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Kapitel 1 

Förord   
 Ett barn har 100 språk men berövas 99 

Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen 

De tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud 

Leken och arbetet 

verkligheten och fantasin 

vetenskapen och fantasteriet 

det inre och det yttre görs till varandras motsatser 

                                           Loris Malaguzzi  

 

 Loris Malaguzzi, psykolog och lärare, som under många år var chef och stor inspiratör för 

förskolorna i Reggio Emilias pedagogiska filosofi (”mer s. 5”). Han menade att skolan inte tar 

tillvara på barns alla språk, utan skolan inriktar sig mot några specifika områden. Det man 

strävar efter i Reggio Emilias pedagogik är att låta barnen utveckla alla sina språk genom att 

förena konst, vetenskap, matematik, musik, kropp och själ. Malaguzzi valde att använda 

bilden som främsta verktyg för barnets tänkande. Han märkte att även drama, skuggteater, 

collage och andra kreativa former hjälpte ungdomar till nya sätt att tänka. I dikten ” Ett barn 

har hundra språk” ovan vill han förklara att barnet är aktivt från födelsen och lär sig med alla 

sina sinnen (www.montessoriforbundet.a.se/tidningen). 

 

                                                                                                                            

Introduktion 

Vad är jag intresserad av och vad som utgör problemområdet i denna uppsats är hur lärare 

skapar mening och stimulans i sitt arbete och hur detta utvecklas genom praktiska 

erfarenheter. Konstnärliga aktiviteter är på olika sätt styrda av personalen där barnen med 

hjälp av ”mallar” får tillverka sina egna interpretationer av skapelse. Elevers bildproduktion 

styrs ofta av lärarhjälp men många elever kan arbeta utan lärarnas ledande. Det är uppenbart 

att konstnärliga aktiviteter är medel för att barnen utvecklas socialt, emotionellt, kognitivt och 

motorisk. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att beskriva och skapa förståelse för hur lärare arbetar med 

konstnärlig verksamhet i ett projekt. Jag vill studera aktiviteternas syfte, planering och 

lärarnas sätt att leda. Jag vill även studera lärarnas mönster och deras sätt att arbeta med 

konstnärlig verksamhet. Lärarnas konstnärliga aktiviteter ses som processer och ett samspel 

mellan barn, lärare och aktivitetens innehåll. Motivet till att jag valt att skriva om projektet är 

mitt intresse av arbete med bild och skapande verksamhet bland lärarna.  

 

 

Uppsatsens syfte är att beskriva det pedagogiska arbetet i ett konstnärligt sammanhang och  

utifrån detta formuleras frågor:  

 

Hur arbetar lärarna med bildaktiviteter? 

Vilken roll och funktion får läraren som pedagog i konstnärlig verksamhet? 

Vilka syften har bildaktiviteterna? 

Hur ser samspelet ut mellan barnen och lärarna? 

Hur upplever barnen projektveckan? 

 

 

Kapitel 2 

Bildpedagogik : historisk bakgrund 

 

I detta kapitel ger jag en tillbakablick på olika bildpedagogiska strömningar samt teorier som 

var aktuella under senare delen av 1900-talet. Detta kapitel är en bakgrund för att förstå 

dagens bildpedagogiska praktik i förskolan och på lågstadiet. Det som karakteriserar senare 

delen av 1900-talet är genombrottet i den pedagogiska diskursen för en emancipatorisk, 

frigörande bildpedagogik( Bendroth1996, 1998). Emancipation innebär någon form av 

frigörelse som har betydelse i skapande verksamhet (a.a). Den emancipatoriska traditionen är 

inte enhetlig när det gäller pedagogisk estetisk verksamhet. De riktningar som har haft störst 

betydelse i Sverige under senare delen av 1900-talet är Hubert Reads pedagogik, Bauhaus 

(som i Sverige kallades Levande verkstad) och Reggio Emilia (a.a).  
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Hubert Read, en engelsk konsthistoriker som bildade begreppet ”fritt skapande”, menade att 

man borde behålla barnets naturliga mottaglighet, upplevelsen av att se för första gången, och 

att stimulera barnets spontana uttryck i konstnärliga media. Read menade att i varje människa 

finns en potentiell konstnär. Han menade att med konsten utvecklar man personlig harmoni 

och därför har denna en betydelse för hela samhällsorganisationen (Bendroth1996). Read var 

inte pedagog men han ser den goda läraren som en elev som är mer avancerad än de andra. 

Läraren arbetar tillsammans med barnen och uppmuntrar dem och stärker deras självtillit och 

självuttryck (Skoog1998). I Sverige var en av de stora Read - företrädarna Jan Thomaeus. 

Han blev pionjär på det bild- och konstpedagogiska fältet med barn, ungdomar och pedagoger 

(Bendroth1996).   

 

 ”Levande verkstad” kallas en pedagogisk inritning i Sverige (1960 – 1970-talen) som vände 

sig till människor som arbetade i en social eller pedagogisk verksamhet. Levande verkstad 

hade sitt ursprung i Bauhausskolan som startade i Tyskland 1919 och stängdes av nazisterna 

1933. Den som introducerade Levande verkstad i Sverige var konstnärinnan och 

teckningsläraren Adelyne Cross.  Skolans uppgift i Levande verkstad var att utbilda 

skulptörer, målare och arkitekter som skulle vara verksamma som formgivare inom industri 

och hantverk. Inom pedagogiken för Levande verkstad menar man att alla människor kan 

skapa även om alla inte är konstnärer. Man vill inspirera eleverna till ett personligt uttryckt 

och en universell utveckling genom att man arbetar med olika material och teknik.  

 

Den skapande pedagogiken i Reggio Emilia presenterades för första gången för svensk publik 

i form av en utställning på Moderna Museet i Stockholm 1981. Pedagogiken har fått sitt namn 

efter den konstnärliga metodik som utvecklades vid den kommunala förskolan i den 

norditalienska staden med samma namn (Bendroth1996). Den teoretiska utgångspunkten i 

Reggio Emilias pedagogik är att stimulera kreativitet och känslighet, öga och hand. Syftet 

med den pedagogiken är inte att skapa barnkonstnärer men att ge barnet redskap att välja 

mellan olika typer av problemlösningar. Barnet ska få lära sig att se inte bara det som är utan 

det som skulle kunna vara (Bendroth1996 sid.31).   

 Det finns ingen motsättning i Reggio Emilias pedagogik mellan förnuft och fantasi eller 

intellekt och känsla utan de är varandras förutsättningar. Reggio Emilias pedagogik är ett 

tema där bilduttrycket och ”synsinnet” är viktigt (Fredricson1998). Projektarbetarna syftar till 

att aktivstimulera barnets utforskning. Att bearbeta olika intryck i bildskapande verksamhet är 

ett stort område. Pedagogen har en viktig roll. Den stöder, ställer utmanade frågor och ger 
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redskap. Pedagogen är en konstnärlig mästare som kan sitt ämne. Temaarbetet genomförs i 

små grupper på max fem barn åt gången. Barngruppens arbetssätt gör det möjligt för läraren 

att möta barnen och följa barnens individuella utveckling genom att använda olika strategier 

(Fredricson1995 Bendroth1996). Temaarbetet utmärks av att från olika perspektiv undersöka 

materialet på olika sätt t.ex. ”duv-tema” där barnen iakttar en verklig duva. Sedan arbetar 

barnet med olika material som lera, papper, kritor, olika tekniker som teckning, målning för 

att gestalta duvan. I olika sätt att framställa duvan t.ex. genom drama som är kopplad till duv-

temat, framställer barnen sig själva som duvor och har på sig ”duv-kostymer”. Föreställning 

som visar skuggbilder av duvor (filminspelning ”Ett barn har hundra språk" Wallin, Maechel, 

Barsotti1981). I Reggio Emilias verksamhet är mötet en viktig del under bildaktiviteter. 

