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Sammanfattning 
Detta är en examinationsuppgift i Bildskapande i skola och förskola, delkurs 2, 15 hp. Arbetet är en 

redovisning och beskrivning av ett projekt där jag, vid tre tillfällen och med två grupper ur Kulturskolan, 

Sunne i början av mars 2014, tittade och samtalade om två bilder av Picasso. Barnen var i åldrarna 7-10 

år.  

Jag ville undersöka hur barn i åldern 7-9 år bemötte och diskuterade deras möte med två bilder av 

konstnären Picasso. Samt att knyta experimentet till vikten av professionell personal i bild & form i 

skolan för att utveckla eleverna till självständiga och innovativa individer. 

Vid förta träffen tittade vi och utforskade bilderna under ca 30 minuter och diskuterade vad vi såg. Vi 

började måla och fortsatte med det andra träffen, då vi också tittade och pratade om deras bilder, för att 

sedan gå över till att arbeta med ett initiativ av en av eleverna. 

Jag redovisar här i projektet några av bilderna.  

Jag valde bilder av Picasso eftersom jag många gånger mött en skepticism och misstänksamhet om 

konstnären bland vuxna och äldre elever ute på skolorna och ville undersöka om så var fallet även hos 

yngre barn och diskutera detta utifrån den litteratur vi läst i kursen KBGAP2.  

Jag är själv inte utbildad lärare men har en konstnärlig bakgrund och arbetat med kultur och barn i 

skolan i 30 år. 

Jag har under processen på kulturskolan fotograferat barnens arbeten vilket de är vana vid. Vi har efter 

arbetsprocessens slut hängt upp allas bilder på vår stora utställningsvägg och tittat på varandras bilder 

och diskuterat dem. En del av deras arbeten kom att vara med på en utställning på biblioteket. 

Jag sammanfattar sen tankar om vikten av konst o kultur i skolan och knyter det till kurslitteraturen. 

Min slutsats är att barn som samtalar om bilder, i detta fall Picasso, uppnår en större förståelse för sej 

själva och omvärlden. De förstår att man ser saker på olika sätt. Barn som tidigt kommer i kontakt med 

konst och kultur och får möjlighet att skapa utan bedömning blir kreativa, nyfikna och nyskapande 

människor som kan utveckla vår kultur framåt på ett positivt sätt.  
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BAKGRUND 
Jag valde ”Hur gör Picasso” som tema för att jag ofta möter skepsis både bland vuxna och äldre elever 

när man pratar om konstnären Picasso. Alla vet vem han är och de flesta har en ”egen” uppfattning om 

honom som jag upplever som negativ eller att man slår ifrån sej och inte vill diskutera.  Min egen 

uppfattning är att de inte förstår och att det har på något sätt blivit normaliserat att tycka att han är 

konstig. Funderingar om varför vuxna och ungdomar idag är så skeptiska och okunniga om konst och 

vad den är till för, kan spegla hur skolan i Sverige har sett ut i många år, helt inriktad på resultat och 

logik och många gånger med en auktoritär lärare. (Bendroth Karlsson, Bildskapande i förskola och 

skola. 1998.) sid 115. Man har inte haft något samtal runt olika konstverk, konstnärer eller ”konsten”. 

Intressant är att en del barn redan i förskoleåldern nämner Picasso när man frågar om de känner till 

någon konstnär, men då utan en värdering. (Barn främst i Torsby och Sunne kommuner, där jag arbetar).  

 Även barn kan känna sej otrygga inför något nytt och även det egna skapandet som främst speglar 

familjens attityd till konst och sen vidare hur de blir bemötta på förskola och skola av personal som 

kanske inte själva har gått djupare in i begreppet konst.  

Detta beskrivs i kapital 5 om drakbygget på sid 101-115 i Bendroth (1998), och klargörs i stycket om 

Ismorfisk perception på sid 114. 

 

PROBLEMFORMULERING  

På vilket sätt skapas bilder och hur tolkas de 

”Seendet kommer före orden. Bilder kommer före skriften i mänsklighetens historia.”  (Forsman & 

Piironens bok, Bildernas Bok, 2006).   

Skapa bilder är ett slags berättande. Långt innan barnet kan skriva och har ett begränsat ordförråd ritas 

det bilder som berättar saker som vi inte alltid kan tolka. 

Det är mycket experimenterande och uttryck och så 

småningom lär sig barnet att formulera en bild som oftast 

berättar något om sig själv. Så småningom vill barnet 

fortsätta att berätta om världen utanför.  

Alla bilder kommer ju från att studera hur världen runt 

oss ser ut och hur andra tolkat omvärlden både den inre 

och yttre i form av bilder. 

Att det ska vara lustfyllt att skapa bilder är viktigt för att 

skapa intresset för att få veta mer. 

För att visa att vi behöver leken och tillåtandet i skapandet visar jag här Malcolm Ross´ modell för att 

arbeta med estetiska uttryck, hämtat ur ”Estetik i förskolan” av Paulsen, 1996, s.93.   

Forsman & Piironen (2006) beskriver processen att se på bild i kapitlet ”Visuellt tänkande och 
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synliggörande samtal som börjar på s 112 

I mitt projekt har jag tagit fasta på följande ur deras bok: 

Synliggörande samtal: samtala om hur saker och ting ser ut  

1. locka fram de inre bilderna 

2. handleda enskilda elever och i grupp och att inspirera dem i en positiv stämning i deras funderingar. 

3 samtala om arbetet, att inspirera eleverna till att fortsätta sitt bildarbete, innehåll och form. Uppmuntra 

dem till olikheter, färganvändning, teknik och materialval. Vi ser olika saker och det är ok. 

I mitt arbete med eleverna har jag använt mig av en mall som 

heter ”På jakt efter estetiska lärprocesser” från Kultur i Väst, 

Västra Götalandsregionen 2011.    

Vi gjorde på följande sätt: Vi tittar på bilderna. Vad ser vi? 

