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Sammanfattning; 
Syftet med det här bildprojektet var att barnen skulle lära sig att blanda grundfärgerna till 
sekundär- och tertiär-färger. För att göra detta så behövde barnen lära sig att använda något 
medie och vi valde Akrylfärg. 

Som tema ville vi koppla samman hur man trodde förr samt vad man vet nu genom 
berättelsen om Faetons fall ur den Grekiska mytologin och upplevelsen när vi såg 
tredimensionella filmen Universums hemligheter på Cosmonova. 

Utifrån dessa intryck var tanken att starta en tankeprocess från vilken man skulle utgå i de 
inledande samtalen om bilderna om Faetons fall samt Nebulosan Carina. 

Från de inledande samtalen tog vi, pedagogerna och barnen tillsammans, oss från de tre 
grundfärgerna till att återskapa de olika sekundär- och tertiär- färgerna, vilka vi identifierat i 
utgångsmaterialets bilder. 

För att få arbetet att gå så smidigt som möjligt krävdes en god planering och insyn i det 
pedagogiska upplägget, därför påbörjades planeringen i god tid. 

Pedagogen med ansvar för upplägget har valt att varva intryck, visuella såväl som berättelser, 
samtal, teknik och experimenterande verksamhet med analyser av de egna verken. 

Processen gick inte helt smärtfritt och inte helt utan komplikationer då vi upptäckte att vi var 
på fel väg. Men det gjorde det bara tydligare att man behöver en genomtänkt undervisning 
utan att man för den skull behöver vara helt rigid, man måste visualisera målet men man 
måste samtidigt ge möjlighet till att ändra planen när förutsättningarna förändras eller mer 
kunskap framkommit. 

Jag hade ett tema för detta projekt, vilket var att koppla samman himlafenomen, som spände 
från naturvetenskap av i dag till mytologi från de gamla grekerna. Det var intressant att binda 
ihop dessa två ytterligheter till något som vi kunde sätta färg på och prata om. 

Min slutsats är att genom att använda sig av ett tema och binda samman flera olika ämnen 
och olika former av intryck till ett projekt så kan experimenterandet och undersökandet med 
att blanda färger och träna teknik bli mycket mer inspirerande än just att enbart vara en 
teknikövning. 

Barnen lärde sig att se färger i en bild, blanda dem till olika kulörer och sedan även analysera 
dem i sin egen bild. De lärde sig också det mest grundläggande med hur man använder 
akrylfärgerna och hur akrylfärgerna beter sig genom experimenterande verksamhet.  
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1 Bakgrund 
 
Det första som skulle lösas var att finna en lämplig barngrupp, tid och plats. 

Jag började med planeringen av en lämplig barngrupp. Då jag inte jobbar i förskola eller 

skola och därför inte har en naturlig barngrupp att arbeta med var det prioritet ett. 

 

Valet av tema påverkades mycket av att jag en tid innan projektstart hade sett en tv-

dokumentär av himlafenomen och fascinerades av just hur mycket färger som kan uppstå på 

himmelen och i rymden. Jag började då fundera över hur man långt tillbaks i tiden upplevde 

dessa färgfenomen och att det kanske inte var så konstigt att de tillskrev gudarna dessa 

fenomen.  

 

På Naturhistoriska museet finns det en tredimensionell biograf som visar 

populärvetenskapliga filmer i 3-D. Biografen heter Cosmonova. Då jag visste att de brukar ha 

filmer om rymden så tittade jag på deras hemsida och fann en film som passade vårt ändamål. 

Jag har inte tillgång till någon barnanpassad miljö men däremot kunde jag få tillgång till att 

använda en Ateljé för vårt projekt. Ateljén är en källarlokal där jag och mina sex 

målarintresserade väninnor håller till. Vi är en liten förening som målar och ställer ut våra 

alster både enskilt och i grupp. 

2 Temat  
 

Himlafenomen. 

Att koppla berättelser ur den grekiska mytologin såsom tex Faetons fall när han kör Helios 

Solvagn till himlafenomen och den kunskap vi i dag har om rymden, såsom Nebulosornas 

färg och energi.  

Att utifrån detta skapa sin egen stjärnbild. 
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3 Syftet – frågeställning  
 

Jag ville kombinera olika intryck till ett tema för att ge barnen inspiration att experimentellt 

utveckla sin förmåga att se och blanda olika sekundär- och tertiär-färger från de tre 

grundfärgerna. 

3.1 Syftet 
 

Syftet var att söka kunskap om hur sekundär- och tertiär-färger uppstår ur de tre 

grundfärgerna, detta genom att tillsammans med barnen identifiera färger ur målade bilder 

och upplevelser (studiebesök) och försöka återge dessa i sin egen tolkning. 

Dessutom ska barnen få kännedom om den grundläggande tekniken i att hantera akrylfärger 

och att blanda dessa. 

3.2 Frågeställning 
 

Vad symboliserar färgerna i bilden om Faetons fall? 

Vilka färger kan barnen identifiera i de bilder vi betraktade under arbetet? 

Kan barnen blanda och återge dessa färger i en egen tolkning? 

Hur kan vi lära barnen att använda akrylfärger? 