Interaktionen mellan elev och elev, mötet mellan lärare och elev, mötet med det konstnärliga 

materialet.   

 

Lokal bakgrund 

Denna uppsats handlar om fem lågstadielärarens arbete med konstnärlig verksamhet. Detta 

arbete betyder ett möte med estetiska uttrycksformer och intresse för den lärande individen i 

kollektiva situationer. Projektet har omfattat ett arbete med bild i kulturell kontext och 

skapande svenska. Barnen ska enligt kursplaner få möjlighet till upplevelser och en 

uppfattning om bild och ”skapande” som sedan kan leda till bearbetning av bildförståelse och 

medvetenhet om bildens olika uttrycksformer (Grundskolans regelbok 2006). Barnen mellan 6-

10 år gamla ska utforska, experimentera och få lära sig hur olika material och tekniker kan 

användas för olika syfte. Barnen ska få öva iakttagelseförmåga för bild och formförståelse. 

Barnets bilder ska betraktas med respekt och intresse. Resultatet av projektet avslutas med en 

gemensam vernissage med produktionen av alla de konstnärliga aktiviteter som har pågått 

under hela veckan 46 i Fyllinge skolans avdelning Junibacken i Halmstad.  

Bilderna tycks ge personalen kunskap om barnets upplevelse av konstnärligt skapande, 

utveckling och uppföranden. Arbetssättet i skolan är temainriktat med hjälp av bild och andra 

uttrycksmedlen. Barnen har fått bearbeta sina upplevelser och har byggt kunskaper genom 

olika konstnärliga aktiviteter.  
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Officiella målsättningar för bild på lågstadiet  

En av grundstenarna i lågstadiets pedagogiska traditioner är den skapande verksamheten. I 

Kursplanen för grundskolan betonas bilden som språk. Som ett allmänt mål för skolan betonas 

betydelsen av att eleverna tar emot kommunikationsfärdigheter i sammanhang med arbete 

med bild och andra estetiska uttrycksmedel.  
 
 
Bild och bildkonst ger därför unika möjligheter till studier och reflektion kring människans sätt att 
tänka, skapa och uppleva sig själva och omvärlden i olika tider och kulturer och utgör en viktig del av 
det kulturarv skolan ska förmedla. Bild och bildarbete är också i sig ett redskap för utveckling och 
lärande….Den ska utveckla lust, kreativitet och skapande förmåga, ge allmänbildning inom 
bildområdet och leda till eleven skaffar sig en egen ståndpunkt….Kunskaper om bilder och 
bildkommunikation är en viktig förutsättning för aktiv delta i samhällslivet…uppövar förmågan att se, 
känna och reflektera över den yttre och inre miljöns form….Bildspråket är en av flera vägar till 
kunskap och personligutveckling. (Grundskolans regelbok 2006, sid. 112,113,114,115 ) 
 
 
Olika former av konstnärlig gestaltning ger tillfällen till att formulera frågor, uppleva och 
reflektera över egna erfarenheter och prova sina åsikter.  
 
 

Bildundervisning 

Eflands bildpedagogiska kategorier med koppling till estetisk teori (Efland 1979 

Bendroth 1998). 

 

Ur konstteoretiska perspektiv beskriver Efland fyra olika kategorier inom bildpedagogik. De 

är: mimetiska, pragmatiska, expressiva, och objektfokuserade perspektiven.  

 

Utifrån det mimetiska perspektivet betraktas konst som en imitation av naturen. Inlärning 

innebär att barnet kopierar från förebilder. Pedagogens uppgift är att erbjuda modeller och 

förebilder. Läraren har möjlighet att styra inlärningen och analysera resultat. Den mimetiska 

teorin karakteriseras av konstslöjd och färdighet där träning är en viktig komponent och 

läraren är en förmedlare av traditioner.  

 

Pragmatisk teori omfattar konst som ett redskap där individen anpassar sig till omgivningen. 

Konst är redskap för åskådaren eller tillverkaren. Redskap hjälper att uppfatta omgivningen. 

Pedagogens uppgift är att formulera problemlösningar som hjälper eleverna att strukturera 

sina erfarenheter och ge barnet möjlighet att utforska verkligheten. Detta sätt att undervisa 

kopplar Efland till progressivismen och Deweys pedagogiska idéer. Istället för att ha konst 
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som ett särskilt ämne integreras den med andra ämne (Skoog 1998). Genom konst kan barnet 

känna sina möjligheter att utforska världen. Detta pragmatiska sätt att se på bilden tycker jag 

representerar svensk skola som är inspirerad av den Reggio Emilia pedagogiken och arbetar 

med temaprojekt t.ex. arbetstema ”bokstavskul” i Fyllingeskolan. ( ”bokstavskul” kommer att 

beskrivas längre fram i uppsatsen se sid.14, 15 Bildaktiviteternas beskrivning). 

 

Utifrån expressiv teori ses konsten som ett uttryck för konstnärens skapande känslor.  

Undervisningen ger möjlighet åt barnen att uttrycka sina känslor. Skapa former som uttrycker 

behov och drift i en socialanpassning. Pedagogens roll är att åstadkomma stöd i en skyddad 

miljö. Utgångspunkt i undervisningen är att eliminera modeller för att kopiera eller problem 

att lösa. Read är representanten för expressivtradition som Eflad nämner ( Bendroth1996). 

Efland menar att många idéer i konstpedagogik kommer från psykologisk teori och bevisar 

stora likheter mellan estetiska och psykologiska ritningar.  Likheterna i sin tur utformar konst 

i den bildpedagogiska praktiken (Efland1979). Han menar att gemenskapen mellan teorierna 

har sin grund i ”en delad” kunskaps – och människosyn som avspeglas hur verksamheten 

praktiskt gestaltas.  

 

I den objektfokuserade teorin ses konsten som en självständig helhet. Inlärningen fokuseras 

på att upptäcka konstens naturliga struktur (Bendroth 1996). Barnen ska uppfatta och 

upptäcka konstkvalitet i konstskapelser: linjer, struktur och färger, ljus och mörker. 

Pedagogens uppgift är att hjälpa barnet att uppfatta med synen det som är väsentligt i 

undervisningen. 

 

Bauhausrörelsen representerar denna inriktning som Efland talar om.  Efland anser att alla 

bildpedagogiska inriktningar som Reggio Emilia, Read, Levande verkstad (Bauhaus) kan 

relateras till en eller flera av Eflands kategorier som mimetisk, pragmatisk, expressiv och 

objektiv (Skogg1998). Olika inritningar har olika mål och metoder som ibland står i 

motsättning till varandra. T.ex. kan en pedagogisk uppgift ha mimetiska mål att avbilda någon 

men metoden kan vara expressiv att uttrycka sina känslor. 
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En modell för arbete med bildämnet 

Malcom Ross är dramapedagog och har skapat en modell som förklaring i arbetet i estetiska 

ämnen (1978). Ross menar att läraren bör stimulera en kreativ process hos barnen och 

tillgodose följande aspekter: 

• Sinnesträning – läraren hjälper barnen uppmärksamma färger, former, ljud, strukturer 

och annat 

• Inre föreställningsförmåga – läraren stimulerar barnets förmåga till fantasi. Den vuxne 

kan genom att ställa frågor hjälpa barnet att återkalla sinnesupplevelser i minnet och 

fantisera fram nya skapelser. 

