
 

 

 

Att teckna Manga  
En studie genom bilder och samtal  

 

 
Hanna Byström  
 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

 

Konst- och bildgestaltning 

Bildskapande i skola och förskola, 30 hp,  KBGAP2 

 

 

2014-06-04 

 



2 
 

Sammanfattning 
 

Denna rapport beskriver ett projekt jag arbetat med tillsammans med elever i årskurs fem. Vi 

har under en period av sex veckor arbetat med att teckna i den japanska mangastilen. Under 

kursen Bildskapande i skola och förskola har ämnet synliggörande samtal väckt mitt intresse 

och syftet med detta projekt har varit att se hur jag kan föra in samtal i ett mangaprojekt och 

hur mycket ansvar eleverna kan ta för sin inlärning inom ämnet. Vi har arbetat med bildsamtal 

och analys av mangastilen, eleverna har själva fått studera och undersöka och sedan också 

tecknat själva. Genom planering och elevernas engagemang har det fungerat bra att berika 

detta mangaprojekt med samtal av många olika slag, där eleverna har delat ansvaret med mig 

att ta sig vidare i det estetiska lärandet. Eleverna har visat på stor nyfikenhet och kämpaglöd 

för att lyckas och det har varit både roligt och lärorikt att få dela detta projekt med dem.  
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1. Bakgrund och fokusering  

”Vi vill göra något coolt!”  

”Inte något av någon gammal gubbe.”  

Detta blev min startpunkt för arbetet som presenteras i denna uppsats. Klassen jag har arbetat 

med är en årskurs fem och består av totalt 13 elever. Nio flickor och fyra pojkar. Jag började 

arbeta med klassen i början av vårterminen och hade inte träffat dem tidigare. Då jag inte 

kände dem innan, hade jag ingen vetskap om vad de arbetat med tidigare i bildundervisningen 

och heller inte vad de hade för intressen. Efter att ha fått okej från klassens andra lärare att 

genomföra detta arbete med dem, började jag med att samtala med eleverna om vad de arbetat 

med hittills och, om de hade några önskemål om vad de skulle vilja göra. Många 

kommentarer, viljor och önskemål kom fram, där de flesta var av karaktär som citaten 

ovanför. Den ”gamla gubben” tros vara Vincent Van Gogh, då eleverna arbetat med hans 

konst innan juluppehållet. Trots att jag själv tycker att de ”gamla gubbarna” har sin givna 

plats i bildundervisningen ville jag ändå ta elevernas önskemål på allvar.  

Jag började fundera på vad jag kunde ge eleverna som kanske hade en lite modernare anda än 

van Gogh. I kursplanen för bild står att eleverna ska utveckla kunskaper om bilder i olika 

kulturer, både historiskt och i nutid och även att de ska analysera historiska och samtida 

bilders uttryck, innehåll och funktioner. (Skolverket, 2011)  

Utifrån kursplanen, mina egna kunskaper, elevernas önskemål och våra nyfikenheter i ämnet, 

bestämde jag tillsammans med eleverna att vi skulle arbeta med Mangatecknande. Manga är 

japanska tecknade serier (www.ne.se), men det vi valde att fokusera på är just teckningsstilen.  

Jag har arbetat med Manga tidigare med elever i olika klasser. Då endast som en kort 

teckningsuppgift för att t.ex. fylla ut tid när jag arbetat som vikarie. Korta pass på ca 30-40 

minuter som bara handlat om: man gör så här, varsågod att prova.  

Under kursen Bildskapande i skola och förskola har litteraturen och kursens närträffar handlat 

mycket om samtal inom bildundervisningen.  

Kursplanen i bild säger även att bildundervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin 

kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna 

initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. (Skolverket, 2011)  

http://www.ne.se/
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Det jag nu blev nyfiken på och vill undersöka är hur jag kan föra in samtal och bildanalys i 

detta arbete, där eleverna lär sig teckna Manga. Hur kan jag berika ett projekt inom 

mangatecknande med hjälp av bilder och samtal kring dem? Jag undrar också hur mycket 

ansvar jag kan föra över på eleverna i att upptäcka denna speciella teckningsstil själva? Hur 

kan befintliga bilder hjälpa elever att lära sig något nytt?  
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2. Litteraturgenomgång 

Forsman och Piironen (2006) skriver i Bildernas bok – Handbok för bildkonstundervisningen 

i grundskolan att bilder kan visa vägen till många olika färdigheter och att både konstbilder 

och seriebilder besitter en mängd historisk och samhällelig kunskap. De lär oss om förgångna 

tider och om dagens värld. Allt finns där och bilderna lär oss om livet. Men för att få grepp 

om bilder behöver vi även få sätta ord på dem. Konst av alla dess slag behöver tolkning och 

som lärare behöver man starta och stödja en dialog mellan eleverna och konstverket. Det är 

inte alltid så lätt, men kan bli ett riktigt äventyr att gemensamt studera och diskutera allas 

olika associationer. Att arbeta med samtal kring bilder och bildanalys utvecklar elevens 

kunskaper. Det ger träning i att se och att upptäcka. Eleven tränas i att uttrycka sig verbalt och 

får mer och mer tillit till sina egna upplevelser som betraktare. (Forsman & Piironen, 2006, 

s.29-31) Det finns många olika modeller för bildanalys. Forsman och Piironen (2006) har 

själva tagit fram en egen modell, men menar också att utformningen bör skilja sig beroende 

på ålder på eleverna, analysens syfte och vilken typ av bilder man ska analysera. (Forsman & 