4 Metod – Planering 
 

Varje projekt kräver sin egen projektplan och planering, hur omfattande detta arbete blir 

beror på projektets omfattning och komplexitet. Jag har valt att använda en mycket enkel 

modell för detta projekt. 
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4.1 Barngrupp 
 

Barngruppen jag arbetade med bestod av fyra barn i åldrarna 6-10 år. Könsfördelningen blev 

3 flickor och 1 pojke. 

Jag kände tre av barnen sedan tidigare, men hade bara varit i ateljén med ett av barnen. Det 

fjärde barnet kände jag sparsamt. 

Till min hjälp vid Cosmonovabesöket och ateljéarbetet fick jag en av mina ateljékompisar 

och nära väninna Anne Levin.  

4.2 Tidsplan 
 

Tidsplanen lades enligt tabell 1. Jag informerade Anne samt föräldrarna om tidsplanen i så 

pass god tid att vi hade möjlighet till eventuell justering för att anpassa datumen om någon 

hade förhinder. I sista stund fick 6-åringen förhinder till Cosmonovabesöket, men det kunde 

vi tyvärr inte ändra på då eftersom biljetter var bokade och tidsplanen då helt hade förskjutits. 

4.3 Ateljé plats och förberedelser 
 

Ateljén som vi har tillgång till är inte barnanpassad, inte heller anpassad för grupparbeten. 

Efter att ha läst i boken In the Spirit of the Studio ( Gandini, Hill, Cadwell, Schwall 2005)  så 

insåg jag att jag måste anpassa ateljén för det jobb vi skulle utföra. På sidan 31 i boken finns 

en bild Figure 3.1 som illusterar en miljö som uppmanar till kreativitet. Jag har inte möjlighet 

att ha en sådan väl anpassad miljö, men med små medel kan jag i alla fall förbättra den miljö 

jag har tillgång till. 

Jag rensade upp i mitt hörn och sorterade efter användningsområde, sådant man blandar färg 

men på ett ställe, penslar på ett ställe etc. 

Jag skaffade öppna hyllor och korgar för att få en översikt över allt materiel, bild 1. Jag la 

fram enklare papper såsom skrivarpapper för att klotter och skisser. Däremot stoppade jag 

undan mina mer exklusiva akvarellpapper, för att förhindra oönskade olyckor.  

Två mindre bord togs fram och placerades i mitten av rummet, för att kunna sätta barnen i 

centrum.  

Jag förberedde papper för akrylmålning genom att grunda baksidan av en kraftig papperstapet 

med en vit grundfärg för akryl, en så kallad primer. 
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Oömma kläder såsom t-shirts, någon tunika och liknande samlades ihop inför målandet, ifall 

man skulle ha glömt ta med sig det. Det hände också så just extrakläder var bra då de ibland 

hade blivit kvar hemma. Plasthandskar, blandkoppar med mera. Som blandkoppar använde vi 

burktråg i plast, dessa blir som engångs blandkoppar. 

 

  

5 Metod - Utförande  
 

Vi valde att varva studiebesök, målande, teknikgenomgångar, berättelser och samtal om 

bilderna under projektets gång. 

Vi pratade om bilderna både i situationen under skapandeprocesse och mellan övningarna.  

Efter varje övning eller före nästkommande hade vi en kort samling för att gå igenom vad vi 

gjort och vad vi lärt oss från föregående övning. Vi tittade på bilderna och hittade, även i 

bilder som barnen var mindre nöjda med, mycket fina partier där färgerna kontrasterade mot 

varandra och där man fått fram jättefina blandningar av sekundär- och tertiär-färger. Vi valde 

detta sätt att samtala om bilderna på ett positivt sätt för att synliggöra varje barns bild och 

uttryckssätt. 

I boken Bildskapande i förskola och skola ( Bendroth Karlsson, M 1998)  skriver författaren 

” Om man utgår från att bilden ”blir verklig” först när någon ser den tar del av den, fordras 

det ett forum för visning och samtal”. Det är ett så starkt uttalande som man kan tolka in 

Bild 1, Ateljé bild, öppna hyllor och korgar i ett 
hörn av ateljén. Materialet är överskådligt och 
lättillgängligt. Där finns färg, kritor, trasor, penslar, 
blandkoppar och vattenmuggar/hinkar mm. 
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mycket i. Om man beaktar djupet i det, att om man utgår från att en individ blir en verklig 

och levande individ först när man ser individen, lyssnar på den och tar på allvar vad den 

tänker, säger och menar så blir samtalet runt barnets skapade bilder så mycket mer än en 

bedömning av bildens konstärliga kvaliteter, stunden kan ge möjlighet till att se individen och 

få den att växa på ett större plan än enbart i sitt konstnärliga uttryck. 

 

5.1 Första träffen – studiebesök. 
 

Första träffen, började med att pedagogerna fikade med föräldrar och barn och gå igenom 

planeringen för träffarna. 

Ett av barnen kunde inte följa med på resan till Cosmonova. 

