
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

– Man vet hur det känns, för man 
har varit med om det själv. 

 
 

– Ett arbete om att göra tittskåp med 
lokalhistoriska bilder - 

 
 
 
 
 

Anders Edlund 
 
 
 
 
 
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 
Konst- och bildgestaltning 
Bildskapande i skola och förskola, 30 hp, KBGAP2 
 
 
2014-05-25 



 2 

Innehållsförteckning 
 
 
Sammandrag..........................................................................................................................sid 3 
 
Frågeställning........................................................................................................................sid 4 
  
Bakgrund...............................................................................................................................sid 5 
  
Metod....................................................................................................................................sid 7 
 
Beskrivning av arbetsprocessen…………………………………………………………....sid 9 
  
Reflektion och slutsatser.....................................................................................................sid 19 
  
Avslutning...........................................................................................................................sid 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

Sammandrag 
Det här är ett arbete där jag under 5 tillfällen träffat och arbetat med elever ur åk 5 och 6 i 

något vi på vår skola kallar ”elevens val”. Eleverna får här möjlighet att inom LGR 11 s. 

ramar välja att under 70 minuter i veckan arbeta med något de har ett extra intresse av, som 

t.ex. idrott, musik, matematik, engelska eller naturorienterade ämnen.  
Vid min station blev rubriken ”Vi tillverkar tittskåp” och detta gjorde vi utifrån ett 

lokalhistoriskt perspektiv. Jag har haft ett samarbete med Västernärkes hembygdsförening för 

att tydligt kunna inspirera eleverna och ge dem en förståelse om svunnen tid. Samarbetet 

innehöll ett studiebesök hos föreningen där vi tittade på gamla saker som används i 

närbygden, vi lånade även en film som en privatperson hade gjort i vårt samhälle någon gång 

på 1930-talet. Vi fick även lov att använda hembygdsarkivets gamla fotografier i 

tillverkningen av våra tittskåp. Dessa bilder har vi även tittat på och analyserat. 

Första lektionen använde vi till att titta på den lånade filmen, andra lektionen gick åt till det 

spännande studiebesöket. Lektion 3-5 använde vi till tillverkning av skåpen. Hela arbetet 

utmynnade i och avslutades med en utställning på kommunbiblioteket där eleverna fick 

möjlighet att visa upp sina skåp. I bildernas bok kan jag läsa att: 

 

- Det växande barnet och de unga har två frågor som de speciellt  

      söker svar på. Vem är jag? Och hurdan är den här världen  

      omkring mig?1 

 

 

 

 

 

 
          http://www.vasternarke.se/bilder/visabild/1073-manniskor/ 

 

Med detta arbete hoppas jag på att eleverna fått en djupare förståelse och ökad kunskap om 

den ”närvärld de har omkring sig. 

                                                 
1 Anna-Christina Forsman, Liisa Piironen. Bildernas Bok. Helsingfors: Schildts, 2006, sid 8. 
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Frågeställning 

Jag har valt göra mitt arbete utifrån att jag ville låta eleverna få en ökad förståelse och 

kunskap till sin omvärld. Jag ville använda bildskapandet som redskap för att ge dem den 

kunskapen. Samtidigt fick barnen lära om hur man kan använda sig av olika material och 

tekniker för att kunna skapa en egen miniatyr värld. Paulsen menar i sin bok Estetik i 

förskolan: att man först måste ge barn möjlighet att undersöka och lära sig uttrycksmedlets 

möjligheter och experimentera inom dess gränser. Hon menar vidare att när uttrycksmedlet 

sedan behärskas någorlunda, är barnet i stånd att använda det i förhållande till sina egna 

tankar och känslor och i samspel med andra barn.2 

Eisner skriver i sin bok The arts and the Creation of mind om hur konsten påverkar vårt 

medvetande och menar där att den gör det på flera olika sätt.  

Vidare skriver han att: 

 

– Konsten förfinar våra sinnen så att vår förmåga att uppleva världen blir mer komplex och 

   subtil, den främjar användningen av vår fantasifulla kapacitet så att vi kan föreställa oss   

   intryck vi faktiskt inte kan se så som, smak, känsel, ljud och dofter.3 

Han menar vidare att: 

-  Humans are sentient creatures born into a qualitative environment in and through which  

  They live.  