Piironen, 2006, s. 31)  

I Att tolka och analysera bilder beskriver Elsner (1998) sin modell av bildanalys som där sker 

i två steg; bilden som innehåll och bilden som form. (Elsner, 1998)  

Forsman och Piironen (2006) menar att bland det viktigaste vi bör hjälpa eleverna med i 

bildundervisningen är det visuella tänkandet. De menar att detta tänkande är när: ”eleverna 

använder sig av sina inre, mentala bilder i den bildskapande processen, då de minns, 

associerar och fantiserar och då de planerar och genomför lösningar på konkreta visuella 

problem.” (Forsman & Piironen, 2006, s.112) När eleverna ser och förstår det de ser – 

förmågan att tolka och analysera. För att utveckla det visuella tänkandet behövs språket, där 

lärarens roll blir inspirerande och medvetandegörande. Detta benämner Forsman och Piironen 

(2006) som synliggörande samtal. Synliggörande samtal innebär att läraren uppmärksammar 

de visuella aspekterna, vilket kan handa om många olika saker. Bland annat att samtala om 

hur saker ser ut, men även att locka fram minnesbilder och få eleverna att associera till andra 

upplevelser. Om det handlar om avbildande uppgifter kan samtalet ha karaktär av att stödja 

eleverna i att verkligen se motivet. Samtalet ska bidra till att ge eleverna inspiration och 

stimulans inför det kommande arbetet. Det synliggörande samtalet kan användas under 

bildprocessens alla skeden; introduktionen, arbetsprocessen och i utvärderingen. Samtalen kan 

användas både i helgrupp och mellan läraren och enskilda elever. Viktigt att tänka på är att 
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både läraren och eleverna deltar i samtalen, det är inte bara läraren som berättar något för 

eleven. (Forsman & Piironen, 2006, s. 113-115)  

Enligt Bendroth Karlsson (1998) är det dialogen mellan läraren och eleverna som skapar 

mening åt en aktivitet. Dels i mötet med materialet och mötet med elevens kamrater och 

läraren via bilden. Hon menar att samtal under aktiviteten och elevernas egna bilder är viktigt 

och att dessa samtal kan ske på olika sätt. Hur man för dialoger påverkar hur meningsfullt det 

blir och att även eleven blir delaktig i olika utsträckning. Typen av samtal man strävar efter är 

det som är både kritiskt och konstruktivt. Man ska försöka sträva efter en gemensam 

förståelse, att skapa gemensam mening och på så sätt kan man åskådliggöra kunskapen 

(Bendroth Karlsson, 1998, s.205, 217) 

Forsman och Piironen (2006) skriver även en del om lärarens roll i olika typer av konstnärliga 

inlärningssituationer. Det finns många typer av inlärningsprocesser påverkade av olika 

konstnärliga traditioner genom tiden och att lärarens roll skiljer sig emellan dem. Inom den 

mimeiska, avbildande traditionen, lär sig eleven genom härmning. Det har genom tiden 

funnits en del kritik mot att eleverna ska ”härma”, men härmandet föder också 

färdighetskunskaper. Lärarens roll här blir att hjälpa eleverna att följa vissa modeller, men att 

också se till att modellerna för avbildande är många och att de bör inspirera och föda öppna 

lösningar och inte bara bli precisa mallar. (Forsman & Piironen, 2006, s.122) Inom den 

expressiva traditionen fokuserar man på elevernas personliga uttryck och kreativitet. Lärarens 

roll blir att i början av processen engagera och inspirera. Läraren kan skapa ramar, men bör 

lämna lösningen öppen för elevens personlighet att få plats. (Forsman & Piironen, 2006, 

s.124) Även Bendroth Karlsson (1998) tar upp de olika estetiska traditionerna och dess 

påverkan på undervisningen utifrån var läraren står. Hon tar upp Arthur Eflands jämförelse 

och släktskapet mellan estetiska, psykologiska och pedagogiska teorier. Efland har kopplat 

ihop fyra estetiska teorier; mimetisk, pragmatisk, expressiv och objektsfokuserade med olika 

psykologiska och pedagogiska teorier. De olika estetiska teorierna är av olika karaktär och 

undervisningen inom dem skiljer sig mycket och har fokus på olika saker. (Bendroth 

Karlsson, 1998, s.213) Författaren poängterar dock att de olika teorierna oftast inte ensamma 

utgör hela den praktiska bildundervisningen, utan att pedagoger blandar och lånar från olika. 