Varför är det så? Vad tänker jag på? Rita det. Titta och se på våra 

olika lösningar. Hur vill jag göra nästa uppgift och så vidare. 

Så Kan man på runt om igen och t ex byta material, uttrycksätt, 

konstnär, för att gå djupare i sitt skapande eller i ett ämne. 

Lärarens roll  
Vi använder oss av olika traditioner att skapa bilder och lärarens roll som ledare och inspiratör är på 

många sätt avgörande för barns kreativa utveckling. Olika typer av konstnärliga inlärningsprocesser 

används . I Bildernas bok (Forsman et al., 2006, sid 122 ff) förklaras olika processer på följande sätt: 

A) Den mimiska traditionen utgår från en modell. Avbildning. Att lära sig att titta efter och förstå. 

B) Den expressiva traditionen. Engagera o inspirera eleverna i början. Givna ramar men lösningen 

öppen.  

C) Nutidskonstens uttryckssätt. Nästan inga gränser eller slut. Våga experimentera t ex med material, 

medium mm t ex installationer, stick-graffitti mm  

Rosario och Collazo (1981) förklarar lärarrollen som den produktiva och den reproduktiva aktiviteten 

som så att är läraren begränsad i skapandet, överför hen det till sina elever. Ska barnen göra en fågel 

ställer läraren fram en förlaga och den som gör uppgiften närmast idealet får beröm. Barn som är 

kreativa, går utanför mallen och skapar något nytt, gynnas inte och detta skapar i sin tur att barn växer 

till vuxna som bara har naturalistiska konstpreferenser. (Bendroth Karlsson, 1998) (Detta har också 

förankring hos Vygotskij, (1896-1934), rysk pedagogisk teoretiker som ofta nämns i diskussioner om 

kreativitetsbegreppet.) Det ger i sin tur en misstänksamhet och skepsis mot konst som inte direkt är 

avbildande. Det är viktigt att möta bilden med respekt. 

Hur använder läraren sin roll?  

Genom detaljstyrning eller är hen en passiv pedagog eller är en vägledare (Bendroth Karlsson, 1998 s. 

212).  

Detta kan förklaras på ett översiktigt sätt i en formel av Barabara Rogoff, (Bendroth-Karlsson, 1998 s. 



 6 

42) Här visas kombinationen mellan guidning och styrning och när man studerar formeln och tittar på 

hur de olika kommunikationerna kommer att 

fungera mellan lärare och elev på bästa sätt, ser en 

blandning av Stark guidning och Mjuk styrning bäst 

ut, ”Community of learners”, som signalerar samtal, 

eftersom vi vill lära eleverna olika tekniker och 

redskap och att informera om uppgiften, samtidigt 

som vi vill att de skall utforska sitt eget skapande i förhållande till omvärlden.   

Rummets utformning 

Efter att ha läst bland annat om Reggio Emilia och rummet betydelse i ”In the Spirit of the Studio” av 

Lella Gandini (2005), blev jag inspirerad att ändra bildsalen på Kulturskolan, som liknade en gammal 

skolsal från 60-talet. Jag tömde skåpen och hittade bortglömt material slängde kvarglömda alster från 

urminnes tider och hängde upp sådana bilder jag tyckte vi kanske skulle jobba med och som kunde vara 

inspirerande. Jag satte upp nya gardiner och hittade lagerhyllor från ett förrådsrum och i dem ”dukade 

upp” arbetsmaterial så det blir lätt tillgängligt för även de yngre barnen, som ett smörgåsbord. Eleverna 

ska inte behöva fråga efter materialet utan själva gå och titta och välja vilket som passar just dem. I deras 

egna projekt. 

Rummet är också uppdelat i tre delar. Största delen av rummet har vi satt ihop många gamla skolbänkar 

så det blivit en stor arbetsyta där vi arbetar med de gemensamma uppgifterna så alla kan se och höra mej 

och varandra. Sen har vi delat upp en lugnare mindre yta av rummet där det finns ett ljusbord, litet 

bibliotek och limhörnan med limpistol, här kan man också arbeta med sin bild för sej själv. Den tredje 

delen är till för rengörning, med vatten, diskbänk och sopsortering. 

Rummets betydelse diskuteras i stort sätt i all vår kurslitteratur. Jag valde att utgå från Gandinis bok 

eftersom hon riktar sej mest till yngre barn. 

Rummet handlar inte bara om det fysiska utseendet utan även upplevelsen och den sociala miljön. Den 

tredje pedagogen, enligt Reggio Emilia-filosofin. 

BESKRINING AV ARBETSPROCESSEN 

Bildtolkningsprojektet Picasso 

Beskrivning av elevgrupperna 

Inför denna uppgift har jag valt att arbeta med två grupper på Bild&Form på Kulturskolan i Sunne, båda 

Grupperna är på 8 elever vardera i åldern 8-10 år.  

Första gruppen består av bara flickor. En del går andra året en del första året. De går alla på samma skola 

men inte i samma klasser. 

I den andra gruppen är tre av dem är pojkar och fem flickor Några går första året, några andra och några 

tredje året. Detta är elever från flera olika skolor i Sunne, de har lärt känna varandra på kulturskolan.  
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Valda bilder 

Jag har dragit ut två bilder av Pablo Picasso (1881-1973) från internet. 

Första bilden "Girl Before A Mirror" (1932) och den andra ”Seated Woman (Marie-Therese" (1937). 

Båda bilderna är fulla av färg och mönster och visar två eller flera sidor av en modell på olika sätt.      
 

För Kulturskolans elever valde jag dessa bilder eftersom jag mött mycket skepsis och nedvärderande 

åsikter om denna konstnär bland lite äldre elever ute på skolorna än mina nuvarande, och kan anta att det 

kommer av okunskap från t ex föräldrar och skolpersonal Jag valde dessa två bilder därför att Picasso 

visar på flera sidor av samma 

person i båda dessa bilder.  