Vilket ungefär betyder att: 

– Människor är kännande varelser som upplever och lever genom sin omgivning.4  

 

I boken Estetik i förskolan kan jag läsa när det gäller målområden och då om att ge insikter i 

kulturtraditioner, nationellt och globalt att: 

 

- Barnen bör få uppleva estetiska uttryck som är knutna till närmiljön,  

      den nationella kulturen och estetiska utryck från andra länder och  

      kulturer, till exempel i förbindelse med invandrare i närmiljön.5  

 

                                                 
2 Brit Paulsen, Estetik i förskolan. Lund: Studentlitteratur, 1996, sid 22. 
3 Elliot W. Eisner. The Arts and the creation of mind,  
   Yale university press/New haven and London 2002, sid 19. 
4 Eisner, 2002, sid 20. 
5 Paulsen, 1996. 
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I min examinationsuppgift har jag koncentrerat mig på estetiska uttryck som är knutna till 

elevernas närmiljö. 

 

Min frågeställning blir:  

– Kan jag öka elevernas kunskap om sin närmiljö med hjälp av ett bildskapande?  

 

Jag ställer mig också frågan: 

– Kan jag öka elevernas kunskap om bildskapandet med hjälp av vår närmiljö? 

 

Bakgrund 

För några år sedan stod det att läsa i vår lokala dagstidning ”Nerikes Allehanda” att 

Västernärkes hembygdsförening fått ärva en film gjord av en privat person på 30-talet. Detta 

var unikt, då det inte tidigare funnits något liknande tidsdokument innehållande rörliga bilder 

från Fjugesta. Filmen hade skickats till Svensk filmindustri i Stockholm för att restaureras och 

fördes där över till DVD format. När den nu var klart skulle det hållas en premiärvisning för 

ortens befolkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             http://www.vasternarke.se/bilder/visabild/1936-storgatan/ 

 

Allt detta tyckte jag var spännande då jag för egen del har ett stort historiskt intresse. Dagen 

för filmvisningen kom och den stora samlingssalen som för kvällen fick agera biosalong 

fylldes till sista plats, men det slog mig då att medelåldern där var väldigt hög. Inte ett barn 

eller ungdom syntes till, vilket jag tyckte var synd då denna film ju också handlar om deras 

hembygds historia.  
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En fransk författarinna Simone Weil sa en gång att: 

– Om man inte känner till det förflutna, förstår man inte nutiden och är inte lämpad  

      att forma framtiden.6 

 

Denna film har funnits i mina tankar under en lång tid och jag har länge velat använda den på 

något sätt i mitt arbete med eleverna på skolan. När så kursen bildskapande i förskola och 

skola dök upp och en examinationsuppgift skulle göras kom jag genast på att jag skulle 

använda mig av ett lokalhistoriskt perspektiv i mitt arbete, och filmen skulle kunna användas 

som en del av den inspiration jag ville ingjuta hos eleverna. 

Idén till att göra tittskåp av emballage för kopieringspapper fick jag från Skolverkets film 

Bedömningsstöd för bild som finns på Skolverkets hemsida.     

 

Under syftestexten i LGR 11 kan man läsa att: 

– Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 

bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av  

      visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.7 

 

Vidare kan man läsa i det centrala innehållet om: 

 

Bildframställning 

• Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och 

 illustrationer till text. 

• Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete. 

• Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage 

Redskap för bildframställning 

• Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och 

 färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. 

• Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, 

 filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns. 

                                                 
6  Simone Weil. 1909-1943. http://www.livet.se/ord/liknande/se_107743 
7 Skolverket, 2011, Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket. 
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• Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten. 

Bildanalys 

• Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de 

 är utformade och vilka budskap de förmedlar. 

• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och 

 budskap. 

Med dessa syften ur det centrala innehållet i ämnet bild vill jag visa på vilka delar jag täckt in 

i detta arbete med mina elever.8 

Metod 

För att få svar på mina frågeställningar gällande om jag kan öka elevernas kunskap om sin 

närmiljö med hjälp av ett bildskapande och om jag kan öka elevernas kunskap om 

bildskapandet med hjälp av vår närmiljö tog jag i ett första skede kontakt med Västernärkes 

hembygdsförening och föreslog ett samarbete som skulle bestå i att mina elever skulle komma 

på ett studiebesök hos föreningen, samt att jag ville låna en film och fotografier föreställande 

Fjugesta i svunnen tid. Detta samarbete skulle ju gynna mina elever som inspiration i deras 

bildskapande, men också gynna föreningen som nu hade chansen att få berätta om sina 

verksamheter vilket ju skulle kunna ingjuta kunskap hos mina elever. 