På Cosmonova tittade vi på en film om rymden. Den var spännande med mycket 

färgfenomen på himmel och i rymden. Barnen var mycket fascinerade. Framförallt 

nebulosorna, framförallt, var mycket kraftfulla stora och med starka färger. Just att de är så 

ofattbart stora och att stjärnorna föds i nebulosorna var väldigt svårgripbart. Den mest aktiva 

nebulosan heter Carina, vilket fick barnen att bli väldigt intresserade av just den och dess 

färger. De misstänkte direkt att jag hade valt temat och filmen just för att nebulosan hette 

Carina, men så var inte fallet. Jag hade ingen aning om det innan vi hade sett filmen 

 

5.2 Andra träffen – genomgång och teknikövning. 
 

Gruppen började med att prata om besöket på Cosmonova och tittade på bilder på nebulosor. 

Barnen hade fortfarande mycket roligt åt att en av de mest aktiva av nebulosorna kallas 

Carina bild 2. Vi tittade på färgerna och någon sa att det ser ut som en explosion, eller som 

när det spränger.  

Därefter berättade jag historien om hur Faeton kräver av sin far Helios att han ska få köra 

solvagnen. Detta för att bevisa att han är Helios erkände son.  

Helios vägrar först men blidkas snart av Faetons ungdomliga envishet och hans mors vädjan. 

Naturligtvis går allt fel. Faeton kör för vårdslöst och solen hamnar för nära jorden och jorden 

är nära att brinna upp. 
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För att rädda jorden och människorna tvingas Helios offra sin son Faeton. Underlaget till 

berättelsen fick jag från boken Hjältar och monster på himlavalvet, Fjärde boken (Samzelius 

1986). 

   
Bild 3 HEINTZ, Joseph the Elder  Bild 2      Carina Nebulosan ett himlafenomen 

Webb Gallery of Art 

The Fall of Phaethon  Bild lånad från webbsida på nätet. Se referens i referensförteckning. 

1596 

Oil on wood, 122,5 x 66,5 cm 

Museum der Bildenden Künste, Leipzig 

 

Bilden vi tittar på är mycket stark med massor av färger, rörelse och kraft bild 3. De tycker att 

den ser lite läskig ut samtidigt som de blir lite generade av nakenheten. Man kan ju se 

Faetons snopp. 

Vi pratar om att det är en saga och att människorna som levde för flera tusen år sedan 

skapade sina sagor och sägner om gudar som kunde baseras på himlafenomen. Vi pratar om 

att ibland avbildades gudar och människor nakna och att det inte ansågs genant med nakenhet 

då. 

 

Vi tittade på färgen på himlarna, se bild 2 och 3. Man kunde förvisso se att i alla fall den med 

nebulosan var blå. 
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Men mest var där massor av färger men ingen var så där vackert sommarhimmel-blå som 

man ofta vill återge himlen. 

 

Ateljéarbete vid andra träffen gick ut på att våga använda akrylfärger och att börja blanda 

färgerna. Temat var att måla nebulosor. Vi pratade om hur man kunde blanda sina egna 

färger. 

Det var ganska fritt och de tog färger ur de tuber vi hade tillgängliga. 

Det gick åt alla möjlig färger, men de jobbade väldigt mycket med de rena färgerna, blått rött 

och gult. 

Eftersom jag inte hade tagit bort de färdigblandade färgerna, vilket jag borde ha gjort, så blev 

det så att om barnen ville ha grön eller lila färg så hämtade de det ur tuberna med dessa 

färger. Svart var populärt, framförallt hos den tioåriga pojken vars favoritlag var AIK, över 

det första lagret med olika färger målade han en kolsvart himmel med skarpt gula stjärnor och 

var mycket nöjd med detta. 

 

       
Bild 4 Tioårings återgivning av en nebulosa           Bild 5 Sexårings återgivning av en nebulosa  

         
Bild 6 Åttaårings återgivning av en nebulosa             Bild 7 Åttaårings bild av en nebulosa 
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De två flickorna på åtta år var mycket påverkade av varandras skapande, de tittade och 

jämförde. På slutet fick en av åttaåringarna för sig att dra palettkniven över allt, så då gjorde 

även den andra åttaåringen det. Den yngsta, sexåringen, skapade sitt eget helt oberoende av 

de andras påverkan. 

Allt skulle gå undan för att de skulle bli klara (deras eget tempo som vi försökte dämpa) och 

fortsätta med nästa projekt, det var nog sexåringen som var minst påverkad av tempohetsen 

som de triggade varandra till. 

 

Den dagen hade vi inget mer planerat så när alla var klara med sina målningar tittade vi på 

dem och pratade om färgerna, sen fick de måla vad de ville fram till det var dags att åka hem. 

Det blev mycket kycklingar för det var strax innan påsk. 

I diskussionerna om färgerna kom vi fram till att nebulosorna var väldigt färgstarka. Vi 

tittade också på delar av bilderna där färgen hade blandats till sekundär och tertiärfärger. Det 

hade också blivit fält av brunt, vi kom fram till att det blev brunt när för många färger hade 

blandats. 

Vi pratade om att de hade använt färdigblandade färger och att vi nu skulle försöka med att 

blanda dem själv. 
 

5.3 Tredje träffen – teknikövning och slutarbete 
 

Vi började med att göra en snabb repetition om nebulosor och Faetons fall.  

Vi tog fram bilderna från vår tidigare träff och tittade på färgerna och försökte hitta färgerna 

från bilderna av nebulosan och Faetons fall i de bilder barnen hade målat. 

