens undersökningsfrågor är: 

• Hur använder barnen bildskapande som ett socialt samspel? 

• Vilken är pedagogens roll i barnens bildskapande? 
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2. Tidigare forskning 
 

Vid 1800-talets slut och början av 1900-talet var förskolorna inspirerade av Friedrich Fröbels 

idéer som var först med att ha ett pedagogiskt system för att arbete med små barn (Thor, 

1988) Mycket av hans idéer finns fortfarande kvar t.ex. samling och fri lek. Fröbels idéer var 

inspirerande av Heinrich Pestalozzi som var en schweizisk pedagog. Inom bildskapandet i 

förskolan under början av 1900-talet arbetade barnen mycket med geometriska former i form 

av olika formella övningar eftersom resultatet var det viktiga. Inom teckning ritade barnen 

vågräta, lodräta och krokiga linjer på ett rutat papper efter lärarens instruktioner. Enligt Fröbel 

skulle detta sätt att skapa utveckla handens uppfattning av former även på ett djupare sätt 

utveckla barnens inre tankar. Pedagogerna arbetade från de enklare formerna till de svårare. 

När barnen sedan fick jobba med färger började de alltid med starka och klara färgerna för att 

sedan övergå till mellanfärger som skulle vara svårare samtidigt som barnen fick benämna 

färgernas namn. När barnen ritade eller målade var det viktigt att göra enligt lärarens 

instruktioner och måla innanför strecken. Man skulle ha rätt teknik, där även positionen av 

kroppen och handen var viktig. Pedagogerna gjorde även modeller för barnen av hur det 

färdiga resultatet skulle bli. Pedagogerna målade, klistrade och gjorde figurer för barnen 

exempelvis. Därmed barnen inte fritt använda sig av sin fantasi. När utvecklingspsykologin 

sitt fick genombrott av slutet av 1800-talet började en ny syn på barns utveckling och 

bildskapande att växa fram. Barnens eget bildskapande började uppmärksammas och 

konstnärerna blev kritiska till hur bildskapandet såg ut i förskolorna. Det dröjde dock länge 

innan utvecklingspsykologin fick större effekt i förskolorna (Thor, 1988). Thor (1988) skriver 

om utvecklingen i bildskapande i förskolan när utvecklingspsykologin hade slagit genom. 

Barnens eget bildskapande prioriterades mer, styrda aktiviteter ansågs hämma barnen 

eftersom de då inte kunde uttrycka sina tankar och fantasi. Det viktiga var istället glädjen i 

skapandet och att man skulle utgå ifrån barnens egna intressen och upplevelser.  

 

2.1. Styrda och guidade aktiviteter 
 

En bildaktivitet kan ledas genom guidade eller styrda instruktioner. (Bendroth, 1998) Guidade 

aktiviteter kräver att pedagogen har en ämneskunskap och intar en mästarroll medan en styrd 

aktivitet kan kännas igen av att pedagogen tar en maktroll och styr genom hela aktiviteten.  
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Guidning är när pedagogen hjälper eleverna att nå sitt mål genom att leda och förmedla 

kunskap, det kan t.ex. vara att ha kännedom om material och förmåga att hantera tekniker och 

material. Pedagogen har även en kunskap om hur man samtalar om bildskapandet för att 

hjälpa barnen vidare i sitt bildskapande. (Bendroth, 1998) 

 

Bendroth (1988) beskriver olika typer av styrda och guidade aktiviteter. Det finns t.ex. 

guidade aktiviteter med en högre grad av styrning. Detta kan ske vid bemästring av olika 

tekniker som om man t.ex. ska bli skräddare. Då blir läraren mästare på det området och lär ut 

sin kunskap och som elev ska man följa efter varje instruktion. Detta visar att läraren både 

guidar och styr i alla stadier av processen för att skapa ett plagg. Bendroth beskriver även 

exempel på guidning med en mindre grad av styrning som kan t.ex. vara en bildaktivitet i 

förskolan där läraren presenterar en aktivitet och där målet för aktiviteten redan är bestämd. 

Samtidigt låter läraren barnen experimentera med materialet under själva arbetsprocessen. 

Läraren finns alltid tillgänglig under processen för att kunna guida barnen. När en aktivitet har 

en högre grad av styrning bestämmer läraren material, teknik och hur bilden ska se ut. Detta 

är vanligt t.ex. på lågstadiet då alla elevers bilder ska se likadana ut vilket gör att alla faser i 

bildskapandet blir styrda. 

 

Styrningen formar aktiviteten. Den kan vara lärarstyrd då den enbart styrs av läraren eller 

elevstyrd då den enbart är styrd av elever. Det kan även vara så att läraren och eleverna styr 

tillsammans och då läraren blir vägledare vilket gör att aktiviteten blir guidad. (Bendroth, 

1998) 

 

Enligt psykoanalytisk teori ska barnens bilder skapas spontant medan lärarens roll blir att 

guida barnen och uppmuntra barnet att uttrycka sig genom bildskapande. De bör skapa en 

kreativ miljö men inte påverka barnets bildskapande (Balldin & Einarsson, 1995). 

 

Thor (1988) tar upp kommunikation mellan människor. När någon säger något läggs vikten på 

vad den personen har sagt och den som talar får då ett svar men när det kommer till barns 

bildskapande och bildspråk kan den största vikten läggas vid ämnet och bildens utseende, det 

vill säga hur den är gjord. På detta sätt bryts kommunikationen mellan människan och bilden. 

Genom en styrd aktivitet utan guidning skapas ingen kommunikation i bildspråket. Ibland 

läggs tyngden på att observera barnens bilder för att få en bild av barnets mognad, utveckling, 

känslor med mera. Genom att göra det blir det ingen kommunikation alls. Det vanligaste är 
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dock att man ser det som en social handling, att sitta och rita tillsammans med barnen blir en 

stor social kontakt och trivseln ökar (Thor, 1988). Barnens bilder ses mer som en produkt 

istället för ett budskap från barnet. Det Thor (1988) menar är önskvärt med bildskapandet är 

att tyngden borde ligga på själva meddelandet, alltså vad barnet vill säga genom bilden. Även 

Balldin & Einarsson (1995) menar att med bilder kan elever berätta och beskriva något som 

de har upplevt och att man ska se bildspråket som en kommunikation jämställt med tal- och 

skriftspråk.  