 

 

 

 

 

                       http://www.vasternarke.se/bilder/visabild/861-familj/ 

Gruppen av elever skapades genom att barnen i åk 5 och 6 fick göra ett val till att vara med 

för att skapa tittskåp.  

                                                 
8 Skolverket, 2011. 
 

http://www.vasternarke.se/bilder/visabild/861-familj/
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Projektet kom att vara vid 5 tillfällen och då under 70 minuter varje gång. Jag hade också 

innan arbetet startade förberett en blankett som eleverna fick med sig hem där jag berättade 

om projektet samt frågade om det gick bra att eleverna var med på bild i min dokumentation 

och examinationsuppgift. Vidare tog jag också en kontakt med kommunens kultursekreterare 

för att boka tid och plats för den kommande utställningen på kommunhuset. Materialen vi 

arbetade med var lådor i kartong som tidigare fungerat som emballage till kopieringspapper. 

Jag hade här innan projektet startade samlat på mig 11 till 12 stycken lådor. Vi använde också 

papperskopior av historiska fotografier föreställande Fjugesta. Dessa skulle fungera som 

fondvägg i tittskåpen. Figurerna i skåpen kunde göras med piprensare. Vi använde även 

silkespapper, hönsnät, vattenlösliga färger, kartongbitar, glasspinnar, pärlor, tygbitar, 

tandpetare osv.  

Efter som vi på skolan inte har någon egen bildsal hade jag innan första träffen samlat på mig 

material jag kunde se potential i för att bygga med.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I boken Studio Thinking 2 står det att läsa: 

 

     – Elever i konststudier lär sig ”se” mer noggrant än vad vanligt folk gör.  

       De lär sig se med nya ögon.9 

                                                 
9 Lois Hetland, Ellen Winner, Shirley Veenema, Kimberly M. Sheridan, Studio Thinking 2. New York:  
   Teachers College press, 2013, sid 73. 
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Jag upplever att jag tittar med ”nya ögon” både när det gäller i bilder men jag tittar även efter 

potentiella prylar, saker och färger då det gäller insamling av material och verktyg till 

undervisningen. 

Jag plockade även ihop en stor back med olika målarfärger, penslar och andra saker vi kunde 

ha nytta av. En fördel jag hade under arbetet var att det klassrum vi var i låg alldeles intill 

skolans materialrum, vilket gjorde att om eleverna saknade något under arbetets gång så var 

det enkelt för mig att hämta.  

Vidare lät jag eleverna bildtolka de fotografier de kom att välja. Jag utgick då utifrån skriften 

Att tolka och analysera bilder. Där tar författaren upp forskaren Erwin Panofskys (1892-1968) 

förenklade modell där man beskriver vad man ser i bilden, berättar vad som sker i bilden 

samt lägger in egna privata associationer, som t.ex. vad man tänker på när man ser bilden, tar 

upp något eget minne, får med om man har några egna funderingar runt bilden.   

 

I skriften Att tolka och analysera bilder kan jag läsa att: 

 

- I en bild är färger och former tillgängliga för våra sinnen.  

      Dessa färger och former förknippar vi med ett tanke- eller  

      känsloinnehåll, bilden väcker föreställningar och associationer. 

      Formerna kan syfta eller referera till någonting och detta kallas  

      motiv eller tema.10 

 

Beskrivning av arbetsprocessen 
Jag träffade mina elever ur åk 5 och 6 vid fem tillfällen. Det första tillfället handlade om att 

låta inspirera eleverna. Jag började här med att presentera arbetet för barnen, berättade om vad 

ett tittskåp är (Vilket ju inte är själklart för alla). Så tittade vi på filmen föreställande Fjugesta 

på 1930-talet. Filmen saknade ljud så här hade jag nu en möjlighet att ytterligare skapa och 

förhöja en stämning med hjälp av musik jag själv kunde välja. Valet blev musik av den 

svenska tonsättaren och filmmusikskaparen Matti Bye som tidigt i sin karriär arbetade som 

just stumfilmspianist, och den valda musiken kom från filmen Faro. Eftersom filmen inte var 

så lång fanns möjlighet att efter första påseendet titta ytterligare en gång.  