(Bendroth Karlsson, 1998, s.215) 

Hur mycket frihet eleverna får i arbetet beror på olika saker. Enligt Bendroth Karlsson (1998) 

påverkar lärarens sätt att se på eleven i lärandesituationer mycket på hur vi lägger upp 

undervisningen. Bendroth Karlsson (1998) diskuterar då relationen mellan guidning och 
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styrning i en aktivitet. Hon beskriver guidning som relaterat till ämneskunskap och en 

mästarroll, medan styrning är relaterat till makt och auktoritet. Aktiviteterna i undervisningen 

sker genom dessa med olika balans mellan dem. Med guidning ges aktörerna någon form av 

kunskap, ett innehåll åt aktiviteten. Med styrning formas aktiviteten, vilket kan ske på flera 

sätt; enbart av läraren, enbart av eleven eller av båda gemensamt, något som författaren 

benämner som ”community of lerners”. En aktivitet kan ske med olika grader av guidning och 

styrning, genom de olika stadierna, initieringen, genomförandet och avslutningen. För att 

kunna guida menar Bendroth Karlsson (1998) att läraren måste ha ämneskunskaper och 

erfarenhet i ämnet, styrning kan dock ske utan någon större kunskap. Var man hamnar i 

spannet mellan stark/svag guidning och hård/mjuk styrning menar hon också genereras ur 

olika syn på eleven. (Bendroth Karlsson, 1998, s.41) Författaren kategoriserar 

föreställningarna om barnet/eleven på tre sätt: Barnet som kärl, barnet som ensam forskare 

och barnet som lärling. (Bendroth Karlsson, 1998, s.211)  

Flera författare tar upp den kreativa processen, vad som krävs för en kreativ process och 

modeller för hur man kan tänka när man skapar bildaktiviteter.  

Paulsen (1996) tar upp Malcom Ross och Robert Witkins modell för den kreativa processens 

förlopp och vilka förutsättningar som behövs för en lyckad process. 

     Förnimmelse, → Inre struktur → Impuls → Hypotes-Medium → Form 

     Möte med omgivningen 

 

Figur 1. Malcom Ross modell för upplevelse och uttryck (Paulsen, 1996, s.93)  

Enligt modellen börjar den kreativa processen med någon form av förnimmelse, ett möte. I 

den första delen, mötet, skriver Paulsen (1996) att för att det ska kunna ske behövs det att man 

har en speciell inställning, man behöver ha ”öppna sinnen” och befinna sig i ett så kallat 

”estetiskt tillstånd”. Svårigheten som lärare är att man inte kan tvinga fram detta ”tillstånd” ur 

eleverna, utan det är något som måste komma från dem själva. Utmaningen blir att lägga upp 

arbetet så att förutsättningarna gör det lättare för det att ske. Efter impulsen skett gäller det att 

finna ett medium att använda för att skapa något, något man som lärare bör hjälpa eleverna 

med. (Paulsen 1996, s.93). 

I Studio Thinking 2 – The Real Benefits of Visual Arts Education presenterar Hetland, Winner, 

Veenema och Sheridan (2013) en modell eller struktur för inlärning där både läraren och 



9 
 

eleverna är medskapare och väldigt aktiva. (Hetland m.fl. 2013, s.4) Den delas in i fyra olika 

delar:  

- Demonstration – undervisning (Introduktion eller demonstration som avbrott 

under arbetsprocessen)  

- Eleverna i arbete (Arbetsprocessen)  

- Kritik (Diskussion och reflektion) 

- Utställning 

Författarna beskriver också åtta viktiga ”Habits of Mind” (Hetland m.fl, 2013, s.5) som 

handlar om vad som tränas/lärs ut:  

- Utveckla hantverket (Develop Craft), handlar om att lära sig tekniker och 

verktyg 

- Engagera och hålla ut (Engage and Persist), tränar förmågan att ta sig an 

problem som kan uppkomma och sin förmåga att hålla fokus på uppgiften.  

- Föreställa sig (Envision), tränar förmågan att mentalt föreställa sig saker, och 

se vad som kan bli nästa steg i en uppgift.  

- Uttrycka sig (Express), handlar om att lära sig att skapa verk som förmedlar en 

idé, en känsla, eller en personlig innebörd.  

- Lära sig att se (Observe), tränar förmågan att se saker på ett djupare plan än 

vad man vanligen ser.  

- Reflektera (Reflect), handlar om att prata och fundera kring sitt arbete under 

processens gång och även att utvärdera det i efterhand.  

- Utvidga och utforska (Stretch and Explore), handlar om att lära sig att nå 

bortom ens förmåga, att utforska lekfullt utan en förutbestämd plan, och att 

omfamna möjlighet att lära av tabbar och olyckor.  

- Förstå konstvärlden (Understand Art World), handlar om att lära sig 

konsthistoria och den nutida konstvärlden, samt att förstå sin egen plats i den.  