Jag ville visa, att man kan 

berätta saker på olika sätt 

genom bild. Dels tolkningen i 

spegeln "Girl Before A 

Mirror" och dels 

porträtterandet av Marie-

Therese i ”Seatet woman” 

som är besläktad med den 

första i färg, form och 

mönster, men här har Picasso valt att visa olika sidor av Marie-Therese på ett typiskt Picasso-sätt. 

När jag tittat och tolkat bilderna tillsammans med eleverna har de varit öppna, intresserade och såg helt 

andra saker än jag och fick mej att öppna ögonen mot nya vyer. Det tyckte det var spännande att studera 

en bild under längre tid och upptäcka nya saker i bilden. Dessa Picasso-bilder är inte fulla av detaljer 

(substantiv) utan väcker andra frågor och svar. Vilket diskussionerna bland eleverna och deras egna 

bilder visade. 

Sammanfattning av förutsättningarna för en bra bildanalys. 

Lärarens roll och intresse i bildanalys ar otroligt viktig. Här gäller det att vara öppen för barnens egen 

tolkning och inte fastna i att vi vuxna vet bäst. All tolkning är rätt utifrån att vi är olika individer. 

Miljön och rummet är viktigt för att skapa en trygg miljö där barnen känner sej bekväma och vet att de 

tillåts att var sej själva utan en bedömning och att rummet är deras. 

Gruppens sammansättning är också viktig. Alla ska känna sej accepterade av varandra. 

Val av bilder skall vara anpassat till undervisningen i övrigt. Är det historia så ska man välja en bild från 

den tiden man läser, är det konstbild kan man välja Picasso t ex för att göra en konstnärlig och 

känslomässig analys, precis som vi gjorde i detta projekt.  
      5 
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Vi samtalar runt två bilder av Picasso 
Att samtala med barn om bilder. Enligt Forsmans & Piironen (2006) sid 8, är det inte enkelt att 

analysera bilder tillsammans eftersom bilderna uppfattas olika beroende på våra bakgrunder och 

erfarenhetsvärldar. Det gäller i allra högsta grad eleverna på Kulturskolan som kommer från olika 

kulturer, skolor och har olika intressen och sociala bakgrunder. Att gå in i djupet och söka frågor, väcka 

nyfikenhet och finna svar. Därför känns det viktigt att få tillgång till dessa enkla verktyg som Panofskys 

tolkningsmetod är. (Elsner, 1998) Det är lätt att utifrån dessa prata om och beskriva bilder tillsammans 

med barn. Först se vad bilden innehåller för element och sen vad dessa berättar och sist vad det kan 

betyda. Arbetar man med äldre barn kan man t ex använda Wöfflins grundbegrepp eller som beskrivs i 

Bildernas bok kapitel 1, sid 31 schema för bild och konstanalys, Forsman & Piironen (2006) 

 

 Första gruppens samtal, 8-10 år, flickor, om "Girl Before A Mirror" där de fick berätta vad de såg: 

rund grej, tjej, bebis, två gravida kompisar, två tjejer som kramas, kvinna som håller bebis, tre ögon, två 

munnar, arm, hår, mönster, mycket färger, kvinna som håller bebis.  

Flera såg en bebis och det visade sej bero på att de tolkade in 

Picassos spegel som säng eller vagga. Enligt titeln var den en 

spegel men jag hade inte berätta detta. Och visst såg jag vaggan 

och barnet! 

Efter lite diskussioner ser någon denna spegel, och de andra 

eleverna följer det spåret, vidare att flickan ser annorlunda ut i 

spegelbilden och de kommer fram till att det är dag/natt eftersom i 

spegeln är det mörkt. Detta leder till en diskussion om hur man ser 

sej i spegeln ibland… Någon av eleverna frågar om bilden heter 

något. Och jag berättar det. 

 

Den andra bilden ”Seatet woman” som är besläktad med den första i färg, form och mönster, men här 

har Picasso valt att visa olika sidor av Marie-Therese på ett annat sätt. 

Elevernas tankar om denna bild när jag visar 

den är: pekar mot halsen, sitter i stol, tänker, 

glad, två bröst, klänning, grönt hår, gult 

läppstift, gula naglar, hatt olika färg på 

ögonen, grönt hår och blått ansikte, stol med 

armstöd, gula läppar, olika stolar, olika färger 

på ögonen… 

Jag väljer att visa dem hur man kan se på bilden 

på ett annat sätt. 
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Barnens reaktion är stark när jag håller handen över ”Sittande kvinnas” näsa och mun för att visa 

kvinnan framifrån en stund och sen det högra ögat för att visa hennes profil, hur Picasso kanske tänkt. 

Det går en susning och mummel genom gruppen. Det blir så tydligt. Det känns i luften att det är en 

AHA-upplevelse. 

De får sedan i uppgift att rita en bild utifrån de tankar de fått under diskussionen. De undrar om de ska 

göra som Picasso men jag säger att de får rita det de själva kommer att tänka på när de såg bilderna. 

Den andra gruppen är också 8 stycken och 8-10 år och tre av dem är pojkar. Vi börjar likadant med 

"Girl Before A Mirror" och de får berätta vad de ser. De börjar lite trevande, pojkarna kommenterar 

brösten och det tar ett tag att komma i rätt stämning. Två ansikten, fyra bröst, färger, arm, hår, två 

munnar, flicka, hatt, grönt hår, ett monster på magen. Och plötsligt utropar en av flickorna ”En spegel! 

Hon tittar i en spegel! (här var det ingen som såg vaggan med barnet) ... och hon håller armen på 

spegeln.” Diskussion uppstår om det är en spegel eller inte, det är främst en pojke, Gustav som 

ifrågasätter. Han menar att hon ser ju inte likadan ut. Flickorna försvarar spegeltanken och visar tydligt 

på att det är en spegel för den står på en ställning. Och att det kanske bara är så. Det blir flamsigt och 

någon har sett att jag har en bild till och vill att vi tittar på den också. Och då gör vi det.  