 

                                                 
10 Catharina Elsner, Att tolka och analysera bilder, Stockholm: Didaktikcentrum, HLS förlag 1998, sid 8. 
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Den andra gången stannade vi filmen på vissa ställen för att studera detaljer i miljön. Vi hade 

bland annat här möjlighet att titta på dåtidens telefonstolpar, och jag kunde berätta om de 

många trådarna som hängde i luften samt förklara att det gick in en sådan tråd till alla som 

hade telefon. Vidare i filmen visades klipp på dåtidens barn som lekte vid järnvägsspåret där 

ångloken passerade (Järnvägen är sedan många år nedlagd och rälsen borttagen, men 

stationshus och järnvägshotell finns kvar i Fjugesta).  

En av eleverna tyckte här att det var lite otäckt då han förstod att barnen i filmen kanske inte 

lever längre. Vi kunde också se på filmen att en del för eleverna viktiga byggnader som t.ex. 

Konsum inte hade byggts än och på filmen höll man som bäst på att bygga en bank (Ett stort 

pampigt stenhus). I denna bank huserar i dag svenska kyrkan och har här aktiviteter så som 

musikskoleverksamhet och annan ungdomsverksamhet för mina elever.  

 

När nu så filmaktiviteten var avklarad fick eleverna själva dela in sig i grupper om två till tre 

elever i var grupp.  

 

I Bildskapande i förskola och skola skriver författaren i sin bok om en av sina utgångspunkter 

och menar där att:  

 

- Människan är en social varelse och att barn lär sig i samspel med andra.  

      Barn socialiseras in i en bildvärld, både som skapare av egna bilder  

      och som betraktare av andras.11 

 

Jag brukar i vanliga fall inte förespråka att eleverna själva får gruppera sig, då det finns elever 

som av olika anledningar lätt kan hamna utanför, men i detta fall såg jag en vinst i att eleverna 

valde själva, då de var från olika klasser och lite blyga inför varandra samt att tiden för arbete 

var knapp.  

Min frågeställning för uppgiften handlade ju inte om att lära känna varandra, utan om jag 

kunde öka elevernas kunskap om sin närmiljö med hjälp av ett bildskapande och om jag 

kunde öka elevernas kunskap om bildskapande med hjälp av närmiljön.      

När så grupperna var klara visade jag eleverna de fotografier eleverna skulle använda som 

fondvägg i sina skåp. Här fick de nu göra ett val av fotografi, ett val utifrån eget önskemål och 

egna intressen.  
                                                 
11 Marie Bendroth Karlsson, Bildskapande i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur, 1998, sid 35 
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Bilderna de hade att välja på föreställde: 

 

- En skolklass från förra sekelskiftet  

- Invigningen av Fjugesta järnvägsstation 1897  

- En bild från vår storgata från 1950-tal  

- Elevernas egen skola från 1940-tal 

- Olika butiker i Fjugesta från början av 1900-talet 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Vidare fortsatte vi arbetet med tittskåpen genom att eleverna fick måla utsidan av sina skåp 

med vattenlöslig täckfärg för att dölja och få bort den på kartongen tryckta reklamtexten. Här 

stötte vi på ett problem som skulle synas tydligare efter några av våra träffar. Kartongerna de 

blivit tilldelade av mig var ju från början emballage för kopieringspapper. Dessa är vikta så att 

man lätt ska få ut pappersbuntarna ur kartongen vilket gör att emballaget inte är helt slutet 

runt om. Resultatet blev då att när skåpen fick färg på sig som torkade började kartongen 

bågna och skeva. När detta upptäcktes var vi redan så långt in i processen så det var svårt att 

byta ut våra skåp. Något som jag kunnat tänka på innan tittskåpsprojektet drog igång ser jag 

nu är att jag själv skulle gjort ett skåp som förstudie för att få se och upptäcka vilka fallgropar 

jag och vi skulle hamna i. 
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Däremot lät jag eleverna göra en förstudie, och tänkte mig då att eleverna skulle få 

experimentera och lära om hur man med enkla medel såsom piprensare kan tillverka en figur 

att använda som markörer för människor i sina skåp.  