Alla punkter är viktiga och kommer inte i någon speciell ordning i undervisningen, men för en 

så meningsfull undervisning som möjligt bör alla de åtta punkterna finnas med i någon 

utsträckning.  
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3. Metod 

3.1 Upplägg 

När jag förberedde projektet funderade jag över hur jag kunde lägga upp det så eleverna själva 

fick vara de som upptäckte, undersökte och lärde sig, inte bara jag som visade dem hur man 

skulle göra. Jag ville att de kunde gå in i projektet utan förkunskaper om mangatecknade och 

komma ut ur det med bilder de kände att de var stolta över. Projektet kom att bli sex tillfällen, 

en gång i veckan, som varierade i tid mellan ca 30 - 70 minuter. Tiderna varierade beroende 

på vad vi arbetade med under tillfället. Jag hade inte från början bestämt exakt hur många 

tillfällen vi skulle arbeta, då jag ville att eleverna skulle ha tid på sig att avsluta sina bilder och 

känna sig nöjda utan stress. Upplägget följde modellen:  

1. Uppleva 

2. Undersöka och öva 

3. Skapa 

Först ville jag att eleverna skulle få uppleva stilen genom olika mangabilder och tillsammans 

med dem föra samtal som fick dem upptäcka de karaktäristiska dragen för stilen. Grunden till 

vad som gör manga till manga. Efter lyckade diskussioner genomförde jag en övning som 

skulle bli ett startskott för själva tecknandet. En väldigt styrd övning där eleverna får teckna 

ett mangaansikte steg-för-steg. Detta blev tillfälle ett. Tillfälle två var elevernas egna 

undersökningar och träningstillfälle. Här fick de själva söka bilder och träna på tekniken, med 

guidning av mig om de ville. Tredjetillfälle var en förövning där eleverna fick arbeta med 

färgerna de skulle använda i sin slutbild. Fjärde och femte tillfället arbetade eleverna med en 

stora mangabild på A3-papper. Det sjätte och sista tillfället knöt vi ihop säcken genom att 

prata om elevernas bilder och skriva en utvärdering.  

3.2 Förutsättningar 

Skolan har ingen speciell bildsal, utan projektet är genomfört i elevernas klassrum. Till det 

första tillfället hade jag förberett en Power Point med bilder, som jag allra helst hade velat 

visa med hjälp av projektor, men då detta inte finns i detta klassrum använde vi en dator 

kopplat till tv-skärmen i klassrummet. Detta fungerade bra då klassen är ganska liten så vi alla 

kunde sitta nära skärmen. Hade klassen varit större hade jag valt att byta klassrum för att få 

upp bilderna på större skärm.  
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Under arbetets gång ville jag även att eleverna skulle ha möjlighet att titta på bilder själva, så 

jag såg till att det fanns datorer i klassrummet tillhands. Några elever fick även möjlighet att 

använda sina mobiler till detta. Innan tillfälle två förberedde jag även två papper till eleverna 

med olika mangaögon, munnar, hår osv. som de kunde använda sig av för att träna.  

Jag kollade även upp vilka material och färger som fanns på skolan som vi kunde arbeta med. 

Vi har använt oss av vita papper i olika storlek. Tunnare kopieringspapper i A4-storlek för att 

träna på och tjockare ritpapper i A3-storlek till elevernas slutbilder. För färgläggning har vi 

använt oss av akvarellpennor. De är lätthanterliga för eleverna och har användbara egenskaper 

i form av att man kan stryka ut dem och skapa effekter med hjälp av vatten.  

För att genomföra detta projekt tycker jag det är bra om man själv som lärare har i alla fall en 

del kunskaper om hur man teckna manga. Genom det kan man vägleda och guida eleverna 

lättare när de behöver hjälp. 

3.3 Dokumentation  
För att dokumentera mitt arbete under projektets gång har jag först och främst använt mig av 

anteckningar och foto. Under det första tillfället då jag och eleverna genomförde samtal kring 

mangabilder hade jag tyvärr ingen möjlighet att spela in det. Istället antecknade jag under 

tiden och även en del efter lektionstillfället. Detta bidrog till att jag inte kan redovisa 

elevernas exakta formuleringar, men jag anser ändå att jag ändå har kunnat dokumentera 

deras tankar och funderingar i nog stor utsträckning. På grund av sekretess har jag inte med 

några foton av eleverna själva, men har under arbetets gång dokumenterat elevernas bilder 

med kamera.  
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4. Arbetsprocessen 

4.1 Tillfälle ett - Att identifiera stilen 

Under detta första tillfälle fick eleverna bekanta sig med mangastilen. Jag ville att de skulle få 

uppleva den genom flera olika bilder, då denna stil kan skilja sig något beroende på vad den 

har för syfte och vem den riktar sig mot. Jag ville att eleverna genom våra samtal kunde 

identifiera mangastilen och att vi tillsammans kunde punkta upp viktiga karaktäristiska drag. 

Jag ville alltså denna gång att vår bildanalys skulle handla om att identifiera stilen och 

fokusera på formspråket och inte så mycket om bildernas innehåll eller gå in på en djupare 

känsloanalys. Tillfället var ca 60 minuter.  

Innan lektionen hade jag förberett en PowerPoint där jag samlat mangabilder av lite olika 

karaktär. Jag hade fixat iordning och koppat upp en dator på tv-skärmen i klassrummet, då 

detta klassrum inte har någon projektor. Eftersom klassen var ganska liten gick detta bra, då 

alla elever kunde sitta nära tv:n.  