 

2.2. Barnens bilder  
 

Barnens bilder kan se väldigt olika ut beroende på hur miljön på förskolan ser ut. Hur mycket 

som finns tillgängligt, vad för material de får använda och hur mycket barnen får använda 

fritt. Änggård (2006) hänvisar till Piaget & Inhelder (1967) som står bakom det 

utvecklingspsykologiska perspektivet där barnens bilder ses som uttryck för vad de har 

upplevt, tänker eller har lärt sig. Enligt Vygotskij sker inte detta bildskapande hos barn förrän 

barnet är äldre, eftersom han menar att små barn inte egentligen tecknar utan det är rörelserna 

och gesten som är det centrala när ett litet barn håller i en penna. Det är först när barnen 

upptäcker hur de kan använda sig av de bildtecken de själva skapar som de kan måla eller rita 

något som de själva har upplevt (Löfstedt, 2001). Vuxna och barn har olika syn på 

bildskapande. Pedagogerna ser barnen som individer i en utveckling med ett 

framtidsperspektiv medan barnen lever i en värld här och nu, när de skapar är de styrda av vad 

som händer i nutiden (Änggård, 2006) Som vi nämnde tidigare ses barnens bildskapande som 

kollektivt. I förskolan görs allting tillsammans med andra barn och det finns ingen plats för 

individualism. Barnen är viktiga för andra barn. De lever tillsammans och lär sig av varandra 

och gör oftast samma saker. På förskolan skapar barnen egna kamratkulturer och ägnar sig åt  

samma aktiviteter tillsammans om och om igen. (Änggård, 2006)  

 

När barnen kommer i kontakt med andra material som de inte har använt innan som akryl- 

eller temperafärger blir målningen ett experiment istället för att det föreställer något 

(Änggård, 2006). Barnen utforskar materialet och ser vad som händer när de blandar en färg 

med en annan eller alla färger tillsammans. När barnen målar ett objekt blir det oftast ett hus 

eller blomma med mera vilket kan vara en enkel framställning om man kan bemästra tekniken 

med målarfärgen och barnen målar det de vet. Det är inte lätt att måla utan att färgerna rinner 
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ihop och blir smutsiga. Därför är det viktigt att barnen får testa och experimentera i färgerna 

(Änggård, 2006) Det finns flera teorier kring hur barn tänker när de kommer i kontakt med 

färger i form av kritor via flytande färg. Bendroth (1998) hänvisar till Löfstedt (1985) som 

menar att barnens färgval är en slump och att de oftast inte ritar realistiskt. Bendroth hänvisar 

även till Golomb (1992) som utgår från en studie som omfattade barn mellan tre och åtta år 

där det visade sig att fyraåringarna var de som använde färg mest lekfullt och som det verkade 

utifrån sina egna erfarenheter. Barnen som är tre år använde mest bara en färg på sin teckning 

vilket visade att de fokuserade mer på objektet och formen.  

 

Enligt Thor (1988) utsätts barnen varje dag för kommersiella bilder som endast är till för 

underhållning och genom bilder växer andras bilder. Därför är det viktigt för förskolan att 

barnen får en insikt om hur vuxna använder bilder för att uttrycka sig, sina tankar och känslor. 

När barnen sitter tillsammans och ritar eller målar gör barnen oftast liknande teckningar. De 

använder sig av samma material och när mallar eller kopieringar används blir det ofta att 

barnen använder likadana färger. När ett barn t.ex. börjar använda ett nytt material blir det 

oftast en trend på förskolan och flera barn tar efter och gör exakt likadant. (Änggård, 2006)  

 

Bendroth (1998) menar att för att barnen ska kunna utveckla sin kreativa sida måste de ha 

någonting att förhålla sig till. Utvecklingen sker i dialog med omgivningen och barnen lär sig 

efter kamrater eller syskon. Även pedagogernas bilder blir ett viktigt inslag i barnens 

bildskapande. Änggård (2006) såg i hennes studie att barnen härmar de vuxnas bilder ifall de 

bilderna finns tillgängliga och ofta låtsasskriver barnen efter att ha sett pedagogerna skriva. 

Oftast görs bilder av pedagoger för att skapa en pedagogisk verksamhet men ibland även som 

en förebild till en bilduppgift om hur det färdiga resultatet ska bli. 

 

2.3. Fina bilder 
 

Vad som gör att barnen tycker att en bild är extra fin eller ”häftig” kan vara t.ex. ett speciellt 

material såsom ett glänsande papper eller ett speciellt motiv, exempelvis hjärtan eller 

dinosaurier. Det kan också handla om att göra en fin komposition, t.ex. ett collage. Det kan 

ofta vara att några eller alla av dessa aspekter blandas, barnen väljer ett material de tycker om 

och sen ett motiv som uppfattas som häftigt eller fint. Vad som uppfattas som fint är olika. 

Det som uppfattas som estetiskt tilltalande är del av deras kamratkulturer (Änggård, 2006). 
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Det material som är begränsat får en extra dragningskraft. När det inte finns mycket av det 

och det endast får användas ibland uppfattas det som extra värdefullt. I fallet med guldpappret 

som Änggård (2006) tar upp så menar hon att det också har ett symboliskt värde. ”Guldet” 

kan symbolisera pengar och skatter vilket gör att det blir extra värdefullt och fint. Hon 

kopplar även detta till samhället och vikten av att ha pengar och kunna köpa saker i ett 

konsumtionssamhälle. Detta menar hon går att känna igen på barnen som lägger stor vikt vid 

guldpappret (Änggård, 2006).  

 

Även glitter är material som bidrar till att göra en bild ”fin”. Det har liksom guldpappret 

symboliskt värde och värdet höjs på grund av begränsningarna i att använda materialet. 

Barnen uttrycker hur fina bilderna blir och visar gärna föräldrarna som stärker barnens tankar 

då de också uttrycker hur fina de tycker bilderna är. I vissa bilder kan färg, form och 

komposition vara viktigare för barnen än innehållet. Skönhetsaspekten kan ha störst betydelse, 

exempelvis hjärtan och stjärnor uppfattas som fina och då är det vad som blir det viktiga i 

bilden. Angående färger så använder barnen gärna effektfulla färger eller färger som de 

uppfattar som fina istället för att tänka realistiskt (Änggård, 2006). 

 

Varför är då strävan så stor efter att göra det fina och fulländade? Änggård (2006) menar att 

det kan ha med innebörden av att vara barn i västvärlden idag att göra. Under hela sin uppväxt 

ska barnen lära sig, växa och utvecklas. Vuxenhet ses som normen och barndomen blir ett 

förstadium till vuxenlivet. ”När man blir stor och duktig” kan vara en kommentar som barn 

rutinmässigt får höra. Detta bidrar till att barnen får uppfattningen att vuxna ritar finare vilket 

de vill eftersträva. En bild finns också kvar att beskåda och kritisera. Den kan därmed bli som 

ett bevis på att man är duktig (stor) eller inkompetent (liten och barnslig) (Änggård, 2006). 

Moqvist & Fagerlund (2010) menar att alla barn, även vuxna, vill känna att de lyckas och de 

vill göra det som de är bra på vilket leder till att barnen använder material som de tycker är 

fint eftersom teckningen då blir finare.  

 

Även vuxna kan vara fast i sitt tänkande att en bild ska vara fin. När ett barn har ritat något 

säger ofta pedagogen enbart att teckningen är fin och ingen mer kommentar. Samtalet kring 

bilden kan istället utvecklas kring det som barnet har ritat; vad är ritat eller målat på pappret? 

Ibland kan det vara så att barnet inte har ritat något speciellt vilket gör att samtalet inte leder 
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någonstans, men när barnet har ritat någon från sina egna upplevelser blir samtalet djupare än 

att enbart handla om bilden (Ahlner Malmström, 1991). 
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3. Teoretiskt perspektiv 
 

3.1. Sociokulturellt perspektiv 
 

Vi har även utgått ifrån ett sociokulturellt perspektiv, vilket är samspelet mellan människor 

och samspelet mellan människor och kontext. Enligt Vygotskij är samspelet mellan 

människor inte endast en metod för att stödja lärande och utveckling utan människor lär sig 

kontinuerligt i allt samspel med varandra. Social utveckling och intellektuell utveckling kan 

inte skiljas åt, utan det sker tillsammans under samspelet. På de förskolor som man arbetar 

med samspelet mellan barn och barn samt mellan barn och vuxen skapar man bra 

förutsättningar för lärande och utveckling (Strandberg, 2006). 