 

I boken Estetik i förskolan tar författaren upp vikten av att få känna sig för och göra detta på 

ett lekfullt sätt. Hon menar att: 

 

- Vi leker med nya material för att lära känna dem och de möjligheter de ger. 

      Vi formar om material, finner nya lösningar och experimenterar.  

      Vi är inte upptagna av produkten, vi har inga regler för hur något till  

      slut ska ”bli”. Detta är en viktig pedagogisk princip: för att vara  

      skapande måste vi ge plats åt leken, glädjen och nyfikenheten.  

      Det är viktigt att pedagogen är med under denna lekperiod som  

      intresserad, lekande och undrande, en som upplever tillsammans  

      med barnen.12 

 

Författarinnan visar i sin bok på en modell av Malcolm Ross gällande de olika pedagogiska 

förutsättningarna för den kreativa processen och tar då upp: 

  

 

 

• Förnimmelse,  

• Uttrycksmedel,  

• Hantverk, teknik,  

• Bildskapande och fantasi.13 

 

 

 

Ross menar vidare att det är leken, det kreativa sättet att förhålla sig till omgivningen, som 

ska omgärda den kreativa processen och är den grundläggande betingelse som måste 

genomströmma de andra förutsättningarna. 

 
                                                 
12 Paulsen, 1996, sid 103. 
13 Paulsen, 1996, sid 102. 
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Så här gjorde vi en piprensarfigur: 

Figur 1.   Figur 2.  Figur 3. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.   Figur 5.  Figur 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Vid det andra lektionstillfället gjorde vi ett studiebesök till Västernärkeshembygdsförenings 

arkiv som är beläget bara ett stenkast från vår skola. Här blev vi mottagna av Sven Söderström 

som fungerar som kultursekreterare i föreningen. Han berättade lite om hur ett hembygdsarkiv 

fungerar och om de verksamheter de är delaktiga i. Så visade Sven oss gamla saker människor 

runt om i Fjugesta använt och sedan skänkt till föreningen. Sven kunde här berätta historierna 

bakom de olika föremålen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bland annat fick vi höra om en bonde som köpt sig en phonograf (föregångaren till 

grammofonen, CD-spelaren och Spotify) och bondens dräng som blev så imponerad och 

förtjust i denna tingest att han fick lov att köpa Phonografen på avbetalning.  
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Nu visade det sig att drängen med sin knappa lön inte hade möjlighet att betala bonden, så han 

fick ge sig ut i traktens stugor för att knacka dörr och erbjuda människor att lyssna på 

maskinen för endast 10-öre låten. 

Vi fick här också titta på gamla grötfat som hela familjer åt ur samtidigt, och värmekrus som 

damerna använde under sina kjolar vintertid på söndagsgudstjänsten i kyrkan. 

Allt detta för att inspirera eleverna i arbetet med tittskåpen. 

 

När vi nu sågs vid det tredje lektionstillfället hade alltså eleverna blivit inspirerade genom 

filmen och studiebesöket. De hade fått sätta ihop egna grupper och grupperna hade fått välja 

ett fotografi. Eleverna hade förberett de blivande ”tittskåpen” genom att måla dessa, samt som 

förövning lärt sig tillverka figurer av piprensare. Nu var det bara för eleverna att bygga och 

inreda sina skåp. Detta höll vi på med under 3st lektionstillfällen. 

 

De hade här också till sina grupper fått ett papper på vilket jag beskrivit hur man gör en enkel 

bildanalys. Detta papper skulle gruppen någon gång i inledningen av byggarbetet med 

tittskåpen diskutera kring och tillsammans fylla i. Min tanke var här att eleverna skulle titta 

närmare på det fotografi gruppen valt, och få en större förståelse för vad de såg i bilden. En 

förståelse de kunde ha nytta av i sitt arbete. På papperet tog jag upp tre frågeställningar jag 

ville att eleverna skulle fundera kring. 

 

Dessa var: 

 

1. Beskriv 

   Vilka föremål ser ni i bilden? 

2. Berätta 

   Om vad som sker i bilden. 

3. Privata associationer 

   Vad tänker ni på när ni ser bilden? Vad kommer du att tänka på?  

      Något minne? Något du undrar över? 
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Jag tänker här redogöra för hur en grupp av elever svarat. Eleverna i den gruppen valde i sitt 

arbete med tittskåpet att arbeta kring ett klassfotografi från början av 1900-talet. 