”Seatet woman”, och deras tolknig av bilden är två bröst, hatt, ögon ett blått ett rött, grönt hår, blått 

ansikte, stol med armstöd – för det ser man ju, gula naglar och mun, öra, vitt under ögonen, rosett på 

hatten, sitter i konstigt rum med rosa golv, pekar mot halsen/ansiktet, sitter i stol, klänning, tänker, 

konstigt ansikte. Även här visar jag hur man kan se på bilden genom att hålla för näsan respektive ögat 

för att visa två sidor av samma på motiv på samma bild. Reaktionen är mer dämpad antagligen på grund 

av Gustavs skepticism. 

De får sen samma instruktioner om det praktiska arbetet som första gruppen.   

Mina funderingar Jag uppfattade att alla tyckte det var spännande och någon uttryckte ”kan du inte ta 

med fler bilder, snälla...” och det är klart att jag kommer att göra det!  Det var jätteroligt för alla!  

Jag skulle ha bitit tungan av mej och inte berättat titeln på "Girl Before A Mirror" för då kanske det sen 

blivit några bilder av en vagga med en bebis. När jag berättade titeln så satte jag ju agendan för vad det 

var.  

Under arbetets gång såg vi att uppgiften att tolka och analysera bilder i grupp gav uttryck för många 

liknande tolkningar, ibland påverkades eleverna av varandra eller några elever dominerade och styrde 

också gruppen åt olika riktningar men många gånger såg och tolkades bilderna också helt olika. I den 

andra gruppen var det två väldigt högljudda och dominerande pojkar som hämmade de övriga i gruppen 

att yttra sej och säga sin egen mening. Detta är ett fenomen som jag ofta stöter på i skolan. Men ända 

hade de övriga eleverna sina egna tolkningar om än inte under det gemensamma samtalet. Detta visades 

tydligt i bilderna de skapade efter diskussionen.  
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Barnen skall få chansen att upptäcka sin egen konst och kunna få chansen till reflektion kring dessa men 

de skall även få lärdom om och arbeta med att tolka och analysera andras verk. Eftersom barnen står sej 

själv närmast och utforskar världen runt sej är det det egna skapandet i samverkan med bildtolkningen 

och samtalen runt en bild viktig för att bättre förstå att bilden kan ha så många olika tolkningar. Att det 

inte heller här finns ett givet rätt eller fel. Tolkningen är individuell och baserad på våra egna 

erfarenheter. Som i Anna-Lena Lindbergs modell ”Att arbeta i den gemensamma bildens riktning” ur 

boken Konstpedagogikens dilemma (1991). 

 

Praktiskt arbete 
Vi har ett stort gemensamt arbetsbord i en del av rummet och här sitter vi när vi har en gemensam 

uppgift och samtalar med varandra.  Det materialet jag valde att använda var kritor och färgpennor, dels 

för att eleverna kunde rita detaljer och samtidigt använda färger. De får A3 ark att rita på. Uppgiften 

heter: ”Hur menar Picasso, på mitt sätt” 

Som Eisner skriver om sökljuset och hur det riktas mot det vi har möjlighet att representera, det vi 

förstår. Här kan läraren genom direkta frågor hjälpa eleven att rikta sitt sökljus vidare och att förstå. 

Elevernas tolkningar 

Flickorna 8-10 år 
De flesta flickorna ur båda grupperna valde spegelbilden att 

arbeta med.  A:s bild, visar en flicka med två sidor. Hennes 

reaktion när jag håller handen över Sittande kvinnas näsa och 

sen det högra ögat för att visa hur Picasso tänkt, var starkt och 

hon uttryckte det också med ljud.   

När hon sedan redovisade sin bild hade hon utgått från ”Flicka 

framför spegel”, där hon också tagit med lite mönster från 

Picassos bild, men hon tog med upplevelsen från den andra 

bilden och höll över den glada vänstra sidan och sen den högra 

ledsna sidan för att tydliggöra hur hon tänkt. A var mycket stolt över sin bild.  

Hon drabbades verkligen av bildupplevelsen, och det är intressant att se hur Picassos bilder kan beröra 

henne så starkt vilket visar att en bild på många sätt säger mer än tusen ord. Hennes bilds uttryck visar 

tydligt hennes känslor och hennes situation. (Hennes mamma låg för tillfället på sjukhus)  

Något som jag tycker är anmärkningsvärt är att en större del av flickorna intresserade sej främst för 

spegelbilden. Vad som sågs och sades när vi tittade på bilden var att det var en tjej, kanske två. Hon 

hade en stor mage, några såg att hon höll om en korg med en bebis och plötsligt ser någon spegeln och 
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diskussionen kommer igång om varför hon ser annorlunda ut i spegel. Detta var något som engagerade 

flickorna i gruppen. Under diskussionen pratar vi bland annat om att man kan se något annat i spegeln än 

vad andra ser. Vad som kom fram är inte vad jag hade väntat mig. 

Jag visar här nedan just de spegelbilder som kom fram under skapandeprocessen. 

Det är intressant att se att i stort sätt ingen av eleverna – med undantag för grabbarna – väljer att använda 

Picassos sätt att skapa bilder, utan går rakt in i en känslomässig tolkning av bilderna och jag tolkar det 

som ett slags självporträtt eller något slag av identifiering. Något som också är anmärkningsvärt är att i  

flickornas bilder är det ett långt avstånd mellan flickan och spegeln till skillnad från Picassos bilder där 

flickan håller om spegeln. En annan 

avvikelse är att flickan vänder betraktaren 

ryggen och vi ser bara spelbildsflickan.                                  

TVÅ kompisar sitter bredvid varandra 

och ritar, den vänstra är den säkrare 

flickans bild, till höger hennes kompis, 

som avbildar sin kompis bild. Och som 

Bendroth Karlsson (1998) tar upp på 

sid 147 om Wilson och Wilsons 

studier att ”Utveckling sker i en dialog 

med omgivningen” i detta fall inte 

Picasso utan kompisens bild. Här visas några bilder på de till synes ledsna flickor i speglarna. 