 

Om man ser på barns bildskapande från ett sociokulturellt perspektiv kan man inte se att 

bildskapandet sker i olika stadier och inte heller som något som kommer per automatik. Med 

det menar vi att genom ett sociokulturellt perspektiv sker barns bildskapande i samspel med 

andra och de ritar vad de upplever och ser (Aronsson, 1997). 

 

Vygotskij menar att språket är det centrala för människans psykologiska utveckling, men han 

har även nämnt skriftspråk och bilder som ett medierande redskap för interaktion mellan 

människor. Även Ahlner Malmström (1991) menar att bildspråket är en kommunikation 

mellan människor. Hon tar upp de fyra olika språk som hon anser är kommunikation, vilket är 

talspråk, bildspråk, kroppsspråk och skriftspråk.  Hon menar att om barn får en ökad 

förståelse kring andras bilder, vilket kan vara kamraters bilder eller bilder via media, så 

utvecklas deras samspel med varandra och omvärlden.  

 

Mediering är ett viktigt redskap att använda sig av när det kommer till estetiska uttryck. Det 

gäller att utmana barnen genom att ställa frågor om hur de har tänkt och varför de tror att de 

tänkte på just det. Kommunicera om estetiska ämnen är viktigt annars får barnen inte någon 

lärdom om uttrycken. Görandet står oftast i centrum medan medieringen glöms bort i vissa 

sammanhang. Detta kan uppstå när pedagogen håller i en estetisk aktivitet och sedan bara går 
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vidare utan att prata om vad barnen har skapat, Pramling Samuelsson, Asplund, Carlsson, 

Olsson, Pramling & Wallerstedt (2008).  

 

Ett bildprojekt är oftast uppdelat i tre olika stadier; material, nytt sätt att se och mediering. 

Materialet är det som pedagogen väljer att använda sig av, t.ex. färger eller lera. Nytt sätt att 

se är hur barnet och pedagogen väljer att arbeta med materialet. Hur kan man se på det och 

hur kan man använda det? Vad kan man skapa med det och vad får barnet för idéer när de ser 

materialet? Mediering används efter skapandet i frågor som varför skapade barnet just det? 

Vilka tankar finns och vilka känslor finns det i bilden? Bendroth Karlsson (1998). 

 

3.2. Stadieteori och kognitiv teori  
 

Enligt Änggård (2006) använder sig barnen av substitutteckningar eftersom teckningen 

fungerar som ett substitut till en människofigur eller något annat föremål. När barnen börjar 

rita föremål från sin omgivning som Änggård tar upp visar det på att barnet har kommit in i 

det förschematiska stadiet. Det bildmässiga tecken som barnet använder förändras hela tiden. 

Figuren som barnet ritar en dag är olik figuren som barnet ritade dagen innan (Löfstedt, 

2004). Den första figur som ritas är i allmänhet en människa. Typiskt för detta stadium är att 

figurerna inte placeras med någon speciell ordning på pappret och det finns inget rumsligt 

sammanhang. Färgen har inte lika stor betydelse som formen i bilderna. De färger som barnet 

ger sina figurer har inget samband med de färger som föremålet har i verkligheten. Färg 

används för sin egen skull och har ingen representerande funktion. 

 

Löfstedt (2004) menar att stadieteoretikers syn på barns bildutveckling är av universell 

karaktär, oavsett tid och rum. Undervisning i teckning under de tidiga stadierna har inget stort 

inflytande på barnens utveckling enligt detta synsätt. Änggård (2006) tar upp att vissa 

forskare förhåller sig kritiskt till stadieteorierna. Forskarna kritiserar inte själva värdet av 

stadiemodellen. Däremot kan stadiemodellerna som utgångspunkt i ett utvecklingsperspektiv 

göra att man blir blind för andra sidor av barnens bildskapande. Forskarna kritiserar vidare att 

utvecklingen ses som universell och att det finns en bestämd slutpunkt för var barnen ska 

befinna sig i sin utveckling baserat på ålder. 
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4. Observationsmetod och genomförande 
 

Vår studie utformas som en fallstudie eftersom vårt fall beskriver bildaktiviteter vid en 

kulturförskola, vilket gör att vi kan gå närmare in på ämnet bild och ge en djupare kunskap 

om barnens bildskapande. En styrka med fallstudier är att de kan hantera olika material så 

som intervjuer, observationer med mera (Merriam, 1994). Själva fallet är viktigt i en fallstudie 

då man undersöker en viss händelse, situation eller person, vilket visar sig i vår studie då det 

övergripande är att fokusera på barnens bildskapande på en kulturförskola. Vår förhoppning 

med fallstudien är att läsaren ska få en bättre uppfattning av barns bildskapande. 

 

I vårt arbete har vi valt att arbeta med kvalitativ forskning, vilket har lett till att vi har använt 

oss av observationer för att kunna förstå vad det är som sker i det faktiska bildskapandet. 

Under observationen var vi enbart observatörer och deltog inte i barnens bildskapande. 

Björndal (2002) menar att man alltid ska ha ett kritiskt förhållningssätt när man granskar sina 

observationer. Han påpekar att minnet kan vara komplext och att man inte kan minnas allt 

från den dagen utan bara några sekvenser, vilket gör att observationer kan hjälpa en att se 

vissa situationer som minnet har valt bort. 

 

4.1. Urval 
 
Vi valde att göra vår undersökning på en kulturförskola, eftersom de arbetar mycket med bild 

och har en egen ateljé vilket kallas strategiskt urval. Ett strategiskt urval kan göras där 

individer är tillgängliga för intervjuer eller observation och att det finns personer som 

forskaren anser har stor kunskap om ämnet som problematiseras (Bryman, 2002) Vi ville både 

se en planerad aktivitet och fritt skapande vilket gjorde att vi planerade in en tid då vi skulle 

observera. Barnen som skapade i ateljén var mellan tre och fem år och medverkande vuxna 

var två stycken konstnären varav en var barnskötare. 
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4.2. Genomförande 
 

Vi valde mellan att göra vår undersökning på en vanlig förskola eller en kulturinriktad. Efter 

noga övervägande bestämde vi oss att observera på en kulturförskola där det jobbar kunniga 

pedagoger och konstnärer som jobbar kontinuerligt med konst tillsammans med barnen. Vi 

valde det för att få en bredare bild av barns bildskapande och hur de skapar tillsammans. 

  

Kontakten med kulturförskolan skedde via telefon där vi förklarade vad det var vi ville 

undersöka och observera. I samråd med konstnären som jobbade uppe i ateljén bestämde vi 

vilken tid och hur många barn som skulle vara med och observeras. Lappar angående tillstånd 

att filma skickades ut till de berörda barnen för att sedan återlämnas till konstnären som 

därefter gav oss klartecken. 

 

Barnen var mycket vana vid att bli filmade, vilket gjorde att barnen bara gick förbi kameran. 

Barnen hälsade knappt på oss heller, vilket gjorde att vi fick en väldigt bra insikt i hur det 

verkligen är i ateljén. Kameran placerade vi där den kunde dokumentera nästan hela rummet 

och sedan lät vi den stå där. Ibland var vi med inne i ateljén och ibland gick vi därifrån för att 

inte störa arbetet i ateljén, då vår närvaro kunde påverka barnen och pedagoger i deras arbete.  