• Media – barnet bör lära sig att använda exempelvis lera eller färger, akvarellfärg eller 

pennor och bli förtrogen med dessa egenskaper. 

• Hantverk – barnet behöver lära sig de hantverksmässiga och tekniska sidorna i 

bildarbetet. Ross menar att förutsättningarna för att en människa ska våga vara 

skapande i en kreativ process är att atmosfären och den omgivande attityden är lekfull 

och tillåtande. Leken blir en metod att förhålla sig på t.ex. när det gäller att använda 

material och tekniker på ett experimenterande sätt.  

 

 Bilden som språk, redskap och utveckling 

Jag ansluter mig till tanken är att människan är en social varelse och att barn lär sig i samspel 

med andra. Barn socialiseras i en bildvärld, både som skapare av egna bilder och som 

betraktare av andras (Bendroth 1998). Genom att arbeta tillsammans känner sig barn trygga 

och vågar att börja forska, att måla eller teckna därför att de ser att andra barn sysslar med att 

måla eller teckna. Gombrichs (Linström1995) diskuterar ur ett konstpsykologiskt perspektiv 

att bildskapande har till följd att barn lär sig skapa bilder genom att titta på andras bilder. 

Barnet avbildar alltså inte vad det ser i sin omgivning utan lär sig olika trick för hur det kan 

rita olika motiv. 

 

Vygotsky som var intresserad av bildskapande både ur ett allmänpedagogiskt och ett 

konstnärligt perspektiv, var företrädare för ett socialkulturellt synsätt. Han menade att 

människan påverkas av sin kulturella omgivning i en dialektisk process. Barns skapande 

bygger alltid på verkligheten och på det som förmedlas av människor som omger det 

(Vygotsky,2002).  Ur ett kognitivt perspektiv är det mest typiska kännetecknet att barnet 
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tecknar eller målar från minnet och inte efter verkligheten. Detta stadium kallas det 

schematiska steget och infaller då barnet är omkring 5- 9 år gammalt. Barnen ritar vad de 

uppfattar med sinnena, det som verkar vara väsentligast. Barnet ritar eller målar vad det vet 

utifrån tidigare erfarenheter och iakttagelser (a.a). Barnet vet att en människa har två ögon. 

När barnet ritar en människa i profil ritar det två ögon på teckningen.  

   

Vygotsky menar att barnet i samspel med sin omgivning utvecklar ett antal redskap som är 

menade för den kultur man lever i, en ”redskapslåda”. Redskap kan indelas i psykologisk art, 

olika former av symbolspråk och tekniska redskap (Bendroth, 1998). 

Bildskapande mentala redskap kan vara exempelvis: 

 

• Nya sätt att se på bilder  

• Ord och grundsyn och sätt att resonera om bilder  

 

I arbete med bild kan tekniska redskap innehålla: 

• Olika material som färg, pennor, penslar, lera, papper - maché 

• Olika tekniker; målning, skulptur, collage  

Drivkrafterna i barnets utveckling är enligt kognitiv teori nyfikenhet och den adoptiva 

processen (Piaget1968). Därför det är viktigast att barnen har tillgång till ett grundmaterial av 

god kvalitet och många tillfällen att experimentera med materialet och sina egna metoder. 

Materialet som består av stora papper är frigörande, täckfärger hjälper spontaniteten, tillgång 

till olika slags material hjälper barnen att uttrycka sig. 

 
Barnbildsforskning 

I samband med barns förmågor vill jag nämna Gardners teori om de multipla intelligenserna 

(1994) som visar att man lär sig på andra sätt än via logisk- matematisk och språklig 

intelligens.  Han menar att i den multipla intelligensteori som omfattar ett kontextuellt och 

distributivt sätt att se på intelligens är lika viktiga. Det kontextuella synsättet innebär att man 

ser intelligens som en potential som utvecklas i förhållande till det sociokulturella 

sammanhanget, och det distributiva synsättet att redskapen är väsentliga. Människans 

intelligens manifesteras lika mycket i redskap objekt som penna, papper eller dator (Gardner 

1995).  
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 Kapitel 3 

Metod 
Val av metoder 

Jag har valt etnografisk kvalitativ metod i denna undersökning. En grundläggande tanke i 

etnografi är att forskaren undersöker för att förstå andra människors sätt att leva och lära. 

Inom den kvalitativa etnografiska forskningen ser forskaren på människan som en individ 

vilken kan ta ansvar för sitt eget liv genom att tänka och välja vad som är bäst för henne och 

handla därefter. Den etnografiska forskaren är intresserad av att försöka förstå människan 

genom hennes uttalanden och handlingar. Etnografisk metod inkluderar observation och 

intervjuer (Kullberg2004).  

 

Mina intervjuer är både informella och formella (samtal och djupintervjuer).  Med hjälp av 

observation och intervjuer vill jag få information om syftet med aktiviteterna. Vilka faktorer 

som har betydelse för att genomföra bild och konstnärlig verksamhet i skola(Bendroth1996). 

Den etnografiska forskaren försöker utveckla förmågan att se bakom det som sägs och sker 

från situation till situation (Kullberg2004).  

 

Det effektivaste sättet att ta emot etnografisk information på är att se och lyssna. Min roll i 

min etnografiska studie är deltagande observatör som har likheter med lärarens deltagande i 

elevers undervisning.  I egenskap av att vara deltagande observatör är etnografen deltagande i 

gruppens aktiviteter och projekt. Den deltagande observatören växlar mellan att vara en 

”insider” som tar undersökningspersonernas perspektiv och att vara en utomstående, en 

”outsider”, som ser på gruppen och personerna i gruppen ur ett perspektiv utifrån (a.a). Jag 

försökte iaktta varje individ i gruppen hur den uppför sig och observera hela gruppen under 

aktiviteten. Min etnografiska studie är induktiv(Kullberg2004)  

 (upptäckande) som förklarar hur människor uppfattar, upplever och förstår sin omvärld. I 

anslutning till händelser eller situationer i aktiviteterna antecknade jag snabbt vad jag hade 

sett eller hört som fångade min uppmärksamhet. Mina spontana anteckningar satte jag ihop i 

en beskrivning som hade analyserande och tolkande karaktär.  

 

Observationspunkterna omfattade lokal, material och vad som hände före och under 

aktiviteterna. Jag har observerat stämningen i klassen, hur aktiviteterna introducerades, vad 
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eleverna i klassen fanns, hur lärarna kommunicerade med eleverna, hjälpte och höll kontakt 

med dem samt vilka elever som var störande och irriterande.  

 

Jag försökte anteckna så mycket som möjligt i löpande beskrivningar av aktiviteter. Den 

etnografiska forskaren berättar, beskriver, analyserar och tolkar kontinuerligt sin 

undersökning (Kullberg2004). Det är karakteristiskt för min analys att jag har varit i en 

ömsesidig påverkan av data och litteratur och att jag försökte tolka mitt samlade material med 

hjälp av litteraturen. Att växla mellan delarna och helheten på olika sätt är en procedur med 

rötter i hermeneutiken (Kvale 1997).  Jag har exempelvis jämfört ett beteende i en lärares sätt 

att leda med de andra lärarnas sätt att leda.  