Till höger är M:s bild, och hennes tolkning av spegelbilden blev så 

här:  

En kvinna med två sidor. Den ena är en fattig, flicka med trasiga grå 

kläder och bara fötter och med en mörk skugga, medan den andra 

sidan har färgstarka kläder, sko på foten och är glad och rik. M 

kommer från Iran och har sina upplevelser med sej i tolkningen. 

Dessa tolkningar har alltså inspirerats av Picassos bilder på ett helt 

föreställande vis med starkt känsloladdat motiv. Tittar man på dessa 

barns bilder så har de inte imiterat Picasso utan helt gjort egna 

tolkningar och även placerat in sina egna erfarenheter i bilden. 

 

En helt annan tolkning kommer från O som är 8 år och går andra året på Bild&Form.  
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 Hon har ett helt eget formspråk och kastar sej alltid in med liv och lust i 

alla uppgifter och har alltid egna lösningar på olika uppgifter. Ibland 

välarbetade ibland mer skissartade men alltid mycket färger. 

Här är hennes bild. Hon berättar för mej; ”Det står två personer framför 

spegeln.  Den som står framför har lila klänning den som står bakom har 

röd klänning. Man kan se bådas ögon – därför år det fyra ögon. I spegeln 

är det klänningen som svänger och man kan se den andra personen 

bakom.” Jag frågar vad det är nere i högra hörnet? ”En mask bara!” 

svarar O. 

 

Pojkarna 8-9 år 

Pojkarna från grupp 2, tolkade bilderna på ett helt annat sätt, inte på 

känslomässigt plan utan mer praktiskt och konstruktivt. Alla pojkarna i 

gruppen valde att tolka den andra bilden. ”Seated woman”. 

Deras skapande var mer högljutt och alla fick vi delta i processen. 

Ma:s som är 8 år ritade av sin kompis G som satt bredvid, han använde 

mycket färg och berättade hela tiden högt om sin kompis (G gjorde 

likadant tillbaka) och de var ganska tuffa mot varandra men med skratt och 

de hade helt klart roligt.  De dominerade gruppen men sitt prat medan 

tjejerna tyst och koncentrerat skapade sina egna bilder ointresserade av 

pojkarnas prat. ”Nu får du en grön näsa, en jättestor.” 

 Ma:s tar fasta på återskapade av rummet i Sittande kvinna fast med fler extra vrår och kanter. (bilden till 

vänster, nedan). Han ändrade också färgen i ansiktet till grönt precis som på Picassos bild. 

N är 9 år (bilden i mitten) är alltid intresserad av bild och på olika uttrycksätt, han gör en dekorativ 

tolkning av Picassos bild "sittande kvinna", tittar noga och gör en parafras på bilden. Han ser noga på 
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förlagan och säger inte mycket utan betraktar sina kompisar i tysthet medan han skapar. 

G (längst till höger) har också använt mer färg än han brukar och berättar hela tiden högljutt om sitt 

porträtt på Ma. ”Du har jättemycket öronvax, som kommer ur örat...” G har inte placerat figuren i 

rummet men tagit upp färgerna som Ma har i rummet men placerat dem på figurens kläder. G var också 

noga med att berätta att han faktiskt hade förstått detta med att Picasso målade ansiktet från olika vinklar 

och visade mej att han också hade gjort så. Pojkarna identifierade inte sej själva i bilden som flickorna. 

Andra rundan  
Nu hade jag en sprattelgubbe som hängt på väggen i flera år, ibland gick barnen fram och drog i snöret 

och var helt fascinerade av hur den betedde sej när man drog i snöret. Nu hände det sej så att i slutet av 

lektionen kom en flicka, Sara, fram till sprattelfiguren, och drog i snöret. ”ååååå, kan vi få göra en 

sån här?” Så väcktes idén att nästa runda med Picassobilder jobba med sprattelfigurer! Som Lois 

Malaguzzi säger (föreläsningen av Arno Saarnak), ”Ta emot bollen som eleverna/barnen kastar 

och kasta tillbaka den så den kan tas emot”. 

Jag beslutad att båda grupperna skulle göra 

uppgiften för att se om någon tog upp temat med 

Picasso. Vi hade bråkigt material och det var 

mycket praktiskt med att klippa och klistra göra 

hål och sammanfoga de olika delarna och många 

behövde hjälp av mej så jag släppte överblicken 

och arbetade praktiskt. Vi använde flytande 

gouasch-färger för att få en täckande känsla på 

kartongen och som kunde fästa ordentligt. Det 

blev färgstarka figurer och många elever föll in i 

sin vanliga bildvärld av nallebjörnar, hjärtan och 

andra gosedjur. 

Några av eleverna fortsatta dock på temat med Picassos bilder. S:s bild var 

inspirerad av detta med två sidor.  Hon utvecklade sin bild av två sidor till 

en flickgestalt bestående av en prinsess-lik del och en del som var en 

zoombie, som hon sa. Med arm o ben som benknotor och blod som rinner. 

En tydlig utveckling av tanken av olika sidor hos en och samma person. 

Som också speglar tidsandan och vad barnen får sina influenser ifrån. Det 

pratades mycket om zombies under våren. 

O som gjorde sin bild med två personer framför spegeln med masken i 

högra hörnet valde ett annat sätt att göra en spattelfigur. Hon ville göra en 
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med stavar eller pinnar för att kunna röra armarna med armbågar som leder. Alltså inte alls något med en 

mörk sida utan hon fortsatte även här på sin egen väg och tog fasta på detta med mönster och gjorde en 

rutig klänning med mycket färger. Stavdockan kan vara något att jobba vidare på. 