 

4.3. Etik 
 
När vi skulle genomföra vår undersökning ställdes vi inför en rad forskningsetiska frågor. 

Vetenskapsrådet (www.vr.se) ställer fyra huvudkrav för att en undersökning ska kunna sägas 

följa forskningsetiska regler. Det första krav de nämner är informationskravet som vi har följt 

genom att alla barns föräldrar har blivit informerade om att deras medverkan i 

undersökningen är frivillig. De medverkande har också fått veta att de har rätt att när som 

helst meddela att de inte längre vill deltaga i undersökningen. Undersökningens syfte och 

presentationsform har också meddelats alla medverkande. Det andra kravet är 

samtyckeskravet som följs genom att alla barnens föräldrar har fått ge sitt godkännande till att 

barnen får medverka (se bilaga 1). Det tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär 

att vi har garanterat alla medverkande anonymitet genom avkodning. Det sista kravet 

nyttjandekravet säger att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas i 
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forskningssyfte.  Även detta sista krav kommer vi att uppfylla då vår observation inte kommer 

att användas till något annat än denna uppsats. 

 

4.4. Bearbetning och analys 
 

 

Efteråt satt vi ner och tittade genom videon flera gånger och skrev sedan ner exakt vad som 

hände och vad som hade sagts. Efter att ha läst genom vår transkription av videoobservationen 

flera gånger började vi sedan analysera utifrån ett helhetsperspektiv och sedan på detaljerna 

genom att gå in på citat och händelser och även på hur miljön såg ut uppe i ateljén. Det var 

mycket som vi själva inte hade hunnit se och kroppsspråket kunde följas på ett annat sätt än 

när vi bara stod vid sidan om som observatörer. Vi kunde se barnens sociala samspel genom 

ett sociokulturellt perspektiv tydligare efter flera uppspelningar av filmen. Av den 

transkriberade texten kunde vi analysera om det skedde ett socialt samspel i barnens 

bildskapande. 

 
Merriam (1994) menar att under en kvalitativ fallundersökning pågår analysen under hela 

arbetet. Under en fallundersökning sker en analys hela kontinuerligt genom det man ser. När 

all information och data är insamlat måste allting sammanställas det vill säga att 

observationerna ska renskrivas i detalj och sedan skrivas ut. Analys av den information som 

man har tagit fram är en process som utgår från att skapa mening av den. Medan man läser sin 

information ska man kontinuerligt skriva ner idéer, kommentarer och tankar om det man har 

läst. Kvale (1997) menar även att genom att först läsa sin sammanställning och få en helhet 

kan man sedan gå tillbaka till de olika delarna av observationen och göra djupare tolkningar. 

En kvalitativ fallbeskrivning består oftast av en berättelse som stärks av analys och tolkning 

vilket gör att läsaren inte har fri tolkning i berättelsen. Genom att använda sig av sin berättelse 

gör det enklare att berätta för läsarna vad man har kommit fram till. 

 

4.5. Tillförlitlighet 
 

Genom att vi enbart gjorde undersökningen på en kulturförskola ger det ingen större 

reliabilitet. För att säkra reliabiliteten skulle vi ha kunnat utöka våra observationer till flera 
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kulturinriktade förskolor där de arbetar mycket med barns bildskapande och är kunniga inom 

ämnet så som konstnärer eller bildpedagoger. Observationerna skulle istället kunna göras 

under hela förmiddagar under en längre tid och sedan sammanställas och jämföras med 

varandra. Det som vi fick fram på den kulturförskola som vi gjorde observationer på kanske 

inte alls skulle visas på en annan förskola, men samtidigt gav det oss en bra inblick i det 

faktiska bildskapandet som skedde där och då. 
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5. Resultat 
 

I resultatdelen kommer vi att skildra de observationstillfällen vi hade på kulturförskolan samt 

analysera vad vi kunde iaktta under dessa tillfällen. Aktiviteten som vi observerade hölls av 

konstnären där fem stycken barn deltog. Barnen var mellan tre och fyra år då de minsta 

barnen inte är uppe i ateljén. De befann sig i ateljén som låg på andra våningen på förskolan. 

Uppe i ateljén fanns allt material tillgängligt för barnen förutom akrylfärgerna som de vuxna 

fick ta fram åt barnen.  

 

I ateljén stod det ett stort bord i mitten där barnen hade plats för att skapa. Runtom bordet 

fanns flera hyllor och skåp med olika material och redskap där allt fanns på barnens nivå. 

 

5.1. Barnens kommunikation och samspel 
 

Barnen samlas i ateljén och påbörjar ett gemensamt projekt på en stor uppspänd duk där 
konstnären häller ut vit färg. Barnen börjar direkt utforska den vita färgen när konstnären häller ut 
den på duken. Alla barnen väljer snabbt en pensel, vissa väljer stora penslar och andra små. När ett 
barn tar en pensel och drar den genom färgen och skapar ett mönster ser man hur han tittar runt på 
alla andra barn, som om han försäkrar sig om att de har sett vad han gjort. Eftersom inte något av 
de andra barnen tittar på det han gjort berättar han det för alla barnen runt bordet. 

Markus 4: Nu kommer jag! 
Pontus 5: Kolla man kan göra såhär! (Han stryker med penseln på duken och skapar ett 
mönster i den vita färgen) 
Jonathan 5: Kolla här borta finns massa färg! 
Markus 4: Jag behöver mer färg i hörnet för där är det inget. 

 
Hans handling med färg och pensel visar tydligt på hur han experimenterar med materialet och 
redskapet han har valt. Han låter inte färgen bara ligga där utan provar sig fram och ser vad som 
händer. Det bildas inga nya färger, men det blir ett mönster. Barnen pratar hela tiden med varandra 
om vad de gör, vad de skapar och vad som behövs göras. På så sätt arbetar barnen tillsammans 
med konstverket samtidigt som alla står vid sin plats och har sitt individuella bildskapande på duken. 

 

Konstnären deltar aldrig i själva dialogen utan går bredvid och ger barnen material allt 

efterhand som de behöver nytt material. Barnen håller själva i dialogen och arbetar 

tillsammans för att skapa ett konstverk av den vita färgen på duken. Detta visar tydligt på det 

sociala samspel som sker runt bordet. Själva konstverket och materialet blir barnens redskap 

för att kommunicera med varandra runt bordet om vad de gör. I just den situationen pågår en 

kommunikativ process eftersom barnen hela tiden berättar och kommenterar vad de gör för att 

få de andra barnen att göra likadant eller för att lära sig det som de andra barnen gör. Därmed 
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åskådliggörs den sociala interaktionens betydelse för barnets kreativa skapande. Konstnärens 

handling kan också relatera till ett Piagetanskt tankesätt. Genom att han står bredvid och låter 

barnens experimenterar leder han inte barnen utan låter de själva utforska materialet. 
 
Barnen skickar över färg till varandra och hjälps åt för att få vit färg över hela duken. 

Pontus 5: Se, man kan hämta färg och strö där det behövs! 
Konstnären: Behöver ni mer färg?  
Alla barn i kör: Ja!! 

Konstnären häller upp mer vit färg på duken och barnen börjar genast måla igen. Barnen runt duken 
fortsätter att måla och skapa mönster i färgen med sina penslar. Det blir tyst ett tag och barnen 
målar för sig själva. Konstnären är inte med i aktiviteten utan står bara bredvid och ser om barnen 
behöver mer färg. 