 

Intervju 
 Mina intervjupersoner har talat om sina praktiska erfarenheter inom sitt pedagogiska arbete. 

Kvale (1997) framhåller att intervju är en känslig och kraftfull metod att fastställa erfarenheter 

och konsekvenser ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Vardagsvärlden motsvaras av 

lärarnas pedagogiska arbete. Den kvalitativa intervjun kännetecknas av ett öppet, explorativt 

förhållande i att tala med människor om deras praktiska verksamhet. Kvalitativa forsknings- 

intervjuer är ett samspel mellan människor. Den som ställer frågor vill ha kunskap om 

intervjupersonernas syn på ett visst område, attityder och värderingar.  Jag har intervjuat fyra 

lärare utifrån av projektinnehåll 

Lena lärare – förskoleklass, 5,6 åringar 

Petra åk 1 – 7 åringar 

Ulrika åk 2 – 8 åringar  

Lisbeth åk4 – 10 åringar 

Alla lärare är utbildade. Lena och Lisbeth har många års erfarenhet, de har arbetat med barn i 

elva år. De två yngre lärarna Petra och Ulrika har minst fyra års erfarenhet. Lärarna utgår från 

de kursplansmål som eleverna skall ha uppnått i grundskolan. Eleverna ska ha kännedom om 

framträdande bildkonstnärer och deras verk, kunna framställa bilder och former med hjälp av 

olika metoder och tekniker samt kunna analysera och tolka konstbilder. Arbete med bild är ett 

redskap för barns kreativa utveckling och skapande som omfattar inte bara bild utan alla andra 

ämnen som exempelvis svenska eller matematik. 
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En gång per år planerar lärarna från lågstadiet ett projekt tillsammans. Det kan omfatta drama, 

idrott, utomhuspedagogik etc. Lärarna pratar med barn om projektet och frågar vad barnen vill 

att projekten ska handla om. De skissar en karta där alla barns förslag skrivs ner på ett  

A4-papper. Detta år bestämde pedagogerna att de skulle arbeta med bild. Ulrika som är 

intresserad av skapande verksamhet hade stor betydelse för att arbetet med bild skulle kunna 

genomföras. Hon har inspirerat alla de andra lärarna att välja konstnärer som Monet och 

Picasso och utnyttja deras skapande i projektet. Pedagogerna som jag har intervjuat är nyfikna 

på hur elever löser problem när de arbetar med bild därför att man lär sig också från elever 

och de ser arbetet med barn som forskning. Pedagogernas uppgift är att se, stödja och 

uppmuntra det som är bra hos eleverna, inte leta efter fel och brister. 

 

Kapitel 4 

Förberedelser 
Från början ville Lena att hennes barn i F-klassen skulle rita likadant tema ”bakgrunden ger 

motiv” som åk 2-4. Lena ändrade sin åsikt och bestämde att hennes barn skulle arbeta med 

samma teknik och bokstavsmotiv.    

 

Innan vecka 46 pratade jag med min VFU lärare om projektet som skulle innefatta tema  

”Bokstavskul” F-1:an 

Abstrakt teckning och målning med bokstäver ASOLRENIJV eftersom det är dessa barn 

hittills har hunnit med i läsboken.   

“Bakgrunden ger motiv”- arbete med favoritbokstav.  

Arbete med favoritbokstav med tekniken papier-maché. 

   

Konstundervisning 

 Monet- tema åk 2-4 presentation av konstnär och impressionism. Undervisning var 

konkretiserad till två kända Monets tavlor ” Den japanska trädgården” och ”Röda vallmo på 

fälten”.   

 Picasso- tema åk 2-4. Presentation av konstnär och kubism. Undervisning i anknytning till 

porträtt av kubistiskt uttryckssätt.  

Självporträtt 1:an 

”Bakgrunden ger motiv” teckning av favoritmotiv. 

”Symmetrimålning” – fritids barn 6- 10 år gamla 
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I detta projekt har fyra lärare medverkat. Jag fick erbjudande av min VFU– lärare att 

observera alla dessa aktiviteter. Jag har gjort så förutom Picasso temat som jag har observerat 

mer noggrant och analyserat resultatet av aktiviteten.   

Jag fick erbjudande av min VFU– lärare och lärare i F:1an att undervisa självporträtt i 1:an, 

”Bakgrunden ger motiv” och delta i undervisning ”Symmetrimålning ”på fritids tillsammans 

med Lena. Det har jag gjort. 

Bildaktiviteternas beskrivning och syfte  

I detta kapitel framställs bildaktivitetens syfte, innehåll och upplägg. Observationer och 

intervjuer är fundament för denna beskrivning. Lärarna och barnen har arbetat med 

bokstäverna ASOLRENIJV. Lärarna har använt olika bildtekniker och skapande för att göra 

olika bokstäver. Barnen har tillsammans med lärarna skrivit sånger om alla bokstäverna och 

gjort en egen sångbok. Allt detta har mynnat ut i en vernissage. 

”Bokstavskul” abstrakt teckning och målning med bokstäver ASOLRENIJV 

F-1:an (14 barn 6-år gamla)  

 Barnen placeras i grupper om 3-4 elever vid varje bord. De ritar sin favorit bokstav och målar 

bakgrund. Materialet består av A4-papper, vaxkritor och vattenfärg. Barnen väljer en färg av 

vaxkrita, ritar en bokstav på hela A4 papper, gnider ut med fingrarna åt olika håll och målar 

sedan bakgrund på hela A4 pappret med akvarellfärg.  

 

“Bakgrunden ger motiv”- arbete med favoritbokstav.  

14 barn, samma som förra gången. Grupperingen av barnen placerats på samma sätt som förra 

aktiviteten.  

 

Denna bilduppgift går ut på att man skall få fram ett motiv genom att bara rita bakgrunden. 

Man ritar först motiv. I detta fall var det en ”bokstav” eftersom min VFU-lärare bestämde att 

barnen skulle arbeta med sin favoritbokstav. Man ritar först bokstaven på ett papper och 

klipper ut. Det har jag och min lärare förberett. Sedan sätter man fast bokstaven på ett 

ritpapper med lite häftmassa. Jag har visat hur man ritar ett ganska tätt regelbundet mönster, 

vågigt eller rakt omkring en bokstav. Jag har bara använt två färger. Materialet består av kritor 

i olika färger och utklippta bokstäver som nästan fyller ett A4 papper. På bilderna av barns 

bokstäver bildas mönstret av strukturen på olika linjer. Linjerna är vågiga eller raka. 
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Arbete med favoritbokstav med tekniken papier-maché.   

14 barn 6-8 år gamla. 

Barnen arbetade i grupper med 3–4 elever. De använder tidningspapper som rivs, av det 

formar man ganska små kulor som limmas på bokstaven som är avritad på en masonitskiva. 

Man klistrar ganska långa bitar av tidningspappret flera gånger tills bokstaven blir tjock och 

fin. Efter det lämnar man bokstaven att torka tills den blir hård. Sedan målar man med tjock 

färg och dekorerar med glitterpaljetter. Materialet består av tidningar, tapetlim, penslar, 

masonitskiva.  