 

1. Beskriv vilka föremål ni ser i bilden? 

      Svar: Det är gammaldags, de är unga på bilden, klassfoto,  

               de har klätt upp sig. 

 

2. Berätta vad som sker i bilden. 

      Svar: De tar ett klassfoto, de sitter stilla, vissa står upp,  

               De försöker vara fina när det är klassfoto. 

 

3. Privata associationer: Vad tänker ni på när ni ser bilden? Något minne? 

Något ni undrar över? 

      Svar: Man vet hur det känns för man är med om det själv.  

               Någon liknar någon i min klass fast det ser gammalt ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            http://www.vasternarke.se/bilder/visabild/875-elever/ 

Dessa elever gjorde sedan ett tittskåp med deras bild som fond föreställande en 

klassfotosejour från förra sekelskiftet. De limmade glasspinnar som trägolv, tillverkade en 

lådkamera av kartong, fäste en ridå på skåpet så att det blev som att titta in på en teaterscen. 

När så arbetet med skåpen var klart skulle vi ha utställning med elevernas färdiga alster. Detta 

skulle ske i Lekebergskommunhus, en plats som även inrymmer det lokala biblioteket. Jag 

hade en tid innan arbetet kring tittskåpen tagit kontakt med kommunens kultursekreterare och 

bokat tid och plats för våra tillblivelser. Utställningen kom att pågå under 14 dagar i husets 

foajé, en plats där det passerar både vuxna och barn dagligen. För att uppmärksamma 

Fjugestaborna på att vi hade en utställning så tog jag en kontakt med vår läns tidning som 

heter Nerikes Allehanda för att be de göra ett reportage runt elevernas arbete.  
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Journalisten från tidningen ville då gärna intervjua några av eleverna om arbetet. Reportaget 

samt upplockning av utställningen skulle ske en torsdagseftermiddag när eleverna egentligen 

hade slutat sin ordinarie skoldag, vilket innebar att jag här hade svårt att ta med mig alla de 

elever som deltagit i arbetet för att ställa ut och intervjuas. Jag fick då välja ut två elever ur åk 

6 och ytterligare ta en kontakt med deras föräldrar för att berätta om att tidningen skulle 

komma, samt höra mig för om det gick bra att eleverna deltog i intervjun med namn och bild. 

När jag så fått klartecken av föräldrarna var det bara att skrida till verket. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                         http://www.vasternarke.se/bilder/visabild/92-fjugesta/ 

 

Här nedan följer en kort redogörelse för det arbete eleverna som sedan kom att intervjuas 

gjorde med sina tittskåp. 

Gruppen bestod av två elever ur åk 6 och de valde att arbeta kring ett fotografi föreställande 

invigningen av Fjugesta järnvägsstation 1897.  

Bilden föreställer ett stationshus byggt i trä och är i ett lokalhistoriskt perspektiv viktigt, då 

hela samhället ”Fjugesta” är uppbyggt kring järnvägen och Svartåbanans tillblivelse.  

Huset som än idag finns kvar är i ganska dåligt skick och är i stort behov av renovering, det 

har genom historiens gång bland annat fungerat som loppis, frisör, privat bostad med mera. 

För en tid sedan köptes huset av Lekebergskommun och tankar finns nu på att göra någon typ 

av aktivitetshus för barn och ungdomar. På fotografiet eleverna valde är huset nybyggt och 

utsmyckat med kransar och girlanger. Eleverna valde här att förklara den tid som har flytt 

genom att dela in sin bild i fyra olika delar, där varje del skulle föreställa en årstid.  
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De valde att färglägga fotografiet med kritpennor för att på så vis gestalta årstiderna vår, 

sommar, höst och vinter. Årstidsgestaltnigen fortsatte sedan ut i själva tittskåpet och eleverna 

använde här material såsom färgat tyg, hönsnät och ståltråd. 

 

Här nedan följer tidningsartikeln. Jag har här valt att byta ut de intervjuade elevernas 

namn.  

 

Tittskåp av Fjugesta skapades på elevens val 
 

Bild, skapande och lokalhistoria. Utifrån de ingredienserna skapade elever i åk fem och sex 

egna tittskåp i ämnet elevens val. Tittskåpen visas nu i entrén till biblioteket i Fjugesta. 