Därefter tog vi fram Goethes triangel och pratade om färgerna och hur man kan blanda dem. 

Vi kunde hitta flera av färgerna i Goethes triangel. Ibland var det bara en liten bit av en färg 

som vi kunde se och ibland ett stort fält. 

 

I de egenhändigt målade bilderna hade det på flera ställen uppstått stora bruna fält. Vi pratade 

om dem och kom fram till att det blev så när man blandade för många färger. På den svart 

gula bilden kunde man se att vissa av de gula prickarna nästan skimrade i grönt, så vi kom 

fram till att den svarta färgen kanske hade blått i sig. 

 



 
Färglära- mer än att blanda färger. En stjärna föds.   Carina Öhman Strömberg 
 

5.3.1 Ateljéarbete vid tredje träffen, första passet - teknikövning. 

 

Vi började först med att barnen fick grunda sitt eget papper och lägga det på tork. Papperet vi 

använde var tapetpapper grundningen var en matt akrylfärg avsedd för att grunda papper eller 

duk inför det att man ska måla. Papperet tejpades upp på träskivor innan de grundades. 

Papperet skulle användas till dagens andra målning. Syftet var att de skulle få lära sig att och 

hur man grundar ett papper. 

 

Efter det att de tränat på att grunda fick barnen varsitt i förväg grundat papper.  Barnen fick 

varsin palett med färgerna rött, blått, gult och vitt. 

 

Uppdraget var att måla ganska fritt för att känna på hur man kunde återge färgerna ur de 

bilder vi pratat om, men med sina egna blandade färger. 

 

Sexåringen målade på och blandade sina färger med samma koncentration som hon målat 

gången innan.  

 

De två åtta-åringarna blev ganska låsta och visste inte riktigt hur de skulle ta sig vidare i 

uppgiften. 

 

Ett av barnen var mycket mer dominerande och bestämde genast vad de skulle måla och drev 

på åt vilket håll de skulle och hur de skulle blanda färgerna. Den dominanta av flickorna 

blandade ivrigt sina färger, men när de var färdigblandade så doppade hon ner penseln i 

vattnet och så hade hon då med det löst upp den färdigblandade färgen, eftersom hon hade 

fått all färg med sig på penseln och ner i vattnet. Så var det bara att börja om med blandandet. 

Hon var frustrerad. Jag ställde mig och betraktade henne och sa stopp några gånger när 

penseln höll på att fara ner i vattnet igen efter det att hon blandat färgen, detta för att den inte 

skulle lösas upp i vattnet. Detta kan man koppla till det som beskrivs i kapitel 4 sidan 73 i  

boken The Arts and the Creation of Mind (Elliot W. Eisner 2002) ”In many ways, the 

creation of a scaffolding that optimizes what students are able to learn in particular 

circumstnaces is much like wath good parents do to help their children to learn. Such learning 

culminates in the cild’s achieving mastery, a form of learning that promotes independence”. 

Enligt min fria tolkning så kommentarar författaren det så här - Om man blandar sig i för 
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tidigt blir barnet beroende av förälderns beslut men å andra sidan om man lägger sig i för sent 

blir barnet frustrerat och ger upp. 

Vi tog fram palettknivar åt dem för att de skulle få prova på att blanda färg med palettkniv 

samt att dra färgen med den. Det var lite spännande. Då kom de loss lite och drog färgen i 

mönster. 

Tioåringen tyckte inte att det var en rolig uppgift, han målade lite på måfå, det var svårt att få 

honom riktigt engagerad. 

        
Bild 8 Detaljstudie i övning att blanda färger. Bild 9 Detaljstudie i övning att blanda färger. 

 

Vi avslutade passet med att titta på bilderna och vilka färger de fått fram på sina bilder, vi 

gjorde närstudier för att verkligen se vart färgerna blandat sig till nya färger, sekundärfärger 

och tertiärfärger (bild 8-10) Vi jämförde mot Goethes triangel, vilken jag själv målade som 

kompletterande uppgift efter en av kursens första närträffar (bild 11).  
 

              
Bild 10 Detaljstudie i övning att blanda färger.             Bild 11 Goethes triangel. Framtagen under en av Kursens närträffar. 
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Sexåringen var tydligt och öppet nöjd med sin prestation. Åtta-åringarna var lite tvehågsna, 

men vi hittade fina färgblandningar och intressanta kontraster att prata om. Tioåringen var lite 

mer blasé. Han ryckte lite på sig och ville inte prata så mycket om bilden han presterat. 
 

5.3.2 Ateljéarbete vid tredje träffen, andra passet.  

 

Vi satt ute i solskenet och pratade om himlafenomen, hur man trott tidigare och att året är 

uppdelat i olika perioder beroende på hur stjärnorna står på himmelen. Till vår hjälp att hitta 

stjärntecknen hade vi boken Hjältar och monster på himlavalvet, Fjärde boken (Samzelius 

1986), där det finns bilder över stjärnhimlen i bokens försättsidor, dessutom hade vi en 

mycket enkel stjärnglob.  

Barnen var födda i, Tvillingarnas,  Kräftans, Lejonets och Stenbockens tecken.  