Syftet med alla ”bokstavskul” aktiviteterna var att barnen ska lära sig och lättare komma ihåg 

bokstäver och skapa en bild av en bokstav. Genom att använda olika uttrycksformer, arbete 

med olika tekniker och att använda olika material, fastnar bokstäverna bättre i minnet. Alla 

dessa uttrycksformer skall hjälpa till att väcka barnens lust och intresse för bokstäver samt för 

läsning.  

 

”Symmetrimålning” 

Fritids 23 barn i olika åldrar mellan 6-9 år. 

Barnen arbetar i par. Ett barn börjar rita ett mönster och det andra barnet ritar likadana 

rörelser på samma papper. 

Syftet med symmetrimålning är att förklara symmetri som regelbundet mönster. Vi har 

förklarat för barnen att någon har ett symetriskt ansikte om någons öga sitter på samma höjd. 

Ett föremål kan delas på två likadana delar. Materialet består av A4-papper, vattenfärgkritor, 

vatten, och penslar. 

  

 Konstundervisning  

16 elever åk 2-4 

Monet- tema, presentation av konstnär och impressionism. Läraren förklarar 

impressionismens uttrycksform. Ljusets inverkan i landskapsmåleri. Att impressionistiska 

målningarna återger endast ett visuellt intryck av t.ex. ett landskap i motsats till att göra en 

verklighetsnära avbildning. Undervisningen var konkretiserad till två kända Monettavlor ” 

Den japanska trädgården” och ”Röda vallmo på fälten”. Barnen fick välja en av Monets bilder 

och måla sina egna improvisationer, tolka impressionism på sitt sätt. Måla t.ex. en näckros, 

bron över vattnet, trädgården, landskap med vallmo.     

 Materialet som användes var vattenfärg, penslar och akvarellkritor.  
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”Picasso- tema”  

16 elever åk 2-4 

Läraren presenterar olika Picasso porträttbilder. Läraren ger en inblick i kubismens abstrakta 

konststil, geometriska former och monokroma färger. Eleverna ska vara inspirerade av 

Picassos porträttbilder. De ska rita och måla sina egna bilder som ska framställa ett ansikte. 

Material som används är detsamma som i ”Monet- tema”.  Syftet med konstundervisningen 

var att barnen skulle lära känna två av de viktigaste konstinriktningarna och få nya sätt att 

betrakta och tolka konst.  

 

”Självporträtt 1:an” 

20 elever åk 1 

Eleverna ska rita och måla sitt eget porträtt. Jag ritade en mall på tavlan och förklarade hur ett 

ansikte ritas och målas. Syftet med att måla ansikte var att barnen ska bli medvetna om sin 

egen kropp. Barnen ska upptäcka former och färger på ansiktet. 

 

”Bakgrunden ger motiv” teckning av favoritmotiv”. 

Lärare visade en mall på en båt. Den var utklippt av vanligt vitt papper. Läraren kom själv på 

att man kan klippa ut ett palmmotiv på en ö. Läraren visade hur man ritar en palm på en ö. 

Denna bilduppgift går ut på att man skall få fram ett motiv genom att bara rita bakgrunden. 

Här har man en båt eller en palm som exempel, men motivet och bakgrunden kan egentligen 

vara vad som helst. Metoden att göra den här uppgiften är likadan som ”bakgrunden ger 

motiv”- arbetet med favorit bokstav. Syftet med ”bakgrunden ger motiv” var att skapa en bild 

genom att rita en bakgrund. 

 

Lärarna har förberett aktiviteterna genom att plocka fram material i förväg innan aktiviteten 

börjar. Alla lärare har någon form av samling. Mindre barn i förskoleklass och förstaklass 

samlas på mattan i en ring, äldre barn vid sina bord. När alla förberedelser är klara har lärarna 

en introduktion där de vänder sig till hela gruppen innan barnen börjar använda materialet.      

I genomsnitt pågår aktiviteterna i ca 40 min.                                                                                  
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Kapitel 5 

Resultat och analys 
Hur leder lärarna bildaktiviteterna (observation) 

I detta kapitel framställs hur lärarna styr bildaktiviteterna, hur lärarna leder barn i aktiviteterna 

och hur pedagogerna agerar, deras beteende i verksamheterna. Vid de första undersökningarna 

antecknade jag allt som fångade min uppmärksamhet, framför allt hur lärarna kommunicerade 

med elever, vad de sa och gjorde. Barns reaktion av vad lärare sa till dem. Hur lärarna 

samspelade med elever under olika aktiviteter. Hur barnen arbetade med material och hur de 

klarade olika tekniker och redskap för att utföra olika aktiviteter. Jag antecknade också 

situationer som var vanliga och avvikande.  

 

I detta kapitel vill jag fördjupa mig och analysera hur lärarna arbetar med bildaktiviteterna. 

Jag vill också analysera aktiviteter som jag har observerat och deltagit i och också undervisat i 

själv. Vidare vill jag diskutera hur de olika sätten att arbeta med bild kan relatera till Eflands 

kategorisering av konst, hur hans bildpedagogiska kategorier är kopplad till estetisk teori. Jag 

vill också relatera bildaktiviteterna till ett allmänpedagogiskt perspektiv.  

 

I kapitel 4 skrev jag om fördelningar av elever i olika aktiviteter av undervisningar. Jag har 

märkt att lärarna noggrant planerar varje aktivitet. Lärarnas arbetssätt kan man gruppera i tre 

indelningar .  

• organisation 

• undervisning  

• relation lärare – elev 

Lärarna organiserar aktiviteterna, skapar ordning, fördelar eleverna i små grupper och hjälper 

från början till slutet av aktiviteterna. Undervisning sker genom alla aktiviteterna där lärarna 

instruerar mycket, förklarar och stimulerar. Exempelvis ”självporträtt” 

 

På samlingen i klassen berättar jag att barnen ska måla självporträtt. Jag har ritat ett ansikte på 

tavlan. Barnen får se på sig själva i spegel och betrakta ansiktsdelar. 

- Ni ska måla ert ansikte. Vilken form har ansiktet? Har ni likadan form på 

ansiktet som jag har ritat på tavlan? Jag har ritat ett ovalt ansikte. Titta på 

Lovisa, har hon ovalt eller runt ansiktet? 

 Timmi: hon har ovalt  
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- …/…/…/ 

- Har vi likadana färger på ögonen? 

- Är det någon som vet vad den del i ögonen som är färgad heter? 

- ingen respons - den delen kallas regnbågshinnan,  

- Vilket färg har din regnbågshinna Kaltrina?  

Vilken färg har dina ögon? 

Kaltrina: Mina är svarta. 

Samspel med eleverna sker genom att inspirera och hålla kontakt med elever. Lärarna fångar 

elevernas uppmärksamhet genom att berätta och visa konstnärers verk ur en bok.  

Exempelvis ”Monettema” 

Ulrika: har ni märkt hur konstnären har målat näckrosor?  

- Ser blommorna naturliga ut eller är de suddiga? 

- Hur ser ljuset ut på buskarna?..är det likadant på morgonen och på kvällen? 

- …/…/…/ 

- Ni kan välja och måla er favoritdel av Monets trädgård. 

 

De tre inledningarna (se sid.17) kommer främst till uttryck i verbal kommunikation. Vissa 

frekvenser kan komma samtidigt t ex stimulation och förklaring, lugna och hjälpa. Lärare kan 

stimulera eleven verbalt att iaktta något och sedan förklara varför man måste iaktta något. 