Elever i årskurs fem och sex på Lekebergsskolan i Fjugesta fick på elevens val göra tittskåp 

utifrån en historisk bild. – Det var jätteroligt. Det fanns så många saker att använda, säger 

Malin Karlsson som tillsammans med Eva Johansson skapade ett titthus utifrån ett fotografi 

på stationshuset i Fjugesta och de fyra årstiderna. Tjejerna delade upp bilden i fyra olika delar. 

En del per årstid. 

 

 

 

 

 

 

 

I tittskåpet syns solen, moln, blommor, snö och höstlöv. – Vi använde oss av lokalhistoria. 

Vi besökte Västernärkes hembygdsförening och vi såg en film från Fjugesta som var inspelad 

på 1930-talet, säger Anders Edlund, lärare i bild och musik på Lekebergsskolan.  

De historiska fotografierna som användes till tittskåpen lånades av hembygdsföreningen.  

– Bilderna är utgångspunkten. Eleverna fick välja en miljö och de fick sedan fantisera runt 

bilderna och göra tittskåpen, säger Anders Edlund.  

Tittskåpen visas nu i entrén till biblioteket i Fjugesta. Utställningen pågår under två veckor. 

 

Tove Svensson NA.14 

                                                 
14 Tove Svensson, 2014-05-08, Tittskåp av Fjugesta skapades på elevens val, Nerikes Allehanda del 2, s.6.  
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Själva utställningen kom att ses av ca 200 vuxna personer samt 10 skolklasser som passerade 

och stannade till vid entrén till kommunbiblioteket enligt en av bibliotekarierna.   

 

Som avslutning på arbetet av tittskåpen tog jag med mig eleverna till kommunhusets entré för 

en avslutande redovisning. Nu hade det gått ca 3 veckor sedan vi avslutade själva byggandet 

av skåpen och eleverna kände sig inte lika starkt motiverade till att än en gång behöva 

konfronteras med sin grupps eller de andra gruppernas skåp. Jag märkte här att detta med 

redovisning och reflektion är något man behöver träna med eleverna.  

Jag tyckte själv här att jag varit tydlig med varför vi tillsammans skulle titta på utställningen 

som avslutning. Något barn utryckte här en undran om varför vi skulle titta på skåpen igen, 

det var ju de som gjort dem. 

 

Jag ställde två frågor vi redovisningen och dessa var: 

 

1. Varför valde ni just ert historiska fotografi att arbeta kring? 

2. Vad föreställer bilden? Hur har ni tänkt? 

 

Här redogör jag för hur en av grupperna svarat. De hade valt en bild föreställande den skola 

de själva går på. Bilden är tagen vid mitten av 1940-talet. 

 

Fråga:  Varför valde ni just den bilden? 

Svar: - Många känner igen skolan. 

 

Fråga: Vad föreställer bilden? Hur har ni tänkt? 

Svar: - Vi ville göra en skolgård där några barn har rast.  

            Någon sitter och äter sin matsäck, medans två barn leker på en kulle.  

            Vi tyckte arbetet med tittskåpet var jobbigt, men också kul. 
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Reflektion och slutsatser 
Arbetet med tittskåpen har för mig varit både lärorikt och intressant. Jag tycker att jag som 

elevernas lärare varit välplanerad i projektets upplägg och struktur. Jag har kopplat arbetet till 

våra styrdokument LGR 11. Jag upplever också att jag varit väl förberedd inför varje lektion 

när det gäller lektionsupplägg och materialhantering. Jag läser i boken Studio thinking 2 att 

man där tar upp tre strukturer för lärande i bildskapande processer. 

 

1. The demonsration-lecture (Demonstration och föreläsning) 

2. Students-at-work (Eleverna i arbete) 

3. The Critiqe (Utvärderingen)15 

 

Jag ser vikten av att ha en tydlig struktur i arbetet med bild, då det för både lärare och elev ger 

en större känsla för och ramar in sammanhanget och att varje del i strukturen tydligt driver 

eleven framåt i kunskapsutvecklingen. Det blir inte bara slutprodukten, den färdiga bilden 

som blir det viktiga. Istället ställs den skapande arbetsprocessen i fokus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men det finns ju förstås saker som dyker upp under ett arbetes gång att reflektera över. Som 

jag tidigare i texten tog upp så ser jag nu i efterhand att jag som egen förstudie skulle byggt ett 

skåp för att få tag i de fallgropar man kan hamna i. Jag tänker här bland annat på problemet 

med kartongen (stommen till skåpen) som började skeva och bågna när den fick färg och lim 

på sig.  