REFLEKTIONER ÖVER ARBETET 

Elevernas arbeten. Jag uppfattade att eleverna tyckte det var kul att samtala om bilder.  Vi hade kul. 

När man kommer till ordet och att uttrycka sej i gruppen kan jag se hur gruppen med de två 

dominerande pojkarna hämmade gruppens andra medlemmar under själva samtalet, men det avspeglade 

sej inte i bilderna. Var tar i våra bildidéer från? Som Forsman et al. 2006 skriver på s 116, vi tar dem 

från omgivningen, kulturen, fantasier, upplevelser och allt finns representerat i grupperna, 

Den egna yrkesrollen. Läraren eller pedagogens uppgift är att inspirera elevernas egna lösningar och 

uttryck. Jag känner gång på gång hur viktigt det är att vara öppen åt alla sidor och samtidigt vara tydlig 

med ramarna runt arbetet. Att undvika värderande ord samtidigt som att vara uppmuntrande, tycker jag 

är en svår balansgång. Överhuvudtaget ska läraren se till att det är en tillåtande miljö och stämning i 

rummet. Arno Saarnak har i några av sina föreläsningar pratat om "Rummet som den tredje pedagogen". 

Uttrycket kommer från Reggio Emiliapedagogiken som betonar miljöns betydelse för undervisningen.  

Det är inte bara det fysiska rummet utan miljön och trygghet och stämning i rummet.  Allt skapande är ju 

ett uttryck av och om sej själv, på något sätt är allt skapande ett själporträtt oavsett vad det föreställer.  

 Arno Saarnak tillhandahöll ett 

dokument i början av kursen ”Att 

synliggöra bildämnets kärna”, 

Karlstad universitet, där han på 

första sidan har en seriestrip av 

Ulf Frödin som säger mycket om 

barns upptäcktsresa i bilden. Det 

är den upptäckarglädjen, o AHA SLUTSATS, upplevelsen som skapar nyfikenhet och gör att eleven vill 

gå vidare. 

Läraren är en naturlig auktoritet som eleverna vill ha bekräftelse ifrån. Jag återkommer till mitt misstag 

att nämna titeln på "Girl Before A Mirror" och undrar vart vi hamnat i bilderna om jag varit tyst. En 

trygg stämning där alla förlitar sej på sina egna funderingar och sitt eget skapande vore det ultimata men 

tyvärr är det så att barn blir tidigt inskolade i grundskolan, dagis och hemmet till att lära sej att det finns 

rätt och fel. Vilket är nödvändigt, men inom konsten och det fria skapandet skall det inte behöva finnas. 

Kanske något att utveckla. 

Den pedagogiska dokumentationen. Att dokumentera arbetet är viktigt för både elever och lärare. Det 

beskrivs tydligt i boken om Reggio Emilia av Taguchi, Pedagogisk dokumentation som aktiv agent: 

Introduktion till intra-aktiv pedagogik.(2012) Att samla allt skapat material i t ex mappar för att se 
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utvecklingen och att se allt arbete på vägen. Det blir en helhet och man kan oftast se en tråd och även se 

elevers olika uttryckssätt. Man kan till slut se vem av eleverna som gjort de olika bilderna som hänger på 

väggen. Det är viktigt att inom bildundervisningen inte likrikta uttrycksätten eftersom vi alla är så olika. 

Det är det som känns viktigast att uppmuntra. Individualiteten samtidigt som man ständigt arbetar i 

grupp. Mina elever fick göra stora mappar som de dekorerade efter egen design där de sparar sina alster. 

Här finns både färdigt material och arbeten under skapande. 

Vikten av dokumentation på olika sätt för att bli medveten om hur man kan utveckla miljön, situationen 

för eleverna, hur de fungerar i gruppen, praktiskt, känslomässigt mm sker bland annat med elevernas 

arbeten sparade i individuella mappar, foton, film och anteckningar samt arbetslagsmöten. Loiris 

Malaguzzis (grundaren av Reggio Emilia i Italien) tanke var att undervisningen skulle vara transparant 

och öppen för andra lärare, elever och föräldrar, och att lära av varandra. Nu har vi på Kulturskolan inte 

några utvecklingssamtal, men en del föräldrar är intresserade och vill veta mer om sina barn och då är 

det bra att ha deras arbeten samlat. Vi har även utställning på biblioteket en gång per termin. 

 

REDOVISNING OCH DISKUSSION AV LITTERATUR 
 

Rummet. Reggio Emilia pedagogiken har varit viktig för min del då jag har min största verksamhet i 

Kulturskolan efter skoltiden. (Gandini, 2005 och Lenz Taguchi, 2012.)  Här kan jag själv styra 

undervisningen och även är fri att inreda rummet efter de förutsättningar som finns (utan ekonomi). 

Önskan vore att inreda övriga klassrum på ett inspirerande sätt. Har länge undrat varför klassrummen 

ska vara så tråkiga…  

Eisner tar också upp rummets betydelse i Den fjärde och sista kraften där han framför klassrumsmiljön. 

Han menar att klassrummets miljö påverkar utgången av processen. Det gäller att skapa en miljö som 

passar uppgiftens upplägg. Man kan tolka det som att Eisner menar att rätt miljö i klassrummet kan 

skapa förutsättningar för synergieffekt, d.v.s. att den samlade kunskapen är större än dess delar. Med rätt 

miljö för uppgiften kan man uppnå en sådan situation. Detta gäller alla klassrum. Upp med bilderna! Jag 

försöker styra in undervisningens ramar enligt den pedagogiken. Här pratas det också om den tredje 

pedagogen, Rummet, och vikten av trygghet i skapandet. 