Lärare kan också lugna elever när de har problem med arbetet, de kan komma med hjälp och 

visa hur man t.ex. kan använda materialet, vaxkritor och akvareller.   

 

Läraren kan vidare använda ansiktsuttryck som inspirerar eller ändra tonfall samtidigt som 

hon instruerar eleven om hur den ska rita. När man inspirerar elever till arbetet använder man 

verbal och ickeverbal kommunikation. Kontakt med elever är förutsättning för att barnen 

svarar eller ställer frågor.  

 

Elevernas aktiviteter vid bild skapande relaterar jag till guidning och styrning högre och lägre 

grad (Bendroth1998). Aktiviteterna formas av lärarstyrd, särskild aktivitet ”bokstavskul arbete 

med papier-maché”. Där inträffar högre en grad av guidning. Lärarna instruerar mycket om 

material, tekniker och motiv innan aktiviteter börjar, sedan fortsätter de under hela 

aktivitetens förlopp.  

Eleverna följer instruktioner väldigt noggrant. Lärarna behärskar varje moment innan de går 

vidare till nästa steg i aktiviteten. Under denna aktivitet märkte jag att flickor har ett annat 
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förhållningssätt (behandling av ämnet) till aktiviteten än pojkar. Flickorna hade roligt och var 

mycket aktiva att bygga upp bokstäver med tapetklister. Pojkarna var däremot mycket 

motvilliga att utföra uppgiften. 

- Tre Flickor blöter ner pappersbitar i klister och formar bokstav med händer 

- ”Vad skönt och slätt, vad snyggt det blir!” 

- Tre Pojkar tittar på vad flickorna gör och en av dem säger: ”vad äckligt jag ska 

aldrig blöta mina fingrar i den geggamojan… jag hatar ...inte jag heller svarade 

den andra pojken. Lärarna började övertyga pojkar att utföra aktiviteten och 

pojkarna har deltagit väldigt ovilligt i aktiviteten. 

      

 Ett exempel på guidning av lägre grad av styrning är ”bokstavskul” – abstrakt teckning och 

målning med favoritbokstav eller ”symmetrimålning” Där ger lärare eleverna ett problem att 

lösa och samt ger initiativ. Läraren ger dessutom eleverna möjlighet att experimentera med 

material och tekniken och är tillgängligt under aktivitetens gång. Läraren lämnar sedan åt 

elever att genomföra och avsluta aktiviteten på sitt sätt. På bilderna av barns bokstäver är det 

struktur på olika färgade linjer som bildar mönstret. Linjerna är tjocka och utsträckta åt olika 

håll (sid. 14 abstrakt teckning och målning med bokstäver).  

 

Ett exempel på högre grad av styrning är ”självporträtt”,” bokstavskul ”- favoritbokstav. Jag 

har undervisat denna aktivitet och bestämt material, teknik, motiv och också bestämt när 

bilden betraktas som klar. Det var utmärkande att barnen började härma varandra. En flicka 

började måla bakgrund på sitt självporträtt, då började en annan flicka måla likadant. Barnen 

målade ur minnet. Nästan ingen av barnen tittade i spegeln för att granska sitt ansikte. Flickor 

i aktiviteten ”självporträtt” tecknade smycke i öronen eller gummiband utan att titta i spegeln 

och betrakta dessa föremål hur dessa ser ut i verkligheten. 

  

Barnet avbildar alltså inte vad det ser i sin omgivning utan lär sig olika trick för hur det kan 

rita olika motiv. (Linström1995) Jag har observerat att barnen inte följde mina instruktioner 

noggrant. Ett exempel på lägre grad av styrning är när läraren förklarar uppgiften och 

metoden men eleverna kan ändra motiv och metod. Eleverna kan göra sin interpretation av 

bestämt motiv. Ett exempel på lägre grad av styrning är ”bakgrunden ger motiv ” (favorit- 

motiv) eller” bokstavskul” (favoritbokstav). Detta kan betraktas som ”fritt” skapade. Linjerna 

på barns bilder är vågiga eller raka ritade på ett konstnärligt oregelbundet sätt.  
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Alla lärarna tyckte att en vecka är för kort tid för att genomföra ett fullständigt projekt. 

Lärarna tyckte att det är för lite tid att undervisa och fördjupa sig i ämnet. Tiden begränsade 

möjligheterna att prata mer om historia, konstinriktningar och olika tekniker. Detsamma 

tyckte elever i åk 2-4 som var intresserade av ämnen och ville arbeta mer med projektet. 

Mindre barn F-klassen och åk 1 tyckte att det var jättekul att arbeta med olika aktiviteter. 

Lärarna hade en känsla av att en vecka var lagom för de yngre barnen.  

 
Lärarna instruerar mycket om material och teknik. De guidar eleverna, förklarar och 

stimulerar barnen att iaktta. Lärarna skapar ordning genom att organisera aktiviteter, 

tillrättavisar, lugnar verbalt rörliga elever, hjälper till att förstå aktiviteterna. Vidare skapar 

lärarna relationer, inspirerar och håller kontakt. Genom att jämföra de olika aktiviteterna har 

jag funnit vissa mönster i lärarnas sätt att styra estetisk verksamhet. Dessa mönster har jag 

tolkat som tre skilda sätt att leda som har kopplig till aktiviteternas syfte. 

 

Aktiviteterna som ”bokstavskul”- abstrakt teckning och målning, ”bakgrunden ger motiv”- 

favoritmotiv, ”självporträtt”, ”Monet” och ”Picassotema” karakteriseras av att lärarna 

arrangerar en situation och sedan låter barnen agera fritt samtidigt som lärarna skapar ordning 

och hjälper till genom att inspirera och hålla kontakt med barnen. Exempelvis visar lärarna 

färdiga mallar eller visar böcker med bilder och berättar om bilder. Den metoden inspirerar att 

skapa sina egna bilder och agera fritt. ”Det som barnet se och hör blir på så vis de första 

stödjepunkterna för att dess kommande skapande” (Vygotskij 2002 sid31). Fritt agerande i 

detta mönster associerar jag till Rousseaus pedagogiska grundsyn. Han ansåg att barnen 

utvecklas fritt och skapar sina egna erfarenheter med en liten vuxenstyrning (Skogg 1989). 

Detta mönster kallar jag ”handledning” därför att centrum i aktiviteten ligger på att instruera 

och handleda barnen.  

 

 

Aktivitet ”självporträtt” 

Oliver: jag vill måla hela ansiktet med hudfärg, men jag vet inte vilka färger man kan blanda ihop? 

- Din hud är ljus du måste blanda vit med någon annan färg, vad tror du? 

- Titta på dina färger vilken färg påminner din hud färg? 

              Oliver: orange 

-  Ja! tillsätt inte mycket orange färg då ska du se ut som en apelsin. 
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I aktivitet ”bokstavskul”, tekniken papier-maché, är lärarna aktiva att guida elever.  

Instruktioner förekommer om material och teknik. Läraren förklarar mycket, stimulerar 

barnen att iaktta metoden papier-maché. Vidare skapar lärarna ordning genom att styra och 

leda, de delar elever i små grupper maximum fem barn i en grupp.  

Birgitta visar tekniken papier-maché. 