Vi pratade om hur man kunde tänka sig att ett stjärntecken hade uppstått, kanske kunde man 

tro att de kom ur nebulosorna eller så kunde man göra sin egen saga om hur ens stjärntecken 

hade hamnat på himmelen såsom människorna skapade sina sagor och legender förr i tiden. 

Återigen tittade vi på färgerna i bilderna vi målat tidigare och pratade om Goethes triangel. 

Pedagogerna fortsatte att styra färgvalet till att använda grundfärgerna (bild 12) + vitt.  

Pedagogerna hade för det här tillfället låtit barnen tejpa upp papperet på varsin träskiva, det 

fick de göra innan de grundade papperen. 

 

För att få barnen att inte påverka varandra så mycket just under skapandeprocessen hade vi 

tagit fram stafflier och placerat dem i varsitt hörn av lokalen. 

 

Det uppstod då först ganska mycket stök då den mer dominanta av de två åttaåringarna genast 

ansåg att det bara var hon som fick sitta ensam och det ville hon verkligen inte. Men efter en 

stunds förklarande, att alla barnen sitter i sitt eget hörn när man målar vid staffli, så 

återuppstod lugnet och målandet kunde ta vid. 

Barnen målade mycket koncentrerat. 

Några valde att skissa först. Någon skissade på skisspapper innan de ritade upp motivet på det 

förpreparerade papperet. Men efter hand upptäckte de sen att färgen var väldigt täckande och 

då täckte linjerna. Då valde några att spara ut vissa fält. Tioåringen fortsatte att måla med sina 

rena färger, han var inte så intresserad av att blanda dem. Han målade sitt stjärntecken så som 



 
Färglära- mer än att blanda färger. En stjärna föds.   Carina Öhman Strömberg 
 

man kan se det avbildat från himlavalvet men han drog streck mellan stjärnorna. Hans 

himmel är djupt blå (bild 16). 

När han var klar med uppgiften så fick han välja på att skriva och berätta om bilden eller att 

läsa sagor om gudarna och himlavalvet ur den bok vi tidigare hämtat information om 

stjärntecknen. Han valde att läsa och han fortsatte att läsa en lång stund efter det att de andra 

barnen var färdiga och hade gått ut för att springa av sig springet i benen. 

Sexåringen fortsatte med sitt koncentrerade blandande och målande hon skapade en bild med 

tvillingarna som var mjuk och harmonisk men i slutskedet hade hon fått tag på en palettkniv 

och gjorde så som vi testat i den tidigare övningen, där vi ville experimentera med färgerna, 

att dra den genom färgen, hon verkade ganska nöjd med att ha vågat men resultatet blev att 

bilden blev ganska suddig och en del av färgerna bruna. Men man kan fortfarande se de två 

tvillingarna som håller i varandra. I den tidigare bilden hon gjorde kan man tydligt se hur hon 

blandar färgerna och riktigt frossar i olika kulörer (bild17). 

Den ena åttaåringen målade en stenbock uppe på himlavalvet (bild 13). Hon hade svårt att 

komma igång med uppgiften. Men efter en stund släppte det. När hon var klar med det så 

skrev hon en liten kort berättelse om varför stenbocken satt uppe på himmelen. ”Den satt där 

för att den var död. Den hade stångats i en kamp och fallit död ner”. Men runt om den är 

himlen mycket röd och orange som om den är född ur en nebulosa. 

Åttaåringen, som efter lite stök, kom till ro i sitt hörn i ateljén, målade en nebulosa i massor 

av färger i ett av de övre hörnen av bilden och ut ur den kom det en massa stjärnor, det föddes 

stjärnbilder av kräftans tecken i oändlighet. Bilden är mycket energirik (bild 14) Hon fick till 

fantastiska färger i nebulosan vilka förtjänar en närbild (bild 15). 

 

5.3.3 Avslutande diskussion tredje träffen 

 

Vi samlades och pratade om bilderna. Vi pratade om hur mycket färger det var i bilderna på 

nebulosan och Faeton och hur vi hade lyckats med att återge det i våra bilder samt hur vi 

tänkt om stjärnbilderna.  Barnen beskrev tydligt hur vilka färger som gav upphov till olika 

komplementfärger och hur man kunde få fram mörka färger utan att använda svart. Även 

tioåringen som i stort sett nästan bara jobbat med de rena färgerna hade teoretiskt en tydlig 

kännedom om komplementfärgernas uppkomst.  

Vi pratade om deras stjärnbilder och hur de fått fram färgerna. 
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Den ena åttaåringen beskrev sin bild och hur stjärntecknen föddes ur nebulosan. 

Den andra åttaåringen sa bara att stenbocken satt uppe i himlen. Men hon hade författat en 

liten lapp om hur den hade hamnat där. 

Sexåringen återgav att hon var nöjd och att hon nog tyckte att hennes bild blev bäst.  

Tioåringen var inte så pratsam men han sa att han tyckte att ” Stjärnorna måste ju sitta ihop så 

att det blev ett lejon och då fick det bli rött för det var den enda färgen som blev kvar när man 

målat himmel och stjärnor”. 

Efter det avslutade vi den dagen. 

 

        
Bild 12 Grundfärgerna och ett försök att blanda                 Bild 13   Hur uppkom din stjärnbild om du fick bestämma 

Sekundärfärgerna.    Tolkning av en åttaåring. Stenbocken. 