De flesta av eleverna var förväntansfulla när de kom in, då de sett fram emot att vi nu skulle 

börja med detta projekt. Eleverna satte sig på sina stolar i en grupp framför tv:n och White 

boarden. Jag inledde med att skriva två ord på White boarden: Manga och Anime. Sedan 

frågade jag eleverna vad de visste om manga innan och vart de har stött på det, och vi förde 

ett samtal om detta. De flesta hade sett på Pokémon och några hade haft Pokémonkort när de 

var yngre. En elev hade sett en film i mangastil och de allra flesta hade sett olika bilder, men 

det var ingen av dem som reflekterat något vidare över bilderna, utan sa att de mest tyckte de 

var coola eller fina.  

Efter detta tog jag upp orden jag skrivit på tavlan och fråga eleverna om de visste vad 

skillnaden mellan dem var. ”Är det inte samma sak?” Svarade en elev. Orden manga och 

anime används ofta för att beskriva samma sak; den japanska teckningsstilen. Men ska man 

arbeta med manga är de två begrepp man bör hålla isär. Manga är det japanska ordet för 

tecknad serie, vilka är tecknade i stilen vi i resten av världen kommit att kalla för just manga. 

Anime är tecknat i samma stil, men handlar om animerade serier, alltså tecknad film, 

animationer. Efter detta förklarade jag för eleverna att vi skulle arbeta med att teckna i 

mangastil och att vi skulle börja med att titta på ett antal bilder, som vi även skulle prata om 

för att försöka identifiera hur mangastilen verkligen är.  
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Bildspelet bestod av tio slides, med 2-3 bilder per slide. Vi började med att titta igenom 

bildspelet ganska snabbt en gång, då eleverna själva fick fundera tyst på vad de såg, även jag 

var tyst. Sedan gick vi tillbaka och stannade på några av slidsen för vidare diskussion.  

Jag inledde med frågor som: Vad ser ni och vad tycker ni?  

Eleverna svarade varierat med:  

– De är coola! 

– De är inte riktigt som andra bilder. 

– Jag tycker de ser läskiga ut.  

– Ja, de är kusliga. De har så stora ögon. 

– Vi ser tjejer och killar.  

– Jag gillar att det är så mycket färger.  

– Jag såg ett svärd.  

Efter en liten stund gick vi in på att samtala mer om stilen bilderna är tecknade i. Jag ställde 

frågor som: 

Ser ni något speciellt med just de här bilderna? Som skiljer sig mot andra tecknade bilder? 

Vad är bildernas karaktäristiska drag?  

Samtalet varade ca 20 minuter och jag var förvånad över hur mycket eleverna kunde få fram 

själva utan att jag behövde peka ut saker för dem. Jag ställde följdfrågor under samtalet och 

oftast kunde eleverna svara snabbt och var engagerade utan att jag behövde hjälpa dem på 

traven. Under samtalet sammanställde vi även en lång lista på White boarden om vad eleverna 

kommit fram till. Listan såg ut ungefär såhär, med uppunktade kommentarer från eleverna 

under punkterna:  

Killar och tjejer är väldigt lika varandra:  

  - Killar har ofta långt hår, ser nästan ut som tjejer, men lite längre och 

 kantigare ansikten.  

  – Tjejerna har lite rundare haka, men båda spetsiga.  

  – Tjejer har större ögon med mer detaljer, killar har lite mindre och smalare. 

  – Svårt att se skillnad på dem i ansiktet, beror mycket på kläder och frisyr.  

  – Tjejer har bröst.  

 Stora ögon:  

  - Ögonen är stora och har mycket detaljer.  
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  – Det typ gnistrar i ögonen.  

  – Ögonen är väldigt speciella.  

Enkelt ritade mun och näsa:  

  - Munnen och näsan är väldigt små.  

  – Man ser knappt munnen.  

  – Munnen förändras mycket på grund av känslan, om den är glad eller arg. Från 

  jättestor till nästan osynlig.  

Spetsigt hår:  

  - Håret är väldigt speciellt. Mycket spetsar.  

  – Det är liksom taggigt.  

  – Väldigt många har långt hår, även killarna.  

 – Mycket olika färger på håret.  

 – Det blänker i håret mycket.  

  – Håret känns väldigt viktigt.  

Speciell huvudform:  

  - Hakan är spetsig.  

  – Huvudet ser nästan ut som ett ägg.  

Färger:  

  - Det är mycket färger.  

 – Många konstiga hårfärger.  

 – Färger smälter in i varandra på något vis.  

 – Det finns mycket skuggor, i ansiktet och håret och på kropparna.  

Efter att vi sammanställt vår lista för vad som var speciellt med mangastilen, berättade jag för 

dem att de några veckor framöver skulle få arbeta med att teckna manga själva och till sist 

göra en lite större bild i färg. Efter detta var eleverna väldigt engagerade och ville börja teckna 

med en gång. Jag berättade att vi skulle göra en övning gemensamt denna gång. Som en 

förövning att hjälpa dem komma igång, då det kan vara svårt att veta var man ska börja. 