 

Birgitta: ni ska göra exakt vad jag säger. Ni ska pressa tidningspappret ganska hårt, blöta ner i 

limmet och pressa på bokstaven… så där jag. 

 Lärarna hjälper till att konstruera, bygga upp relief av bokstäver, serverar mycket. Skapar 

relationer genom att inspirera och hålla kontakt med elever. Detta mönster har jag valt att 

kalla ”ledning, guidning” 

 

I aktivitet ”symetrimålning” stimulerar lärarna barnen att tänka, minnas och föreställa sig hur 

man dela ett objekt på två likadana delar. Lärarna utmanar elever att tänka abstrakt, föreställer 

sig bilder i minnet. Lena och jag ritar samtidigt en fjäril på tavlan. Jag börjar rita med en röd 

penna och Lena härmar mina rörelser och ritar symetriskt med en grön penna. Vi presenterar 

fjärilen och Lena säger: 

Vad kan man dela i två delar? 

 man kan ju rita ett föremål eller djur .../…/…/kan man dela en frukt i två delar? 

Barn: ja… (lite fundersamt)  

Lena : ni måste tänka noggrant hur kan man rita...(det är tystnad i klassen)  

Casper : man kan rita en människa! 

Lena : ja, det kan man, alldeles rätt eller man kan rita ett ansikte, tänk bara hur? 

…/…/…/ 

Lena : ni ritar en egen teckning inte likadan som jag och Ewa har ritat, den här gjorde vi för 

att visa hur  man kan rita, ni måste tänka själva och rita själva. Detta mönster har jag tolkat 

som konstnärlig pedagog eftersom lärarna ställer många frågor som stimulerar barnen att 

tänka och själv söka lösningar.  

 

I varje aktivitet som jag har beskrivit är lärarens roll lugnande, hjälpande och 

relationsskapande. Modeller eller mallar förekommer vid varje aktivitet.  

Eflands bildpedagogiska kategoriseringar som jag har beskrivit tidigare (se kap.2 

bildundervisning) hjälper att förstå varför den bildpedagogiska verksamheten har 
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uppmärksamhet i olika perspektiv som konstnärligperspektiv, konstpsykologin, 

allmänpedagogiskt perspektiv och sociokulturellt synsätt.  

 

Alla aktiviteter som tillhör till projektet konstnärlig verksamhet kan man klassificera till 

mimetisk teori. Både när det gäller syfte, innehåll och sätt att leda. I varje aktivitet finns en 

viss styrning. Lärarna förklarar varje uppgift muntligt, ibland manuellt och visar mallar. Jag 

tror att alla aktiviteter kan hänföras till mimetisk teori men metoden som barn arbetar med att 

avbilda någon är expressiv. Alltså hänförs metoden till expressiv teori där det fria skapandet 

gäller. Där barnets interpretation och utförande av bilder är helt annorlunda än lärarnas mallar. 

Den fria skapandepedagogiken har hjälpt barnen att bl.a. uttrycka sina känslor i färg och form 

i skapande aktiviteterna. Expressiv metod är synligt i ”bokstavskul” arbetet i tekniken med 

vaxkritor och akvarellfärg, ”bakgrunden ger motiv” arbetet med olika kritor.  

 

Den här fria interpretationen av bilder kallas kreativitet som Vygotskij förklarar: bildskapande 

bygger på verkligheten och på det som förmedlas av människorna som omger det 

(Vygotsky1995). Sättet att arbeta med bild kan vidare ha sin utgångspunkt i 

utvecklingspsykologisk teori. Piagets teori innebär att barnet lär bäst genom att utforska sin 

omvärld på egen hand 

(Wood 2000). 

 

Aktiviteterna kan också hänföras till en objektfokuserad tradition genom att lärarna stimulerar 

barnen att titta på bilderna och samtala om färger, former och vad de liknar.   

Den objektfokuserade traditionen är synlig i bildaktiviteterna ”Picassotema” och 

”Monettema” där aktiviteter omfattar träning att se färg på olika former, ljus och mörker. 

Lärarna på lågstadiet använder metoder med syftning för att träna elevens visuella tänkande 

och iakttagelseförmåga (Lindström1995).  

 

Pragmatisk teori är tydlig i ”Symmetrimålning” därför att barnen försöker lösa problem och 

utforskar en hypotes om verklighetens egenskap. Barnen ritar och målar ett motiv med 

koppling till symmetri. De skulle utgå från vilket motiv som går att dela i två likadana sidor.  
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Kapitel 6 

Diskussion 
Här följer ett diskussionsavsnitt i vilken utsträckning de tre mönster som jag har funnit 

innehåller stimulans av inre bilder, stimulans av sinnesintryck och träning att använda 

material och tekniker. Slutligen jämför jag de tre olika mönster att arbeta med bild. 
 

Handledning  

En jämförelse av handledning med Ross modell visar att barnens sinneskänsla stimuleras. 

Barnen i alla aktiviteter använder material och teknik fritt, instruktioner förekommer i lägre 

grad och modeller förekommer alltid. Barnen har möjlighet att fritt föreställa sina bilder, måla 

eller rita sina egna interpretationer av modeller. Lärarrollen är lugnande, skapar ordning, samt 

hjälpande och relationskapande. ”Bakgrund ger motiv” favoritmotiv, ”Picassotema”, 

”Självporträtt”, ” abstrakt tekning och målning med bokstäver”. I alla dessa aktiviteter tränar 

barnen känsla för färger, former och struktur. Alla dessa aktiviteter går att hänföra till 

expressiv teori och det fria skapandes pedagogik där man erbjuder beskydd och intresse.  

Metoden klassificeras som mimetisk teori, eftersom lärarnas roll är att styra inlärningen mer 

eller mindre. Aktiviteterna är då expressiva: barnen utrycker sina känslor i färg och 

form(olika strukturer i ritandet). Material har stor betydelse för att frigöra barnets möjlighet 

att uttrycka sig. Detta sätt att arbeta med bild kan vidare ha sin utgångspunkt i Piagets 

kognitiva teori och Rousseaus åsikt som innebär att barnet lär sig bäst genom att utforska sin 

omvärld på egen hand. En vuxen arrangerar situationer för att sedan vara åskådare, och hålla 

ögonen på elevens insatser. Detta är också en syn på lärande som får stöd i läroplanens mål 

(Grundskolans regelbok 2006). 

 

Aktiviteterna kan också klassificeras som objektfokuserad teori därför att lärarna stimulerar 

barnen att titta på bilderna och diskuterar färger och vad de kubistiska formerna liknar (Monet 

och Picassotema). Min erfarenhet av bildaktiviteterna är att syftet med aktiviteterna är 

färdighetsträning och att ge barnet en upplevelse av material och tekniska effekter. Barnen vill 

gärna experimentera med olika material som kritor, vattenfärg, papier-maché.  
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Ledning, guidning 

Av Ross olika sektorer innehåller ledning och guidningsaktiviteter moment som stimulerar 

barnen att se och tränar dem att använda material, tekniker, media och hantverk. Olika 

material och tekniker, kritor, vattenfärg, fastfärg, plakatfärg, papier-maché. Exempelvis är 

”Självporträtt” och ”Bokstavskul” aktiviteter. Ross och Vygotsky menar att förutsättningen 

för att en människa ska våga vara i en kreativ process är att leken blir ett sätt att förhålla sig 

på, t.ex. att använda material och tekniker på experimenterande sätt där atmosfären och 

omgivningen är tillåtande.  Syften i ”Självporträtt” är att barnen kan avbilda sig själva. Dessa 

aktiviteter har dessutom bildpedagogiska betydelser. De innebär en träning att se och föra 

bildsamtal respektive göra experiment med material. I aktiviteten ”bokstavskull” lär sig 

barnen bokstäver på ett kreativt sätt. Barnen tränar motorik och ser att det kan bli något fint 

när man bygger upp bokstäver. Vidare ingår aktiviteterna ”bokstavskul” i ett temaarbete och 

utgör en bearbetning av något man talat om tidigare. Aktiviteterna anknyter till Reggio 

Emilias inspirerade pedagogik. 