 

       
Bild 14 Åttaårings tolkning av när stjärnor föds. Kräftan.     Bild 15 Närbild ur bild 14. 
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Bild 16  Rena färger, sparsamt med blandning.                  Bild 17  Här har 6-åringen utnyttjat alla möjligheter till att blanda 

Man kan se vissa fält som blivit lila av rött och blått. grundfärgerna. Därefter har hon gått på med lite färg på  

Lejonet.  palettkniv. 

 

6 Litteraturgenomgång – tillämpning av kunskap från utbildningen 

6.1 Planering 
 

Jag försökte att planera tidigt för att få allt att gå så smidigt som möjligt. Jag beslutade tidigt 

vilket material vi skulle använda och estimerade materialåtgång. Inför sammankomsterna 

förberedde jag materialet som skulle gås igenom eller användas.  

Till exempel så förpreparerade jag papper, letade fram bilder för att ha som 

diskussionsunderlag, lånade en bok från biblioteket med berättelsen om Faeton, med mera. 

 

6.2 Ateljén 
 

Strukturen i ateljén har stor inverkan på den kreativa processen. Att materialet finns synligt 

och tillgängligt(nåbart). Att inredningen är anpassad för verksamheten. Möjlighet till 

gemensamma genomgångar, diskussioner och arbete i mindre och större grupper, men även 

möjlighet till enskildhet och fokuserat och ostört arbete. Från början hade vi inte ens en 

lämpligt inredd lokal men innan gruppen av barn anlände hade vi fått i ordning en för 

ändamålet användbar lokal ( bild 1 detalj ur ateljén). En av våra begränsningar var att vi inte 

hade tillgång till någon storbildsprojektor (för att gemensamt titta på bilder), men vi fick lösa 

det med utskrifter och bild på datorn. 
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6.3 Det pedagogiska upplägget 
 

Jag försökte använda mig av Malcolm Ross pedagogiska teorier. Enligt modellen som 

beskrivs i Estetik i Förskolan (Paulsen, 2011). 

I den är Leken ett viktigt moment Brit Paulsen (Paulsen, 2011, sid 103) tolkar modellen och 

säger ”Vi leker med nya material för att lära känna dem och de möjligheter de ger. Vi formar 

om material, finner nya lösningar och experimenterar. Det betyder i detta sammanhang att 

leka. Vi är inte upptagna av produkten, vi har inga regler för hur något till slut ska bli” 

Detta är grundläggande för den skapande processen. Det förstår man när man ser att Malcom 

Ross satt cirkeln för lek i den yttersta cirkeln. 

Men jag kan nog även se att vi i våra enkla övningar kan täcka in flera av de andra delarna av 

hans pedagogiska teorier. Som medium har vi valt målning, närmare bestämt akrylfärg. 

Genom att klistra upp papper, grunda, blanda färger och använda olika penslar och 

palettknivar har vi övat hantverket och tekniken. 

Det svåraste var nog att få fram de inre bilderna och fantasin, anledningen till detta tror jag att 

den korta projekttiden och det faktum att vi inte kände varandra så väl, innan projektet, var en 

stor bidragande orsak. 

De bilder och berättelser som vi såg, lyssnade på och pratade om får stå för delen 

Sinnesträning. 

Slutligen kommer kärnan i det hela vilket är impulsen. Barnen nådde fram till olika lösningar. 

Två av barnen jobbade kontrollerat. Men helt klart kom två av barnen till det stadie där det 

var impulsen som styrde nästa steg. I det ena fallet resulterade det i en bild där motivet blev 

utsuddat på grund av den sista ostyrda impulsen och i det andra motivet kan man se hur ” En 

stjärna föds” ur nebulosan och massor av stjärnbilder skapas på himlavalvet.   

Men i Bildernas bok ( Forsman, A-C. Piironen, L 2006) sidan 121 så kan man läsa att  

”kännetecknande för ett optimalt bildarbete i klass. Oberoende av vilken typ av konstnärlig 

arbetsprocess som gäller är att det går att urskilja vissa likheter (spår av inlärning) i elevernas 

bilder, men att produkterna som helhet är sinsemellan olika (elevernas personliga lösningar).” 

På väggarna i Ateljén kan vi nu se spåren av processen samt de olika produkterna som de 

resulterat i. 
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6.4 Temat  
 

I boken Bildernas bok ( Forsman, A-C. Piironen, L 2006) kapitel 1, beskrivs hur man kan 

jobba med teman baserade på berättelser ur mytologin. Där har man bland annat använt sig av 

den för Finland karaktäristiska mytologin Kalevala. I Bildernas bok kopplar man det till den 

nationella identiteten. Jag fick i alla fall inspiration av detta och skapade vårt eget tema 

baserat på grekisk mytologi samtidigt som jag ville koppla det till det vi vet om 

himlafenomen i dag. 

6.5 Färgteori 
 

Vi tittade och pratade mycket om färgerna och hur man kan blanda dem till önskad färg. Vi 

pratade om grundfärgerna och letade komplementfärger i bilderna som vi målat. 