Johanna 4: Kolla nu har jag massa färg här! 
Markus 4: Men ska vi måla där? 
Jonathan 5: Ja, det finns ju färg! 
Markus 4: Måla mer här för här finns det ingen färg! 

 

Genom att konstnären lägger ut en stor duk som täcker hela bordet bidrar det till att barnen 

direkt börjar samarbeta. Artefakterna som finns tillgängliga, så som penslar och färg, hjälper 

barnen att experimentera och arbeta tillsammans med en tavla. En tavla kan uttrycka både vad 

det är barnen har upplevt och sett, men även uttrycka något som barnen har lärt sig inom 

själva bildskapandet med olika material, alltså när de experimenterar. Med hjälp av materialet 

och tavlan hjälper det barnen att mediera med verkligheten. 

 

Barnen har ett gemensamt mål med tavlan och det är att täcka hela duken med färg. Ingen av 

barnen pratade tidigare om hur de skulle göra, men när färgen hamnar på duken börjar barnen 

direkt att täcka hela duken. Här visas tydligt att konstnärens aktivitet är styrd från början 

eftersom barnen vet vad de ska göra för de har gjort samma typ av aktivitet vid tidigare 

tillfällen. Genom att barnen får experimentera med materialet och konstnären endast tar fram 

material och inte instruerar visar det på att aktiviteten samtidigt är guidad. Barnen samspelar 

med varandra och pratar hela tiden om tavlan. Det är inte bara genom artefakter som 

mediering sker utan språket spelar en stor roll. 

 

När konstnären tar en roll som åskådare och samtidigt är den som bara ger barnen material 

skapar det en gemenskap mellan barnen. Genom att det inte var någon vuxen som styr 

aktiviteten kan barnen själva bestämma hur tavlan ska se ut. När barnen står tysta skapas ett 

individuellt bildskapande hos varje barn istället för ett kollektivt skapande. Barnen 

experimenterar själva med färgen tills ett av barnen bryter tystnaden. Därmed förvandlas 

snabbt det individuella bildskapandet till ett kollektivt. 
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5.2. Konstnärens roll 
 

Konstnären går runt och tittar i ateljén och hittar ett tunt stelt nät som han ger till barnen. 
Konstnären: Vill ni ha det här med?  

Barnen i kör: Ja!!  
Vi går ut från ateljén en stund och tittar utanför. Än så länge hänger det inga nya tavlor på väggen 
men det finns en kvar från förra terminen. Den är gjord gemensamt med vit färg, lösviktste och 
sågspån. 

Markus 4: Hur ska vi göra med det? 
Konstnären: Här får ni lite mer! 
Pontus 5: Jag vill också ha! 

Alla barnen vill ha en varsin bit av nätet. Det finns bara tre stycken bitar av nätet men barnen slutar 
fråga efter en stund. Några av barnen fortsätter istället med färgen. Konstnären går fram till duken 
och håller i en pensel och trycker ner nätet i färgen. 

Konstnären: Så här kan ni göra så att nätet fastnar. 
 

 

Konstnären har en färdig idé om hur tavlan ska se ut. Barnen får inget utrymme med att 

experimentera med nätet för att få det att fastna på duken. Genom att konstnären visar barnen 

direkt hur de ska göra ger det inget utrymme för barnen att själva utforska och komma på hur 

de ska göra. Det enda barnen lär sig är att man ska göra på det sättet för att nätet ska fastna. 

Nätet kan vara ett nytt medierande redskap om barnen själva får bemästra tekniken med hur 

man ska göra. Istället blir det ingen erfarenhetslärdom hos barnen utan endast att man ska 

göra så som konstnären för att få nätet att fastna i färgen. Å andra sidan kan vi tolka det som 

att konstnärens agerande är ett uttryck för zone of proximal development där barnet får hjälp 

att uppnå en högre kompetens med hjälp av konstnären. 

 

Tavlan utanför visar oss att barnen har gjort detta konstverk tidigare vilket gör att konstnären 

inte behöver hålla i en styrd aktivitet utan kan låta barnen ha full kontroll över sitt konstverk. 

Konstnären behöver varken säga hur barnen ska göra eller vad målet med aktiviteten är och 

den enda gången han behöver styra är när barnen får det stela nätet. Att gå från en guidad 

aktivitet utan, från våra ögon sett, något speciellt mål till en aktivitet som plötsligt blir mycket 

styrd visar att barnen har gjort den aktiviteten tidigare. Vissa av barnen kanske inte var 

närvarande vid just den aktiviteten, men de har fått jobba med materialet förut. Konstnären 

intar en mästarroll då han säger och visar hur barnen ska göra med nätet. Barnen blir då 

lärlingar som ska lära sig ett exakt sätt som är rätt enligt konstnären och det finns inget 

utrymme för eget experimenterande men å andra sidan lär sig barnen genom konstnären att 

hantera materialet vilket gör att barnen befinner sig i en utvecklingszon. 
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Konstnären tar fram en burk med lösviktste och ställer på bordet. 
Konstnären: Det här kan ni också använda om ni vill. 
Markus 4: Ja, häftigt! 

Barnen tar en stor mängd lösviktste i händerna och strör ut över duken. Alla tittar och ser var de kan 
strö över te. 

Pontus 5: Ta här, här är massa färg då fastnar det ordentligt! 
 

Genom att barnen vet direkt vad teet ska användas till visar det ännu tydligare på att barnen 

har använt materialet tidigare och skapat en likadan tavla förra året. Barnen samspelar tydligt 

med varandra när Pontus tar upp te i sin hand och lägger det där färgen är som tjockast och 

upptäcker att det fastnar bättre där berättar han detta direkt för sina kamrater som står runtom 

honom. Det gemensamma målet som barnen har blir allt tydligare när barnen får teet. Barnen 

tvekar inte alls utan vet precis vad de ska göra med teet, ingen frågar eller står stilla i väntan 

på att någon ska visa. 

 

5.3. Det gemensamma målet 
 

Johanna 4, strör ut te på duken där hon står, hon är koncentrerad och kollar noga vad som händer 
när teet kommer i kontakt med färgen. En kille ser vad hon gör. 

Markus 4: Men så mycket får man inte ta! 
Jonathan 5: Nej, det är för mycket… 

Johanna börjar försiktigt dra ut teet i färgen med fingrarna för att det inte ska se så mycket ut. 
Konstnären tar då fram en till burk och den innehåller sågspån. Barnen gör samma sak igen som 
med teet d.v.s. börjar strö ut sågspånen över färgen. 

 
Barnen skapar med varandra och när Johanna börjar skapa något individuellt märker barnen 

det på en gång. I denna situation finns det inte utrymme för något individuellt bildskapande 

för barnen utan aktiviteten är utformad för att barnen ska arbeta tillsammans. Konstnären 

behöver aldrig säga det utan barnen intar själva den styrande rollen. Genom att Markus och 

Jonathan direkt säger till Johanna visar det på att det är viktigt hur slutresultatet blir. Det 

språkliga verkar vara det centrala för barnens kommunikation för att nå det mål som barnen 

vill nå vilket syns tydligt då Markus och Jonathan säger till Johanna att göra som alla andra. 