Övningen går ut på att teckna ett mangaansikte steg för steg. Eleverna fick alla vita A4-papper 

och använde blyertspennor. Jag visade på tavlan steg för steg vad det skulle göra och vad de 

skulle tänka på. Eleverna kom med följdfrågor och vi förde hela tiden en dialog om de olika 

stegen. Alla elever trodde från början att det skulle vara jättesvårt. Jag fick höra samma 

kommentar från nästan allas munnar innan vi börjat: ”Jag kan inte!” Jag betonade att inget blir 
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perfekt på en gång, det blir det inte för någon, men att de snart skulle se att det inte var så 

svårt. Många av eleverna var ganska osäkra till en början och ville ha bekräftelse att de gjorde 

rätt under arbetets gång. Vilket jag tyckte var viktigt att de också fick, och idag var ingenting 

fel av det de gjorde. Roligt med denna övning är att den har ett surprise-moment mot slutet. 

Till en början ser figuren ut som en av eleverna uttryckte det ”en Alien”. För att efter några 

steg istället säga: ”Wow, det blev ju en person!”.  Efter sista steget uttryckte sig de flesta av 

eleverna väldigt nöjda med sina bilder. Man kunde se hur stolta de var, även om det inte sa 

det rakt ut. Stegen i denna övning ger tips för elevernas fortsatta arbete, där jag ville att 

eleverna skulle utforska vidare mer på egen hand.  

4.2 Tillfälle två – På egen hand.  

Andra tillfället var ca 70 minuter. Här ville jag släppa eleverna mer fria att träna på egen 

hand, med min guidning, om de så önskade. Under detta tillfälle fick eleverna själva hitta 

bilder att titta på och studera. De fick använda datorer och sina mobiltelefoner för att söka 

bilder på internet. Jag hade även förberett två A4-papper med olika tips 

på hur man kan teckna ögon, munnar, hår m.m. för att hjälpa dem få en 

start i vad de kunde träna på. Hur mycket eleverna använde mina 

förkopierade papper skiljde mycket från elev till elev. Några tyckte de 

var väldigt hjälpsamma och studera dem noga, medan andra istället 

använde sig av datorer eller mobiler för att söka egna bilder och tips på 

hur de skulle teckna. Under detta tillfälle fanns jag till hand som 

”guide” om eleverna undrade om något och ville ha förklaring på hur 

man gör vissa saker. Jag gick även runt och pratade enskilt med 

eleverna, för att de skulle ta sig vidare, om någon körde fast. Vi pratade 

även enskilt om bilder de själva tagit fram och om tekniker i själva 

tecknandet för att uppmärksamma det viktiga. De flesta eleverna var väldigt engagerade och 

nyfikna på att ta tag i arbetet. Andra hade det lite svårare, svårt att komma igång, där fick jag 

gå in och stötta upp och ge tips. Överlag var de överraskande positiva och försökte sitt yttersta 

för att få till alla linjer.  
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4.3 Tillfälle tre – Akvarellpenna  

Det tredje tillfället var ca 40 min. Detta tillfälle var tillägnat en 

förövning angående färgen de skulle använda i sin slutliga 

uppgift. Jag valde att vi skulle använda oss av akvarellpennor, 

på grund av dess egenskaper att kunna skapa skuggor och 

”smeta ut” färgen. Akvarellpennor går att använda som vanliga 

färgpennor, men jag ville även att eleverna skulle kunna 

använda funktionen av att komplettera med pensel och vatten. 

Förövningen var förutbestämd av mig. Eleverna skulle skapa små bilder med en bakgrund i en 

färg och en figur i mitten med en annan färg. Då klassen tidigare arbetat med att göra 

färgtrianglar, förde jag även in ett litet prat om komplementfärger. Färgerna de fick välja att 

kombinera i sina uppgifter var alltså komplementparen.  

Först återkopplade vi lite till deras färgtringel, och gick sedan över på komplementfärger. Jag 

berättade sedan att de skulle få göra en övning för att träna på 

akvarellpennorna de skulle använda senare i sin mangabild och hur 

övningen gick till. Vi tittade även på några mangabilder från internet för 

att koppla till var t.ex. skuggor skapas i ett ansikte. Jag visade eleverna 

på ett papper uppsatt på White boarden hur färgernas egenskaper 

fungerar och sedan fick eleverna själva sätta igång. Att få 

akvarellpennorna att flyta ut kan vara svårt och kräver några 

testomgångar. Många av eleverna blev till en början väldigt frustrerade 

när allt inte fungerade på en gång, och jag fick påminna om att de mesta 

kräver en del träning, det är därför vi övar, för att det ska bli lättare sen. 

Eleverna kämpade på och efter några försök på hittade de balansen mellan hur mycket man 

måste rita med pennan och hur mycket vatten man behöver för att få färgen att flyta ut, men 

inte så mycket att pappret blöts upp.  

4.4 Fjärde tillfället – Att välja motiv  

Under detta tillfälle skulle eleverna börja med att skapa en större mangabild på ett A3-papper 

och så småningom färglägga med akvarellpennor. Detta pass började med att jag berättade 

igen för eleverna vad de skulle göra (vi hade pratat om det redan under första tillfället). 

