
FÄRGBOKEN

Vilka nya färger uppträder när två eller flera färger blandas? Hur hittar man till en specifik nyans? Vilken färg är det 
där egentligen? Blått är inte bara blått, det kan vara mörkblått, djuphavsblått, osv. Gul kan vara limegul, slimegul, 
solgul, apelsingul… osv.

Bordet är dukat med akvarellfärger och en del vattenfärgsblock, penslar, papper och stora skålar med vatten. Barnen 
börjar måla som vanligt med färgerna, men beroende på materialet så handlar det inte barna om att måla - utan det 
blir väldigt tydligt att det även handlar om att att blanda, skapa fotografier och experiemntera samtidigt. 

När en färgblandningen är klar tas ett fotografi rakt uppifrån på färgblandingen. Barnen bestämmer själva när bland-
ningen är klar, säger till och ett foto tas. Iblan tar barnen bilden själva. Bilden skriv sedan ut och sätts upp på väggen. 
Uppgiften är att sätta upp bilderna i färgordning – en blå rand som övergår i grönt, en genomskinlig som blir en gul... 
osv. Bredvid bilderna sättas målingarna upp.









Under tiden vi blandar färg i de stora bunkarna passar vi också på att måla akvarell. En får måla precis vad en vill. 
När målningen är klar sätts den upp på väggen, bredvid färgen från fotot. 

Vi övar också på olika akvarelltekniker – vått i vått (eller osynlighetsmålning, måla först med bara vatten och lägg till 
färg i den blöta formen), måla med mycket färg, måla med lite färg, måla med vatten-blandningen. 

Skapande

Barnen får i det här projektet jobba både med individuellt och kollektivt skapande. I det individuella skapandet (blanda 
färg, måla akvarell, ta foto) skapas ett utrymme att gå in i en egen kreativ process där de egna känslorna, tankarna 
och erfarenheterna tas till uttryck och utvecklas. Där kan barnet komma in i ett kreativt flöde som handlar om bara 
dom själva. Vissa barn uttryckr här en förståelse för uppgiften – genom att måla färgskalor och testa färger så som 
det var menat i ett rent pedagogiskt syfte (rött och blått blir lila, gult och grönt bli blått, det finns olika nyanser av grönt 
osv.), andra barn målar utifrån tankar och fantasier och låter bilderna växa fram på pappret. Andra målar erfarenheter 
som abstraktioner. 

Det individuella skapandet övergår i kollektivt skapande genom ett delande av plats, material och erfarenheter (bor-
det, färgen, skålen, skapandet). När en kompis blandar färg i en skål kan den plötsligt dra med en kompis in i skapan-
det, de byter skålar och hjälper varandra att byta vatten. När bilderna sedan ska upp blir väggen en utställningsyta 
som växer fram av individuella bilder som tillsammans skapar en utställningsyta som är kollektiv. Denna vägg blir, 
när tillräckligt många bilder kommit upp en helhet uppbyggd av små individuella verk, som börjar visa på en kollektiv 
process. Den kollektiva processen fortgår sedan genom den pedagogiska dokumentationen. 

Genom att gå in och ut i det individuella och gemensamma skapandet övar vi på att:
– stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa 
och respektera varandra,



Matematik och teknik

Under tiden för skapandet av boken tog barnen fram saxar och klippte ut cirklarna som fanns i fotografierna. Ett barn 
klippte cirkeln i mitten och delade den. 

Verken hängde i en korridor. Genom att hänga upp verk på det här sättet ändrade vi rummets både atmosfär (kallt 
vitt/varmt, mjukt med färg) och fysikalitet (hårda väggar/mjuka väggar)

Barnen fick ofta själva fota sina färgblandingar och trycka på skriv ut på paddan/telefonen. Genom att blanda in och 
låta barnen själva dokumentera kommer teknik in som ett verktyg (ej som konsumtion) i barnens vardag.

Språk

Vi övar oss i språket när vi letar efter färger. Dels namn på färgerna – alla bas-namn på färgerna gås igenom: blå, röd, 
grön, rosa, gul osv. Men vi nyanserar också språket och använder (för de flesta av barnen helt nya) namn som lime-
grön, djuphavsblå, marinblått, turkos och vi hittar också på egna namn som slimegul, jordgubbsrött och grangrön. Vi 
översätter också färgerna mellan olika språk, främst mellan svenska och engelska.

”- Röd, jag vill ha en röd!
-Black!
- Är det color röd?
- Jag gör en regnbåge!”

”- Nu kommer det bllå!
- Vad blir det då för färg?
- Purple!
- Hur säger man det på svenska?
- Lila!”

”- Jag vill ha en rosa! 
- Åh, det finns ingen rosa. Hur gör vi rosa? 
- ?
- Testa och ta den röda och vita.
- Det funka!”

Barnen får producera många bilder för att komma in i en kreativ process. De börjar med en färg – ett hel skål kan bli 
rosa, en hel teckning. Sedan kommer andra färger in och bryter ny färg i vattnet. Inte bara vattnet får en annan färg, 
målningen förändras och nya berättelser träder fram. 

Språket utvecklas genom målningarna som skapas. Vissa av målningarna bli helt abstrakta, men barn målar och 
tecknar alltid i berättelser. Genom att fråga vad bilden föreställer berättar barnen berättelser. Denna berättelse kan 
tas upp när vi sedan läser och tittar i boken.

Pedagogisk dokumentation

Genom att låta målningarna och fotografierna vara uppe på väggen under flera veckor – ibland fylls den på – kan 
barnen på daglig basis återkomma till projektet. De letar efter sina målningar, sina foton och sina eller kompisars 
händer. De bläddrar och tar på bilderna – vilket de får, om en bild går sönder så gör det inte så mycket. 

När bilderna börjar bli slitna är det dags att gå in i nästa steg som är att skapa en bok av den. Vi (försöker) plocka ner 
bilderna i färgschok,  - Hämta allt som är blått! 
Vi tar hål med hjälp av en hålslagare och börjar sortera sidorna med hjälp av en ringbinding. Alla barn tar allas verk 
och börjar se den gemensamma boken växa fram. 

Då det var krävande för vissa barn att jobba på det här viset länge fanns det en station där en kunde teckna. Barnen 
började teckna direkt till boken, med inspiration från uppgiften med att blanda färg. De ville lägga in teckningarna i 
boken och fick själva leta upp en plats i boken för det. Vi kombinerade sidor så de talade med varandra. Vi talade 
hela tiden om namn på olika färger. 

Genom boken skapar vi en estetisk produkt som visualiserar lärande och erfarenhet.  
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