Pragmatisk teori är synlig i arbetet med ”bokstavskul” papier-maché tema därför att 

pragmatisk tradition förklarar hur barnen uttrycker något utifrån tidigare pedagogiska 

aktiviteter (kap.2 bildpedagogik, Reggio Emilia ”duva tema”). Barnen har arbetat med 

bokstäver, har skrivit sånger om bokstäver, ritade och målade bokstäver, ritade bakgrund för 

att få bild av bokstäver, bildade en bokstav med papier-maché. I ledning och guidning är 

slutresultaten en process där barnen fått tillfälle att träna många olika moment från arbete med 

råmaterial till färdig form. Den aktiviteten har mest varit avsedd att ge kunskap om och 

upplevelse av vad man kan göra med bokstäver. 

 

Konstnärlig pedagog 

I den konstnärliga pedagogiska aktiviteten arbetar lärarna mycket med det som Ross kallar 

stimulans av inre bilder och fantasi. Barnen får stöd i att föreställa sig något i minnet. De får 

vidare träning att använda material genom att experimentera med akvarellkritor utan 

instruktioner med hjälp av utmanande frågor. Bildsamtal förekommer där barnen berättar om 

vad deras bilder föreställer. Aktivitetens syfte är kognitivt som att föreställa sig bilder och 

gestalta dem i bild. Min VFU- lärare och jag var mycket aktiva med att ställa frågor i 

aktiviteten ”Symmetrimålning”. 

 

Handledarens sätt att leda gör att barnen har roligt. I dessa aktiviteter är barnen mest 

engagerande i att leka med sitt arbete på sitt eget sätt, exempelvis ”Bakgrund ger motiv” 
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favoritmotiv, ”Picassotema”, ”Monettema”. Aktiviteterna är både estetiska och pedagogiska. 

Barnen tränar bildspråklig förmåga. De berättar om sina bilder, använder material som 

föreställer något, får hjälp av lärarna genom stimulering att minnas och föreställa sig.  

I ”Självporträtt” och ”Symmetrimålning” finns en intellektuell utmaning under förutsättning 

att ett möte sker mellan lärare och elev. Det kan också vara så att lärare och elever har olika 

intentioner, och att det då inte sker ett samspel mellan läraren och barnen. Det händer att 

barnen ser ur sitt perspektiv och läraren förstår inte barnets. Det kan hända att barnen inte 

hittar strategier eller koder för hur man på pappret kan gestalta exempelvis ett föremål eller 

figur. Dessa aktiviteter har dubbla syften, barnen ska få träna färgblandning och intresse av 

motivet. I ”Symmetrimålning” hitta ett motiv och tänka abstrakt.  

 

Min undersökning innefattar också lärarnas olika sätt att arbeta med elever. Där är styrningen 

ganska stark när det gäller små barn och ibland svag när set gäller äldre elever.  Read anser att 

en vuxen påverkar genom att visa förebilder som förhindrar barnets självuttryck (Skoog 98). 

Jag tycker att lärarnas synsätt att visa förebilder stimulerar kreativitet. Om ett yngre barn ritar 

sin egen tolkning av lärarnas motiv eller äldre barn ändrar motiv men syften av aktiviteten är 

sådant som lärare föreslagit, då tycker jag att det är fria skapandes pedagogik (t.ex. 

aktiviteterna ”Bakgrunden ger motiv”- favoritbokstav, ”Bakgrunden ger motiv”- 

favoritmotiv). När det gäller ”Bokstavskul” arbete med tillverkning av med papier-maché 

bokstäver där lärarstyrning är stark med tillverkning av saker efter förebild. Är detta sätt att 

arbeta hämmande som Read påstår? Resultatet på mina studier visar något annat. Barnen visar 

ett personligt förhållande till sina bokstäver genom att vidareutveckla bokstäver och på egen 

hand måla och dekorera. Till expressiv teori kan kopplas lärarnas sätt att skapa en skyddad 

zon där barnen kan utveckla sin kreativa förmåga (Efland 1979). Lärarna skapar ordning och 

har kontroll över hela gruppen när barnen sitter ner i ett klassrum.  

Jag tycker att det finns kvalitet i alla de olika sätten att arbeta med bild som representerar min 

undersökning. I förslaget till Läroplan för grundskolan utvecklar bildämnet 

iakttagelseförmåga och kreativt seende. Det kan dessutom handla om att upptäcka nya färger 

och formmässiga lösningar, upptäcka möjligheter att förändra och skapa något nytt eller 

förbättra.  

  

De olika typerna av aktiviteter ger möjlighet för barnen att utveckla olika typer av 

kompetenser: koncentration, iakttagelseförmåga, social kompetens, språk, kommunikation. 

Jag tror att barns utveckling pekar åt samma håll inom både estetik och pedagogik.   
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Under undersökningsarbetet har mitt intresse väckts för olika forskningsområden. Det skulle 

vara att studera bildaktiviteter ur ett barnperspektiv. Vad betyder bildskapande för barnen? 

Vad upplever de när de skapar bilder?  

 

Vidare tror jag att det skulle vara värdefullt att studera flickors och pojkars beteende. Varför 

pojkar ibland inte reagerar på samma sätt som flickor? I min undersökning förekommer 

många estetiska kvaliteter i aktiviteterna men det finns dessutom ytterligare möjligheter till 

utveckling. Jag skulle i en framtida studie vilja lägga större vikt vid att diskutera vad man ser 

och upplever, diskutera mer kring resultatet av barns insatser i arbetet. 
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Bilaga 
Intervjufrågor  

 
1. Hur gamla är barnen? 

2. Hade ni planerat aktiviteterna tillsammans? 

3. Fanns det ett syfte att planera aktiviteterna i förväg? 

4. Hade ni en bild av hur resultatet skulle blir i farväg? 

5. Gick det som ni hade tänkt? 

6. Hur länge har ni arbetat som lärare? 

7. Har ni deltagit i någon kurs med inriktning på bildskapande? 

8. Vad är pedagogens uppgift i estetiska läroprocesser? 

 

 

Preciserade problemformuleringar  

1. Vilka syften har bildaktiviteterna? 

2. Vilket innehåll har de? 
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Bilaga 2 

”Bokstavskul” abstrakt teckning och målning med bokstäver ASOLRENIJV 
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“Bakgrunden ger motiv”- arbete med favoritbokstav” 
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Arbete med favoritbokstav med tekniken papier-maché.   
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Arbete med favoritbokstav med tekniken papier-maché.   
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”Symmetrimålning” 
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Konstundervisning  

Monet- tema 
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”Picasso- tema”  
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”Picasso- tema”  
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”Självporträtt” 
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”Självporträtt” 
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”Bakgrunden ger motiv” teckning av favoritmotiv”. 

 