Johanna väljer direkt att göra som de andra när hon blir tillsagd och ser hur de andra gör och 

tar efter dem. Det skulle kunna leda till att hennes individuella bildskapande inte utvecklas 

genom aktiviteten, men det sociala samspelet gör att barnen lär sig arbeta tillsammans. 

Aktiviteten går mer från en bildaktivitet till en kommunikationsövning för barnen.   

 
Konstnären tar fram två stycken tandspacklar som används för att flytta runt färg och skapa 
mönster. 
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Konstnären: Vill ni ha sånna här? 
Barnen i kör: Ja!! 
Johanna 4: Jag vill också ha en! 
Konstnären: Tyvärr finns det bara två, ni får dela på dem! 
Jonathan 5: Jag vill inte ha, jag använder pensel. 

Barnen som tar tandspacklarna börjar röra runt färgen, teet och sågspånen tills alltihop har blandats. 
De andra barnen följer deras exempel, men använder istället penslarna. Barnen börjar koncentrera 
sig alltmer på vad som händer och säger bara något enstaka ord ibland när de behöver något. 
Sågspånen, teet och färgen har nu blandats ihop helt och barnen drar blandningen över duken. 
Plötsligt säger en pojke: 

Pontus 5: Kan någon ge mig te? 
Efter det ska alla barnen ha te och de börjar strö ut teet igen över duken. 

 
Konstnären låter barnen själva få skapa det som barnen vill med hjälp av materialet han ger 

dem. Barnen uppvisar en kompetens som är att de vet hur man använder sig av 

tandspacklarna. De barn som inte använder tandspacklarna tar det ett steg längre och använder 

penslarna på samma sätt. Härmed visar de andra barnen att de vet hur man gör med 

tandspacklarna, men provar även med pensel för att se om det fungerar att göra ”gegga” och 

mönster precis som med tandspacklarna.  

 
En annan pedagog, Linnéa, som inte brukar vara i ateljén kommer in och barnen ser henne. 

Markus 4: Kolla Linnéa! 
Pontus 5: Ja kolla vad vi har gjort! 
Linnéa: Ja… vad fint! 

Linnéa börjar prata med konstnären om vilket konstmaterial som hon kan låna till de små barnen på 
nedre våningen. 

 

När barnen ser Linnéa vill de direkt ha hennes uppmärksamhet och beröm. Genom ett kort 

generellt ”vad fint” bekräftar hon egentligen ingenting. Bemötande av barnens bilder är 

mycket viktigt och barnen i detta läge får inget specifikt bemötande. För att skapa ett samtal 

kring barnens bilder kräver det att barnen vill prata om det och även om barnen har ritat eller 

målat något speciellt. Det kan även bli ett samtal om själva materialet istället för själva 

objektet.  

 
Barnen avslutar aktiviteten när de vill. En efter en av barnen går ifrån duken och börjar tvättar av 

sina penslar tills det står en kille kvar som säger: 

Markus 4: Nu är jag klar! 

 
Genom att barnen själva får bestämma när de är klara blir aktiviteten till slut en guidad 

aktivitet eftersom det inte är konstnären som bestämmer om de ska måla mer eller inte. En 

tolkning är att barnens bildskapande utvecklas genom att de går därifrån med vetskapen om 

att de har gjort något nytt själva fastän barnen har gjort en liknande tavla innan.  
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5.4. Pedagogens roll i fritt skapande 
 

Barnen går ut från ateljén och lämnar tavlan på bordet. In i ateljén kommer en kille på tre år som vill 
måla med akryl. 

Konstnären: Vilka färger vill du ha? 
Adam: Jag vill ha rosa! 

Konstnären häller upp en vit och en röd färg på en palett. Adam hämtar en pensel och börjar direkt 
blanda färgerna. Han står länge och provar sig fram för att se vad som händer med färgerna. När 
färgen är färdigblandad målar Adam sin ena handflata med den rosa färgen och trycker mot pappret 
för att få ett avtryck. Han provar sig fram med mer färg för att få ett bättre avtryck. Pappret blir fullt 
med avtryck och Adam reser sig upp och går från ateljén. 

 

Adam har en klar idé om vilket material han vill använda och konstnären accepterar direkt 

Adams förslag. Genom att konstnären häller upp vit och röd färg men inte blandar färgerna 

leder det till att Adam får själv utforska färgerna och vad som händer när han blandar. Ett 

antagande är att Adam har blandat färger tidigare då han direkt börjar blanda ihop rött och vitt 

utan att fråga var den rosa färgen är. Han utforskar färgen länge för att se de olika nyanserna 

av rosa och genom att han börjar måla på sin ena handflata visar det hur han tar sitt 

experimenterande till en ny nivå. Konstnären står bredvid och låter Adam göra som han själv 

vill vilket gör att Adam får en frihet till att utforska färg och material. När Adam sedan börjar 

trycka handavtryck tar han sitt bildskapande till en ny nivå, från att blanda färg till handflata 

och till slut pappret. Adam bestämmer själv när hans målning är klar vilket visar att det är 

hans egen teckning som han själv har bestämt hur den ska se ut. Härmed visas tydligt att hans 

målning är fritt skapande. 
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6. Diskussion 
 

I diskussionsdelen kommer vi att diskutera det resultat som vi kom fram till genom våra 

observationer och sedan problematisera utifrån dessa iakttagelser. 

 

6.1. Det sociala samspelet 
 

När konstnären hällde ut färgen på duken bestämde han hur mycket färg barnen skulle 

använda. Genom att konstnären själv kontrollerade hur mycket färg som skulle hällas ut på 

duken kontrollerade han även hur konstverket skulle utföras. Men hur skulle det ha blivit om 

barnen själv hade fått hälla ut färgen? Vi anser att om barnen hade hällt ut färgen skulle det ha 

kunnat innebära att de hällt ut för mycket färg bara för att det är kul och därmed kunde riskera 

bildskapandet att försvinna och istället bytas ut mot enbart lek. Leken har stor betydelse för 

bildskapandet, men leken får inte bli för dominerande. När Pontus drog penseln genom färgen 

så dels utforskade han och dels lekte han. Han tittade runt i rummet och såg om alla de andra 

barnen hade sett vad det var han hade gjort, vilket visar hur viktig kommunikationen är för 

barnen. Vad hade hänt om konstnären hade haft en ännu mer ledande roll i aktiviteten? Hade 

det sociala samspelet kunnat bli ännu bättre om han hade deltagit i aktiviteten? Om 

konstnären hade satt sig ner ihop med barnen och samtalat runt konstverket skulle det kanske 

innebära att det sociala samspelet mellan barnen hade stärkts och därmed hade barnen kunnat 

samarbeta bättre. Detta hade kunnat medverka till att barnen hade hamnat i en proximal 

utvecklingszon. Säljö (2000) menar att en utvecklingszon sker när den som är mer kompetent 

är den som leder din mindre kompetent och ifall konstnären hade guidat barnen i samtalet om 

konstverket skulle det ha kunnat ge barnen en bredare bild om vad det var barnen skapade. 