En hel del teori till färgövningarna hade jag med mig sedan tidigare i min konstnärliga 

utövning, men jag fick den kunskapen förankrad i Bildernas bok ( Forsman, A-C. Piironen, L 

2006) i kapitel 3, där man går in i färgsystemet, kontrastfärgerna som jag kallar 

sekundärfärger i min text samt de brutna färgerna som jag kallar tertiärfärger. Men att idén att 

använda mig av Goethes triangel fick jag från materialet till närträff 2. Under den träffen tog 

vi fram en triangel (bild 11) där grundfärgerna utgjorde spetsarna och i triangeln kan man se 

blandningarna som blir sekundär- och tertiär-färger. Just triangeln blir på något sätt så tydlig i 

att illustrera när det är två eller tre färger som blandas. 

6.6 Teknik, förövningar 
 

Vi gjorde flera förövningar där tanken var att lära sig hur materialet fungerade, i enlighet med 

projektets frågeställning.  De här övningarna syftade inte till att skapa någon egentlig bild 

eller konstverk utan var mer experimentella och syftade till att lära sig känna tekniken och 

materialets egenskaper. ( se kommentar under stycke 5.3) Hur färgerna blev när man 

blandade dem, hur färgen uppförde sig på papperet, hur den blev om man blandade vatten i 

den, hur den blev när man blandade smutsigt vatten i den (try and error), hur det blev med 

pensel och hur det blev med spatel mm.  
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6.7 Koncentration och att fortsätta 
 

 Ibland var det uppgivet, något barn satt med penseln i handen och visste inte hur de skulle 

fortsätta eller att de helt enkelt släppte arbetet och gick iväg och gjorde något annat, då fick vi 

försöka leda tillbaks intresset till uppgiften och försöka se vart problemet uppstod. Det kunde 

vara att man inte fick fram rätt färg, eller att man gjort förgrunden före bakgrunden och inte 

visste hur man skulle lösa det problemet.  I  The Arts and the Creation of Mind (Elliot W. 

Eisner 2002) beskriver man just det att man ska ihärda i sin konstnärliga process och inte ge 

upp vid minst motstånd. Det beskrivs även i boken In the spirit of the studio (2013 Lois 

Hetland, Ellen Winner, Shirley Veenema, Kimberley M Sheridan) I kapitel sex i denna bok 

beskriver man hur den att undervisande lärare skall uppmana eleven och få den att återuppta 

ett ofullständigt arbete genom att försöka få eleven att se möjligheterna. Man kan tex 

begränsa bilden (hålla för något), be eleven lägga till en färg, vända på bilden eller någon 

annan teknik för att positivt uppmuntra till att fortsätta. Min egen erfarenhet är att man ofta 

ger upp för fort. Men man måste också ha sinnesnärvaro nog för att veta när det sista 

penseldraget är taget på en bild. Man måste veta när den är klar. 

 

6.8 Att fortsätta i samma uppgift 

 
Vissa av barnen var färdiga snabbare än andra. För att inte de som fortfarande inte var färdiga 

skulle bli stressade och snabbt göra klart för att få börja med något nytt och roligare så hade 

vi följduppgifter till barnen som var färdiga med grunduppgiften. Till exempel skriva ner 

några ord om bilden eller läsa om gudasagorna. Då vi inte har en grupp som är bunden till 

läroplanen så kunde vi ju ha några följduppgifter som vi kände passade in på det tema vi valt. 

Men annars kan man ju tänka sig att man tillsammans i lärarkollegiet (om man inte har ansvar 

för samtliga ämnen då får man göra det själv) planerar terminens tema. Om man gör detta så 

att den följer läroplanen så kan man utnyttja möjligheten till att bygga på en uppgift med 

ytterligar följduppgifter för att utmana eleven och få dem att hålla intresset upp för ämnet och 

erövra fördjupade kunskaper. Detta beskrivs i kapitel 5 stycke 7 i Bildernas bok ( Forsman, 

A-C. Piironen, L 2006). Men det har också tydligt beskrivits i genomgången i den sjunde av 

våra närträffar där föreläsaren Aarno Sarnak tydligt beskrev det förfarandet att man kan ha 

följduppgifter i samma tema till elever som blir färdiga fort i den första uppgiften. 
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6.9 Begränsningar som vi fick lösa eller leva med 
 

Lokalens utformning – Lokalen är inte anpassad för verksamheten, vi gjorde våra 

anpassningar så gott vi förmådde. 

Materialtillgång – projektledaren fick personligen finansiera material och utflykt, vilket 

gjorde tillgången på materiel något begränsad. 

Gruppkomposition /dynamik – Två var syskon, det tredje barnet kände dessa två något, det 

fjärde barnet kände inte de andra tre. Det var en helt ny grupp. Det här blev begränsande i 

början då de var ganska blyga för varandra. Vi som skulle leda dem inte riktigt hade koll på 

hur de skulle agera och påverka varandra i en grupp. 

7 Slutsats - Summering och fortsatt arbete. 
 

När vi påbörjade vårt arbete hade vi satt upp några frågeställningar som vi ville jobba med 

och försöka få svar på. 

Dessa var: 

Vad symboliserar färgerna i bilden om Faetons fall? 

Vilka färger kan barnen identifiera i de bilder vi betraktade under arbetet? 