Eleverna fick alltså i uppgift att; rita en bild på ett A3-papper i mangastil. Det enda kravet jag 

hade var att det skulle finnas med minst en människa.  
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Ramen var alltså materialet och att motivet skulle innehålla en människa i mangastil, och 

färgläggning med hjälp av akvarellpenna. Motivet i övrig fick de bestämma själva och 

disponera bilden som de ville. För att de skulle få lite idéer, började vi med att titta 

gemensamt på några mangabilder via internet, och jag ritade upp några förslag på tavlan om 

hur man kunde tänka om man körde fast.  

Några elever kom igång snabbt, medan andra behövde lite mer betänketid. Eleverna fick även 

söka på bilder på dator eller på sina mobiltelefoner, om de ville för att finna inspiration, vilket 

två elever valde att göra. Jag uppmuntrade elever som kände sig osäkra att ta hjälp av de 

kopierade papper jag gett dem som hjälp.  

Alla utom tre elever valde att göra närbilder av ett huvud på en tjej eller en kille. Och sedan 

lägga till något litet i bakgrunden, som t.ex. några blommor eller moln. En av pojkarna valde 

att göra en helkroppsfigur, och en av flickorna, nästan en hel kropp. En av flickorna gjorde 

fyra figurer i en bild. Två elever hann bli färdiga under detta tillfälle.  

4.5 Femte tillfället – Att slutföra  

Detta tillfälle var också ca 70 minuter och eleverna arbetade med sina bilder, under tiden som 

jag gick runt och hjälpte dem, om de ville. Alla elever blev färdiga med sina bilder under detta 

tillfälle. Efterhand som de blev färdiga fick de fortsätta teckna manga om de ville eller rita 

något fritt.  
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4.6 Sjätte tillfället – Att knyta ihop säcken  

Detta tillfälle var ca 30 minuter. Först fick eleverna skriva en utvärdering där de fick svara på 

några frågor. Dels skulle de beskriva mangastilen, de karaktäristiska drag den har, och dels 

skriva hur de tyckte att det varit att arbeta med manga och vad de tyckte om sin egen bild de 

gjort. Sist på passet samlades vi runt elevernas egna bilder och pratade tillsammans om några 

av dem. Eleverna var inte vana att prata om sina bilder, så det var endast de som ville berätta 

något om sin bild, som vi pratade om.  
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5. Reflektion och diskussion  
Arbetet med detta projekt har varit väldigt roligt och lärorikt för mig, och jag tror även för 

eleverna. Syftet med projektet var att se hur jag kunde berika mangatecknade med hjälp av 

bilder och samtal kring dem, och hur mycket ansvar jag kunde föra över på eleverna själva att 

upptäcka denna speciella teckningsstil. Elevernas egna mål var att lära sig teckna manga, eller 

i alla fall få prova på det. Och min roll blev att planera och guida dem till att nå målet. Jag 

tycker verkligen det fungerade att berika detta mangaprojekt med samtal av många olika slag, 

där eleverna har delat ansvaret med mig att ta sig vidare i det estetiska lärandet. Eleverna har 

visat på stor nyfikenhet och kämpaglöd för att lyckas och det har varit både roligt och lärorikt 

att få dela detta projekt med dem.  

Detta är egentligen det första större projekt jag genomfört själv, sedan jag blev färdig med 

min lärarutbildning, då jag endast arbetat som vikarie tidigare och följt andra lärares 

planeringar. Angående val av ämne ville jag att eleverna skulle få vara med och påverka 

själva. Har eleverna intresse och motivation för det man ska arbeta med blir processen lättare 

och roligare, och det blir även lättare att stödja eleverna när de själva strävar mot ett mål, än 

när man som lärare behöver få eleven att få viljan att komma vidare över huvud taget. 

Engagemang och motivation är något Forsman och Piironen (2006) också talar om, och menar 

då att motivationen verkar komma mer utifrån, medan engagemanget tros komma från eleven 

själv (Forsman & Piironen, s.130). Jag själv har varit väldigt motiverad och positiv i detta 

projekt vilket jag tycker även smittat av sig på eleverna, som de allra flesta har visat på stort 

intresse och engagemang. Att visa intresse för arbetet själv som lärare, tycker jag är väldigt 

viktigt oavsett ämne man arbetar med inom skolan.  

Jag tyckte det var intressant att utveckla detta arbete ur något som jag faktiskt gjort förut, och 

att eleverna hade en önskan att arbeta med något som jag har en del kunskap av. Bendroth 

Karlsson (1998) skriver att man för att kunna guida elever behöver kunskaper om ämnet man 

arbetar med, och ska man arbeta med manga, tror jag att det är en fördel att kunna teckna det 

själv.  

Jag lade mycket tid på planeringen av detta projekt, och funderade mycket på min fråga jag 

ville undersöka om hur jag kunde föra in bildsamtal och hur mycket ansvar eleverna kunde ta. 