 

Samtalet. Till hjälp att tolka och analysera bilder i samtalet med barnen har jag utgått från Panofskys 

metod som beskrivs i Elsner bok, (2005) i tre steg: 

1. Beskriva (motiv) 

2. Berätta (tema) 

3. Uttrycka djupare mening (uttryck) 
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Vi började med att beskriva vad vi såg (eleverna) och de fantiserade också en del om vad det kunde vara 

på bilden eftersom den inte är tydlig utan visar olika perspektiv av tillvaron på ett annorlunda sätt. Den 

tredje delen av tolkningen, Uttrycka, kom ut i elevernas bilder, där de flesta tog fasta på att spegla olika 

sidor av sej själva. Eftersom barnen står sej själv närmast och utforskar världen runt sej är det egna 

skapandet i samverkan med bildtolkningen och samtalen runt en bild viktig för att bättre förstå världen 

och sej själva, att bilden kan ha så många olika tolkningar. Viktigt att påpeka att det inte heller här finns 

ett givet rätt eller fel. Tolkningen är individuell och baserad på våra erfarenheter. Detta tar Forsman och 

Piironen (2006) upp i sin bok Bildernas bok. 

Skapandet. Enligt Forsman & Piironen (2006) bör man ge barnen givna, fasta ramar för sina arbeten, 

lösningen bör dock vara öppen för att ge varje barn plats att uttrycka sin personlighet. Även Fredrik 

Näsholm tar upp detta i sitt kompendium ”Kan ramar skapa frihet? (2011) De ramar som vi använde i 

projektet var val av materialet o uppgiftens titel. Kritor och A3 papper, samt titeln ”Hur menar Picasso - 

på mitt sätt”  

Lindberg (1991) skriver i sin bok ”Motivation för lärande förutsätter identifikation” s 279 - 280.  Det 

tror jag alla eleverna gjorde på sitt eget sätt i uppgiften, identifierade och uttryckte olika känslor för att 

förstå Picassos bilder. 

Genom att skapa något t ex bild, poem, musik och så vidare så kommunicerar vi/ger ut något av oss 

själva och det vi ÄR. Tre kognitiva processer som beskrivs i ”act of representation”, Eisner (2005), är 

beskrivandet, utgivandet och kommunicerandet. En fjärde kognitiv process som nämns är 

överraskningen - det som förvånar - det är ett av de viktigaste ingredienserna i konsten  och även i 

lärandet. ”AHA” upplevelsen är vad Eisner (2005) kallar det och det är vad A upplevde när hon förstod 

hur bilden ändrades beroende på hur jag la handen över ögat respektive näsan. Eleven lär sej att lägga 

märke till, istället för att anta saker.  

Catharina Elsner, formulerar skillnaden mellan ord och bild på ett sådant ”AHA”-sätt. Bilder 

består av tecken som kodade meddelanden. ”Det talade språket har utsträckning i tiden … Bilder 

däremot utmärks av simultanitet. Hela bilden föreligger samtidigt för betraktaren”, skriver hon i Att 

tolka och analysera bilder (1998)  i kapitlet ”Bilden som språk. Sid 37. 

Läraren. I boken Bildskapande i förskola och skola av Bendroth Karlsson (1998), tar hon upp tänkbara 

orsaker till dilemman, och första dilemmat behandlar relationen mellan lärare och elev. Lärarens syn på 

eleven är avgörande hur en undervisning bedrivs. Ser man barnet som ett kärl som skall fyllas med 

information, som ensam skapare där läraren är passiv, eller som lärling som interagerar med omvärlden 

så avspeglar sej detta i kommunikationen mellan lärare och elev. (Bendroth-Karlsson, 1998 s. 212) Hur 

läraren använder sin roll, genom detaljstyrning, är en passiv pedagog eller är en vägledare, avspeglar sej 

också i undervisningen. 
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Eisner har liknade teori men formulerar det på annat sätt i sin bok The Arts and the Creation of Mind, 

från 2005. Han diskuterar att medveten eller omedveten kunskapsteori och lärarens syn på eleven har 

betydelse för meningsskapande undervisning. Läraren ska vara medveten om vad, hur och varför hen 

undervisar. En lärares undervisning är beroende på att kunna entusiasmera gruppen, dramatisera och 

själv gilla det hen håller på med. (Eisner, 2005. s.152.) 

Han skriver på sid 163 att om läroplanen är för statisk fungerar den inte och som han skriver i citat: "one 

size fits all"-lösningen fungerar inte i praktiken för alla.  Speciellt inte idag med så stora klasser med 

många elever med särskilda behov. En läroplan kan också släpa efter i utvecklingen och det är viktigt att 

hålla kontakten med världen utanför skolan, som föräldrar, politiker och medlemmar i samhället, genom 

till exempel den undervisande utställningen. Att visa publiken hur barn lär genom konsten, att tydligt 

förklara vad som visas och varför och hur eleverna tänkt, (sid 176) och att vara öppen för dialog. 

Idag är bedömningar viktiga och det börjar bli betygshets bland eleverna men man ska komma ihåg att 

all bedömning är partisk. (Eisner, 2005 s. 179) Det är jätteviktigt att eleverna i bild och andra skapande 

ämnen vågar ta risker för att utforska sej själva och världen runt omkring och lösa problem som uppstår 

på vägen (Eisner, 2005, s. 181) utan att vara orolig för att läraren tycker det är fel och ger en sämre 

bedömning. Alla som arbetat i skolan har säkert stött på elevernas sökande efter bekräftelse. Eleverna 

anpassar sej efter vad läraren tycker är bra.  Vi som lärare i bild måste vara flexibla, opartiska och 

uppmärksamma på vår egen inställning till konst och skapande och framför allt visa respekt för dessa 

små människor som ska föra vår kultur vidare genom tiden.  

 

Samhället. Vi cementerar viss kunskap och på olika sätt får olika ämnen olika betydelse och plats i 

läroplanen tids- och resursmässigt och vissa ämnen prioriteras mer, andra mindre.  

Idag har man inte förstått de skapande ämnenas betydelse. Man kanske har förstått att det är viktigt men 

inte förankrat det rent praktiskt på skolorna. (Läroplan för grundskolan, Bilaga:1) 

VARFÖR är kulturintresset så lågt bland ungdomar? Musiken och dansen finns i deras liv men bild och 

teater… Det man inte förstår undviker man.  