Kan barnen blanda och återge dessa färger i en egen tolkning? 

Hur kan vi lära barnen att använda akrylfärger? 

7.1 Summering 
 

Vi kommer att ha en utställning för föräldrarna men det gick tyvärr inte att ha inom ramen av 

projektet. 

Jag om min vän Anne har pratat om att eventuellt fortsätta med liknande aktiviter, att måla 

eller möjligen annat skapande, med barn. 

Från början var min ambition med projektet att ha fler ateljéträffar med experimenterande 

verksamhet.   

Men efter genomförandet är jag ändå mycket nöjd med utfallet från de träffar vi har haft, 

kanske just för att det blev så spontant inom de ramar vi gett och att vi skapat så mycket utan 

att ha kravet på att prestera något. Vi hade bara skapandeprocessen framför oss och barnen 

tilläts leka för att lära sig materialets egenskaper och för att se hur man kunde få fram de 
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färger som fanns i bilderna vi hade utgått från. Vi hade bra samtal om färgerna och vad 

bilderna gav en för känslor. 

 

 

7.2 Slutsats 
 

Vi pratade om färgerna och de känslor de väckte och barnen tyckte framförallt att färgerna i 

bilden om Faetons fall var lite otäcka. Men de här diskussionerna kom av sig något efter det 

att sexåringen upptäckt att Faeton var naken. 

Under arbetets gång hade vi diskussioner kring de färger som uppstod i barnens bilder och de 

som fanns i förlagorna vi diskuterat kring. Vi kunde i stort sett finna alla färger som var 

representerade i Goethes triangel. 

Så barnen kunde både identifiera färgerna och de visste vilka färger som skulle blandas, 

däremot omsatte inte alla detta i praktiken. 

Vi experimenterade med färgerna och hade kravlösa övningar. Kravlösa såtillvida att de inte 

behövde avbilda eller föreställa något. Vi ville bara att de skulle få känna på materialets 

egenskaper.  

Utöver svaren på våra frågeställningar så lärde vi oss att det faktiskt behövs ramar för 

skapandeprocessen, ju tydligare vi var med vilka färger man skulle använda, desto lättare 

hade de förstå uppgiften och komma igång med arbetet. Dessutom kunde de gå utanför sina 

invanda mönster såsom tioåringen som ihärdat att måla allt i svart och gult (AIK färgerna) så 

till den milda grad att hans mamma pekade på hans bild och sa, - Det är hans…. Han kom 

igång med att använda grundfärgerna, även om han fortfarande inte blandar dem så mycket 

till olika sekundär och tertiärfärger så är ändå steget att gå från sina invanda mönster stort. 

Man kan läsa om detta att ramar skapar frihet i avhandlingen ”Kan ramar skapa frihet?”  Om 

betydelsen av styrning i relation till frihet i bildundervisningen av Fredrik Näsholm. ” 

[Samtliga lärare kopplar denna typ av total frihet till en risk att det inte händer så  mycket och 

att det kan leda till att elever bara upprepar det de har gjort tidigare, kan och känner sig 

trygga med. Vad lärarna ser som negativt med detta är att det sällan leder till lärande och 
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utveckling. Som jag tolkar det så uteblir ofta utmaningar när eleverna får friheten att ”göra 

vad de vill”.]” 

 

Efter den första ateljé sammankomsten fick jag erinra mig det jag läst i denna avhandling och 

förstod att jag var tvungen att begränsa tillgången på kulörer för att låta dem få möjligheten 

att utveckla sin egen färdighet i att blanda färgerna. 

 

Men totalt sett får man väl säga att. 

Tioåringen var nyfiken och ville veta mer ur boken han börjat läsa, sexåringen var jättenöjd 

med sina färgblandningar. Den ena åttaringen är tankfull och skulle behöva mer tid för att 

finna sig tillrätta i gruppen. Hon har blivit mycket påverkad av den andra åttaåringens mer 

viljestarka personlighet. Den andra åttaåringen som i grupp normalt är mycket 

uppmärksamhetkrävande och ofokuserad hittade sitt lilla hörn för eget arbete och hängav sig 

med all sin energi åt sitt skapande. 

 

 

 

Jag vill tacka min väninna Anne för hennes stöd vid studiebesöket och vid ateljéträffarna. 

Jag vill också mycket tacka de barn som så villigt ställt upp och föräldrarna som låtit sina 

barn delta och som lämnat och hämtat dem till sammankomsterna, de lördagar o söndagar 

projektet pågått. 

 

 

Med dessa ord vill jag avsluta min rapport om ”Samtal med barn om bilder”. 
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8 Projektplan 
 

 

Tabell 1 )  Projektplan  

Att göra // Vecka  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Planering                                           
Information                                           
Förbereda Ateljén                      
Inventera material                                           
Beställa material                                           
Uppstart Karlstad                                           
Förberedelse, 
material                      
Uppstart/ med 
föräldrar prata                                           

Besök Cosmonova                             
 Lör 
12/4             

Text och bild                             
 Sön 
13/4 

 
          

Måla                              
 Sön 
13/4             

Diskussion och 
fortsatt målning                                  

 Sön 
27/4         

Sammanfatta rapport                                         11/5   
Examination                                           
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