Änggård (2006) hänvisar till Read (1953, 1956) som menar att pedagoger ska undvika att 

störa barns bildskapande vilket går emot det sociokulturella perspektivet, något som sker när 

konstnären väljer att gå bredvid. Genom att konstnären inte störde barnens bildskapande ledde 

det till att det blev barnens eget bildskapande utan en vuxens inblandning.  
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6.2. Färgens roll 
 

Varför valde konstnären endast vit färg? Genom att han lät barnen experimentera länge med 

den vita färgen hade det kunnat bli mer stimulerande för barnen om han hade hällt ut ännu en 

färg, t.ex. en grön eller brun färg. Enligt Bendroth som hänvisar till Golumb (1992) är själva 

färgen viktig för barn i fyra-årsåldern. Enligt honom använder fyraåringar färger för att 

uttrycka t.ex. upplevelser och känslor där varje färg symboliserar olika saker. Å andra sidan 

kan även enbart en färg stimulera barnen vilket vi såg under observationen. Barnen stod länge 

och experimenterade med färgen vilket antagligen gjorde att barnen utforskade hur färgen var 

och vad som hände med färgen när de drog penseln genom den. Genom att konstnären bidrog 

med mer färg och lät barnen utforska med färgen visar det på ett Piagetanskt tankesätt där 

konstnären har en större kompetens om färgen och lät barnen utforska för att få en större 

kompetens om färgen. 

 

6.3. Miljön och artefakter 
 

Miljön i ateljén har en stor betydelse för barnens lärande eftersom olika artefakter finns 

tillgängliga på barnens nivå så som penslar, papper, färger med mera. I ateljén finns allting 

tillgängligt för barnen vilket gör ateljén till en potentiellt stor arena för barns lärande. Men 

spelar miljön verkligen en stor roll i styrda aktiviteter? Genom att konstnären lade fram allt 

material till barnen gjorde det att barnen inte behövde ta fram något själva eller inspireras av 

vad som fanns runt omkring dem. Detta gjorde att aktiviteten kunde ha hållits var som helst 

t.ex. i samlingsrummet om konstnären hade haft med sig allt material han hade planerat att ha 

med. Miljön för barnen blev begränsad till området runt själva duken som de målade på och 

miljön kring barnen spelade en mindre roll. Säljö (2000) menar att artefakter inte enbart kan 

ses som döda ting utan varje artefakt har en speciell innebörd för individen. Om konstnären 

istället hade valt att enbart lägga fram duken och hällt upp olika färger för att sedan låta 

barnen själva välja vilka material de ville använda, vad hade det då blivit för form av 

bildskapande? Det skulle kunna ha lett till ett eget bildskapande hos barnen eftersom de själva 

fått välja vilka material de ville använda. Å andra sidan kunde det även leda till att barnen valt 

det som kompisarna valt eftersom barnens uppfattning av vad som är fint är en del av deras 
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kamratkultur (Änggård, 2006). Då hade miljön där artefakterna står i centrum spelat en större 

roll för bildskapandet.  

 

6.4. Material och redskap 
 

När barn målar eller ritar kan de visa någonting som de har upplevt men även visa prov på 

fantasi och tankar. Det kan även visa vad barnen kan rent tekniskt i bildskapande. I aktiviteten 

handlar det inte om barnens upplevelser utan den visar mer på barnens kunskap om material 

och tekniker. Genom att barnen direkt började använda material och redskap utan 

instruktioner indikeras att barnen redan kunde hantera de olika materialen och redskapen. 

Änggård (2006) menar att när barnen kan bemästra en teknik använder de sedan tekniken för 

att skapa något som de t.ex. har upplevt. Istället för att barnen i aktiviteten skulle skapa 

individuellt utifrån egna erfarenheter blev det istället en tavla som de redan visste hur den 

skulle se ut. Å andra sidan är det även något som barnen har upplevt eftersom de har gjort en 

likadan tavla innan. Om barnen inte hade haft kunskapen om materialet och redskapen hade 

då konstnären kunnat ta en så pass passiv roll? Genom att barnen hade kunskapen om material 

och redskap ledde det till ett större socialt samspel eftersom barnen inte behövde tänka på hur 

de hanterade materialen och redskapen utan mer kunde diskutera vad som hände under 

skapandet. Om det hade varit första gången som barnen hade använt materialet och redskapen 

skulle det möjligtvis kunna ha gjort att konstnären hade fått ta en mer ledande roll för att visa 

hur man behärskar de olika materialen. Konstnären hade fått ta rollen som mästare där barnet 

skulle bli lärling för att lära sig en ny teknik (Bendroth, 1998). Det sociala samspelet mellan 

barnen hade då inte tagit lika stor plats som det gjorde när barnen redan kunde behärska 

materialet och redskapen. Ett Piagetanskt perspektiv i form av stadieteorin syns tydligt i 

aktiviteten då konstnären oftast utgår från hur gamla barnen är för att utforma en aktivitet som 

passar deras ålder, vilket gör att barnen inte själva kan prova nya material och metoder för att 

nå ett högre stadie i sitt bildskapande. Om man utgår från ett sociokulturellt perspektiv är 

stadieteori något som ska undvikas eftersom lärande sker i samspel med omvärlden och det 

finns ingen bestämd gräns för vad man ska kunna eller inte kunna (Säljö, 2000). 
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6.5. Styrning och guidning 
 

Hur skulle aktiviteten se ut om den enbart var styrd eller enbart guidad? Såsom aktiviteten var 

utformad var den både styrd och guidad. Den var styrd eftersom det fanns en färdig bild av 

hur konstverket skulle se ut när det var klart, men samtidigt styrde konstnären inte barnen 

verbalt till det färdiga målet utan tillhandahöll enbart material vilket innebär att han guidade 

barnen till målet med konstverket. När man ser på tavlan och som målades för något år sedan 

som hängde utanför rummet blir det tydligt att barnen redan vet hur tavlan ska ut och hur 

materialet ska användas vilket gör att aktiviteten blir betydligt mer styrd än guidad. Enligt 

Bendroth (1998) är guidning när konstnären hjälper barnen att nå sitt mål genom att leda och 

förmedla kunskap. Alltså sker egentligen ingen större guidning eftersom det inte är barnens 

egna mål utan konstnärens mål de försöker nå. Den positiva delen med att aktiviteten är styrd 

är att det sociala samspelet får en central roll. Att hålla i en styrd aktivitet kan ha en positiv 

sida där barnen lär sig olika material, medan i en guidad aktivitet blir det större fokus på 

barnens individuella bildskapande i samklang med de andra barnen. Det är målet för 

aktiviteten som avgör om aktiviteten ska vara styrd eller guidad (Bendroth, 1998). I detta fall 

var konstnärens mål att barnen skulle göra en tavla som de hade gjort förut vilket gjorde att 

aktiviteten verkade guidad men egentligen var styrd. Eftersom aktiviteten inte var planerad, 

utan utfördes för att vi var där blev det för oss enbart en positiv bild. Att barnen klarade 

allting själva utan en vuxens inblandning är positivt för barnens bildskapande (Änggård, 

2006). Om vi inte hade sett tavlan utanför som visade oss att barnen hade gjort den aktiviteten 

förut hade vi fått en helt annan bild av aktiviteten. Då hade vi enbart sett en guidad aktivitet 

där barnens styrde själva mot ett gemensamt mål.  

 

6.6. Experimentera med material 
 

När barnen fick nätet (se avsnitt 5.2. Konstnärens roll) och konstnären visade exakt hur man 

skulle göra var vi först kritiska till konstnärens handling. Barnen fick inte utrymme att 

utforska materialet själva och experimentera för att se hur man kan använda nätet på tavlan. 