 

 

                                                 
15 Hetland, Winner, Veenema, Sheridan, Sid 21-28. 
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Samtidigt känns det som att om jag själv gjort ett tittskåp hade det lätt blivit en enkelhet för 

mig att visa detta skåp för eleverna som inledning av vårt arbete, vilket lätt hade kunnat 

hämma elevernas egen kreativitet. Eleverna vill ju göra som den vuxna, vilket de tror är det 

rätta. Arbetet hade då fått en stark styrning.  

När det gäller att pedagogiskt vägleda elever till kunskap skriver författaren till boken 

Bilskapande i förskola och skola om graderna av styrning och guidning under en läraktivitet. 

Hon sätter här begreppet guidning i relation till ämneskunskap och mästarroll medans 

begreppet styrning relateras till makt och auktoritet. Bendroth Karlsson menar vidare att 

vidderna av guidning och styrning i en läraktivitet anpassas efter den läraktiviteten man håller 

på med. Hon skriver:  

 

                – Målet har självklart en stor betydelse för hur aktiviteten utformas.16  

 

Bendroth Karlsson förtydligar de två begreppen i en modell som visar hur de både 

kompletterar och står mot varandra.  

 
 

Stark guidning (läraren som mästare) 
 
   
  Skräddar        Community 
  Lärling        of learners 
 
 
 
Hård styrning                     Mjuk styrning 
 
  Helt lärarstyrd         
  Utan redskap      ”fritt skapande” 
 
 
 
 

Svag guidning (läraren som åskådare) 
 
 
 
Figur. Guidning och styrning.17 
 

                                                 
16 Bendroth Karlsson, 1998, sid 40-41. 
17 Bendroth Karlsson, 1998, sid 42. 
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Jag anser att i mitt arbete med tittskåpen hamnade jag någonstans i fältet ”Community of 

learners” (gemenskap av elever), men då lite åt mittaxeln då det gäller styrningen. Eleverna 

blev ju av mig styrda till att göra tittskåp och i det använda ett lokalhistoriskt fotografi som 

fondvägg. 

 

Ett annat dilemma jag stod inför var när vi skulle ha slutredovisning och reflektion av 

projektet med våra skåp. Det hade då på grund av sportlov och andra aktiviteter gått 3 veckor 

sedan eleverna blivit klara med sina arbeten. Vissa elever visade här en motvilja över att 

behöva konfronteras med sina skåp en gång till. Jag ser tydligt vikten av redovisningar och 

reflektioner efter ett arbete, men som jag ser det var eleverna efter så lång tid redan klara med 

sina arbeten och hade lämnat detta mentalt för vidare utmaningar. 

 

Fick jag då svar på mina frågeställningar som var: 

 

– Kan jag öka elevernas kunskap om sin närmiljö med hjälp av ett bildskapande?  

 

Svaret på den frågan är förstås ja, med tanke på den i mitt tycke inspirerande process eleverna 

utsattes för med de historiska fotografierna, filmen samt studiebesöket hos Västernärkes 

hembygdsförening.  

 

Jag vände ju också på frågan och undrade: 

 

– Kan jag öka elevernas kunskap om bildskapandet med hjälp av vår närmiljö? 

 

Här blir ju också svaret ja, då jag ju använt mig av elevernas historiska närmiljö som en 

”Starter” i det bildskapande temaarbetet. Som en ram till elevernas eget kreativa skapande och 

experimenterande med olika material och tekniker. 
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Avslutning 
Som avslutning på denna rapport vill jag berätta att projektet och processen med våra tittskåp 

får en fortsättning då vi den 19 maj 2014 på Lekebergsskolan 3-6 i Fjugesta, ska ha ett Öppet 

hus för föräldrar, syskon och andra anhöriga till skolans elever. Det finns då en önskan från 

skolans rektor om att på nytt sätta upp utställningen med våra tittskåp föreställande Fjugesta i 

förgången tid. Efter den utställningen får eleverna ta med sig sina tittskåp hem och 

förhoppningsvis fortsätter historien om historian, fast då utan mitt påseende.  
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