Jag har försökt att ta inspiration av de modeller som funnits i litteraturen. Bland annat Ross 

modell om den kreativa processen (Paulsen, 1996) och dess viktiga start med ett ”möte” av 

något slag. Jag valde att visa flera olika mangabilder för eleverna för att deras upplevelse 
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skulle bli större, då en enda bild inte hade räckt för att studera en stil. Kanske hade jag idag 

valt att visa även rörliga mangabilder i form av film, för att stärka upplevelsen ytterligare, då 

många mangabilder har karaktären av ”ögonblicksbilder”.  

Arbetet ville jag sedan variera genom att ge eleverna både styrda och lite mer självgående 

uppgifter. Jag försökte även att hålla strukturen likt de vi haft på närträffarna med förövningar 

och sedan en större uppgift, då jag tycker den modellen fungerar väldigt bra, samt koppla ihop 

den med andra modeller från litteraturen och kom fram till det som jag själv förkortade: 

Uppleva, undersöka och skapa. En modell jag ska försöka ta med mig vidare i framtida 

projekt.  

Forsman och Piironen (2006) skriver att det synliggörande samtalet kan förkomma genom 

hela den bildskapande processen, från introduktionen till utvärderingen, något som jag har 

försökt att förhålla mig till under detta lilla projekt. Att leda mina elever genom vårt 

utforskande bildsamtal i uppstarten av arbetet, att finnas till som stöd och diskutera och hjälpa 

eleverna vidare under arbetets gång och att samtala med eleverna om deras bilder under 

utvärderingstillfället.  

Att börja med bildsamtalen kring flera olika mangabilder kändes bra och jag fick ut det jag 

ville av lektionen. Jag var förvånad av hur duktiga eleverna var och hur mycket de kunde 

komma fram till själva. Det är svårt att veta hur lätt eleverna kommer ha att uttrycka sig, 

speciellt nu när jag inte kände eleverna så bra i början av projektet och de själva såg väldigt 

osäkra ut när jag först berättade om att vi skulle titta på bilder och prata om dem. Det tog ett 

litet tag för eleverna att komma igång. Men när någon började, kom jag med följdfrågor, 

vilket lättade den smått nervösa stämningen och eleverna började prata fritt. Jag tror det var 

en fördel att klassen jag arbetade med inte var så stor. Hade klassen varit större kan det bli 

svårt för alla att komma till tals, och kanske finns det fler som inte riktigt vågar uttrycka sig 

inför alla andra. Under kursen Bildskapande i skola och förskola har samtalet varit en av de 

mest återkommande punkterna. Samtalen kring bilder, både konstbilder och bilder elever 

skapar själva är även återkommande i stor del av litteraturen. Forsman och Piironens (2006) 

bok har varit en stor inspirationskälla för mig och det är en bok jag kommer ta med mig länge.  

Bendroth Karlsson (1998) menar att det mest meningsskapande samtalet mellan lärare och 

enskild elev är det som är både kritiskt och konstruktivt. Under arbetets gång, när jag gått runt 

och ”guidat” eleverna, har jag försökt att tänka på detta. Jag har visserligen varit övervägande 

positiv, något som jag tycker är viktigt, då många elevers självförtroende för det de gör inte 
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alltid är på topp, men ändå försöka föra en diskussion med dem, när det själva uttrycker att det 

är något som blir fel. Att hålla en dialog om vad det är de inte är nöjda med och hur vi kan 

hjälpas åt så de kan nå sitt mål.  

Gällande guidning och styrning i mitt projekt anser jag att jag pendlat lite åt alla håll. Jag har 

haft både styrda övningar och mer fritt undersökande. När Bendroth Karlsson (1998) 

beskriver ”Community of learners”, skriver hon om det aktiva barnet i interaktion med 

omgivningen. Här är den sociala integrationen viktig, ”Community of learners”, en ömsesidig 

situation där alla deltagare är lärande och pedagogens roll är att stötta och vägleda, (Bendroth 

Karlsson, 1998, s.42,211). Så tycker jag att det är här vi har befunnit oss mestadels av tiden.  

I projektet har jag även försökt att elevernas ska få utmanas i Studio Thinkings åtta ”Habits of 

mind” (Hetland m.fl. s.5). Eleverna har fått utveckla hantverk genom mangatecknandets alla 

linjer och akvarellspennornas utmaningar. Det har tränats väldigt mycket i att engagera sig 

och framför allt att hålla ut. Att teckna manga är från början inte det enklaste man kan göra 

och eleverna har varit väldigt duktiga och stått ut med sina frustrationer när linjerna inte 

hamnar där man önskar. De har fått observera, tränat sig i att se och övat på att reflektera och 

uttrycka sig, många av de punkter som Hetland och de andra författarna anser som viktiga. 

Eleverna har på många sätt varit medskapare i detta projekt och verkligen dragit det största 

lasset själva. Det har fugerat bra att ge eleverna själva mycket ansvar, och jag tror även att 

eleverna blir lite stoltare och får ökat självförtroende när de får ta mycket ansvar, och man 

som lärare inte alltid står över deras axel och berättar i vilken riktning de ska gå.  
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