För att återgå till vad Elliot Eisner (2005) skriver om att skolan ska skapa vårt medvetande, om att de 

skapande ämnena är så oerhört viktiga för att vi ska få kreativa, nytänkande och innovativa människor i 

framtiden.  Och ska man förstå världen omkring sej måste man titta på sej själv först och dessutom få 

möjlighet att skapa utan bedömning, Han skriver också att vi är alla påverkade av språket, kulturen, tron, 

värderingar och vår individualitet.  Konst o kultur är ett sätt att kommunicera och gör oss till människor. 

Oavsett vilket språk vi talar.  

Tänkbara orsaker till dilemman tar Bendroth-Karlsson upp i Dilemman II, och menar att lärarens egen 

kunskap och förhållande till konsten är av yttersta vikt. Hon hänvisar till Arthur Efland (am. Professor i 

konst och pedagogik) som jämför estetiska, psykologiska och konstpedagogiska teorier med varandra 

och även olika aspekter av konst. Han menar att det är nödvändigt för lärare som ska leda 
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bildpedagogisk verksamhet, att ha kännedom om estetiska teorier och bildkonst, s.212. 

Här återkommer vi till hur viktigt det är att läraren som ska undervisa i Bildskapande har kunskap om 

estetiska teorier, om bildkonst. Det är av yttersta vikt att lärare prioriterar och förstår bildens möjligheter 

och även har en grundläggande kunskap i de skapande ämnena och även har ett eget intresse i bild och 

skapande.  

Andra problem i dagens skola är att vi har klasser med fler kulturer, många elever med särskilda behov, olika 

modersmål och sociala bakgrunder som ska samarbeta i stora klasser med brist på resurslärare. Kanske är det de 

skapande ämnena som kan lösa en del av problemen. Det finns skolor och kulturprojekt där man har vänt 

problem klasser till kreativa elever. Att få skolan att bli rolig och intressant och att väcka lusten att lära sej och 

att det är tillåtet att ifrågasätta, vore önskvärt. 

Ska vi kunna nå varandra tror jag det är genom kultur. Inte bara mellan elever och lärare, eller mellan 

generationerna, utan framför allt för att förstå världen och andra kulturer och att skolan kan lära av konstens 

metoder. Eisner (2005)skriver att vi måste prata om bilder och bilders betydelser med eleverna. Han skriver 

också att ”stödja kärleken mellan eleven och hens verk är en av skolans viktigaste uppdrag. (Eisner, 2005, s 196) 

Under arbetets gång med samtal om bilder, såg vi att uppgiften att tolka och analysera bilder i grupp 

gav uttryck för många liknande tolkningar, ibland inspirerades eleverna av varandra, ibland dominerade 

och styrde någon gruppen i olika riktningar, men många gånger såg och tolkades bilderna också helt 

olika. Detta visades tydligt i bilderna de skapade efter diskussionen. Barnen skall få chansen att 

upptäcka sin egen konst och kunna få chansen till reflektion kring dessa men de skall även få lärdom om 

och arbeta med att tolka och analysera andras verk.  Det är ok att se saker på olika sätt.  

SLUTSATS och vidare…  
Barn som samtalar om bilder t ex om Picasso, uppnår en större förståelse för sej själva och omvärlden. De 

förstår att man ser saker på olika sätt. Barn som känner trygghet och respekt i sitt skapande vågar undersöka och 

diskutera om bilder, sej själva o världen. Barn som samtalar om konst och kultur får en större förståelse för 

världen och andra kulturer. Barn som tidigt kommer i kontakt med konst och kultur och får möjlighet att skapa 

utan bedömning blir kreativa, nyfikna och nyskapande människor som kan utveckla vår kultur framåt på ett 

positivt sätt.  

Picasso uttrycker det på ett bra sätt: ”Jag söker inte - jag finner”.  

Att genom nyfikenhet få uppleva och upptäcka världen omkring oss gör det så mycket mer intressant, och att 

våga, gör oss till nyskapande människor! 

Den närmaste utvecklingszonen är en möjlig zon. (Vygotskij.) Inte bara i undervisningen utan i livet. Därför är 

det nödvändigt att våga gå utanför sin egen och sina elevers bekvämlighetszoner. Det är där vi finner! 

Att gå vidare. Något som jag tycker vore intressant att gå vidare med är Teorin om det Tredje rummet. 

Den har utvecklats av Homi Bhabha, litteratur- och kulturteoretiker, verksam vid Harvard University i 
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USA. Han talar om ett ”tredje rum” där olika kulturer kan mötas och påverka varandra (”hybridiseras”) 

och där nya identiteter ständigt skapas.  

Den engelske barnanalytikern Donald W Winnicott talar om lek och talar också om ”det tredje rummet” 

som ligger mellan vår personlighet, vår fantasi och vår verklighet”. Detta tredje rum är det mellanrum vi 

leker i som Winnicott menade är nödvändigt för människan för att utvecklas.  

Som jag ser det, där vi får och kan skapa fritt. 

 – och min önskan är att vi får det tredje rummet in i skolan, i klassrummen, kanske till att börja med i 

bildundervisningen. 
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BILAGA 1. 

Så här säger förskolans läroplan om hur barn skall vägledas i ämnet: ”Förskolan skall sträva efter att 

varje barn ska: 

 

*utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå 

andras perspektiv 

*utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och 

samtala om dessa (Skolverket, 2010 s.10) 

I grundskolans läroplan uttrycks det på följande sätt:  

”Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och 

kan tolkas” (Skolverket, 2011 s.20) 

Eleverna ska också ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

”analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner” (Skolverket, 2011 s. 20) 

*utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och 
samtala om dessa (Skolverket, 2010 s.10) 

I grundskolans läroplan uttrycks det på följande sätt:  

”Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och 
kan tolkas” ( 
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