Det sätt som konstnären visade var att lägga ner nätet i färgen för att få det att fastna men det 

var inte det enda sätt som barnen skulle ha kunnat använda nätet på. Olika metoder skulle 

kunna leda till ett samtal mellan barnen om hur de skulle använda nätet och hjälpas åt för att 
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få fast nätet på konstverket. Å andra sidan blev det en lärandesituation där barnet befann sig i 

en utvecklingszon tillsammans med konstnären där den mer kompetenta leder den mindre 

kompetenta (Säljö, 2000). 

 

6.7. Barnens gemensamma mål 
 

Det gemensamma målet framkom tydligt när barnen började skapa individuellt. Johanna 

började skapa något som inte liknade de andras och blev därför tillsagd att göra som de andra 

för att nå det gemensamma målet. Hade barnen verkligen ett gemensamt mål? Eftersom 

Johanna valde att göra annorlunda visar hennes ändring mer ett grupptryck än ett gemensamt 

mål. Barn har en strävan att göra som andra kamrater (Änggård, 2006). Å andra sidan är det 

konstnärens mål som barnen vill nå då de visste hur tavlan skulle se ut när den var klar. Vad 

hade hänt om konstnären hade valt att vara med i barnens dialog? Han skulle kunna ha ändrat 

det gemensamma målet genom att t.ex. säga till Johanna att det hon gjorde var fint. Det skulle 

kunna leda till att barnen som har det gemensamma målet ändrar sin uppfattning om vad som 

ska göras och kan börjar göra som Johanna.  

 

6.8. Bemötande av barns bilder 
 

När barnen sökte uppmärksamhet hos pedagogen Linnéa för att visa vad de hade gjort, ville 

de då enbart få hennes uppmärksamhet eller ville barnen höra att konstverket som de hade 

gjort var fint? Genom att Linnéa valde att bara svara ”fint” ledde det till att barnen bara 

nickade och fortsatte. Ifall Linnéa hade valt att sätta sig ner och pratat med barnen om vad det 

var som barnen hade skapat och även pratat om material skulle det ha kunnat leda till ett 

samtal som kunde ha utvecklat barnens kunskap om materialet (Ahlner Malmström 1991). 

Det som barn uppfattar som estetiskt tilltalande är en del av barnens kamratkulturer. Oftast är 

det som de tycker är fint sådant som glitter, glansiga papper, kommersiella bilder med mera 

vilket inte visades på duken. Istället valde barnen att experimentera med vad som hände när 

de blandade ihop de olika materialen till en gegga. Frågan är om barnen verkligen ville höra 

om tavlan var fin eller om de ville få Linnéas uppmärksamhet om vad de hade gjort med 

materialet och därmed visa Linnéa t.ex. vad som hände när de blandade sågspån och färg. 
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6.9. Fritt skapande 
 

När Adam kom in i ateljén och valde att måla med akrylfärger skedde det på hans eget 

initiativ utan någon vuxen som hade påverkat honom (se avsnitt 5.4. Pedagogens roll i fritt 

skapande). Adam bestämde själv hur resultatet skulle bli och vilka färger, teknik och redskap 

som han skulle använda. När han valde rosa hällde konstnären upp vitt och rött vilket visade 

att Adam har en kunskap om att vitt och rött blir rosa. Det vi inte vet är om Adam hade gjort 

en liknande uppgift tidigare, men eftersom Adam var väldigt säker på vad det var han skulle 

göra och hur han skulle nå sitt mål visade det att han har kunskapen att skapa rosa 

handavtryck.   

 

 

6.10. Konstnärens roll 
 

Det som binder ihop de två helt olika aktiviteterna är konstnärens roll. Han har en liknande 

roll i de båda aktiviteterna eftersom han väljer att enbart vara åskådare samt att hjälpa barnen 

att ta fram olika material. Det vi inte vet är om han brukar ha en mer aktiv roll i barnens 

bildskapande under andra arbetspass. Den fria aktiviteten där vi observerade Adam, tolkar vi 

som att det är en typ aktivitet som oftast sker i ateljén eftersom den alltid är öppen för barnen 

så de kan gå in och skapa fritt tillsammans med konstnären. Antagligen brukar konstnären ta 

den passiva rollen eftersom det oftast är det fria bildskapandet som sker i ateljén, vilket både 

har en positiv och negativ sida. Den positiva sidan är att barnens individuella bildskapande 

utvecklas och att barnen själva får bestämma vad det är som de vill göra och med vilket 

material. Å andra sidan läggs det sociala samspelet mellan vuxen och barn åt sidan vilket kan 

leda till att barnen står stilla i sin utveckling när det gäller kunskap om material och redskap. 

När man ser både de negativa och det positiva kan vi då se att det är bra att blanda både styrda 

aktiviteter med mer guidade aktiviteter där barnens fria bildskapande står i centrum för att ge 

barnen en bred kunskap om bild. 

 

Som pedagog anser vi att man kan ha nytta av vårt arbete även om man inte jobbar på en 

kulturförskola. Att arbeta med bild kan både vara svårt och utmanande men studiens resultat 

visar att bildskapande kan leda till personligt bildskapande och även en lärandesituation. Vi 

anser att det är viktigt för pedagogen att reflektera över vad målet är med bildaktiviteten som 
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t.ex. kan vara att barnen ska lära sig ett visst material eller att deras fria ska bildskapande står 

i centrum. Här behöver pedagogen även reflektera kring olika pedagogiska förhållningssätt 

som guidning eller styrning. 

 

Bildskapande kan ofta ses som något individuellt, men resultatet visar även att det är en social 

aktivitet. Att få barnen att dela med dig av sina bildupplevelser kan leda till en bra 

lärandesituation för barnen där de lär av varandra t.ex. om olika material eller om bilder som 

de har skapat.  
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Bilaga 1 
 

Till alla föräldrar på Musans förskola 

 
Hej! 

Vi är två stycken studenter som läser till förskollärare på högskolan här i Halmstad. Vi går nu 

vår näst sista termin och då är det dags för oss att skriva vårt examensarbete i form av en C-

uppsats. Vi har ett stort intresse för bildskapande och då vi tidigare varit på studiebesök på 

Musan tyckte vi att det skulle vara perfekt att kunna göra våra fältstudier här. Eftersom vi ska 

skriva om bildskapande hade vi tänkt observera i ateljén genom filmning. Därför behöver vi 

ert godkännande på att ert/era barn filmas. Det vi filmat kommer inte att visas för någon 

annan, det är endast vi två som kommer att titta på det. Det är också helt anonymt, vi kommer 

inte att använda oss av några namn i vår text och inga barn kommer bedömas på något vis. Vi 

skulle verkligen uppskatta om vi får er tillåtelse att göra detta. 

 

MVH Annicka Olsson och Mattias Wernersson   

 

Jag/vi har läst och godkänner     

 

Jag/vi har läst och godkänner inte    

 

 

Barnets namn: 

 

Föräldrars namn: 

 

Kontaktinformation till våra handledare om ni vill ta kontakt med dem: 

 

Claes Ericsson                                         Marie-Helene Zimmerman Nilsson 

Professor                                                  Lärare                 

Tel. 0704-948197                                  Tel. +46 (0) 35 16 73 36                     

E-post: claes.ericsson@hh.se MarieHelene.Zimmerman_Nilsson@hh.se 

mailto:claes.ericsson@hh.se
mailto:MarieHelene.Zimmerman_Nilsson@hh.se

