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1 Inledning 

 

1:1 Bakgrund 

Jag är ingen utbildad lärare, och har därför egentligen ingen erfarenhet av att undervisa inom 

bildskapande. Ändå har bildskapande legat som en röd tråd genom hela mitt liv. 

Jag har, under hela min skoltid, alltid tyckt om bildundervisningen. Jag har känt att jag har 

kunnat uttrycka mig fritt utan att ”göra fel”, då bildskapande oftast är en fri process. 

Om man ser tillbaka så är det inom de estetiska ämnena jag har haft högst betyg, känt mig 

friast och fått mest energi. 

Jag arbetar även nu med bilder, i mitt arbete som barnboksförfattare. Kanske inte alltid som 

en bild på ett papper, men som en beskrivning i ord. Jag fascineras över hur olik en 

beskrivning av en och samma bild kan te sig. Det vill jag undersöka vidare. 

 

Till min hjälp har jag haft en klass i årskurs tre. 

 

1:2 Syfte 

Syftet med övningen var att se om eleverna, efter vissa förhållningsregler och ramar från mig, 

kunde tolka en bild. I detta fall olika konstverk i form av tavlor i olika tekniker. Jag ville 

också se om de hade lättare att skapa kreativt efter att de fått se och tolka många olika 

konstverk och tekniker. 

Kursplan bild:  
Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder 

skapas och kan tolkas. […] I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla 

kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material 

och uttrycksformer. Undervisningen 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.  
 

1:3 Frågeställning 

Är det vanligare att eleverna (i åk 3) reproducera bilder precis som de ser ut, då de får i 

uppgift att tolka en bild och utifrån den skapa något nytt? Jobbar de lättare ensam eller i 

grupp? 
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2 Metodbeskrivning 

 

Jag valde att träffa klassen vid fyra olika tillfällen. För mig har det varit viktigt att inte stressa 

fram några resultat så besöken ägde rum under två veckor. 

Vid det första tillfället berättade jag lite om mig själv, och varför jag var där. Jag har varit i 

klassen förut och gjort andra övningar, så de är vana att ha mig där, och känner sig trygga 

med mig och mitt sätt att undervisa. Något som även jag gör med dem. 

Vid det första lektionstillfället berättade jag i korthet vad övningen skulle gå ut på. Jag 

berättade att vi skulle analysera ett antal bilder, alltså beskriva vad vi såg.  

Jag frågade också hur många det var som hade varit och tittat på konst någon gång och halva 

klassen räckte upp handen, men det var bara en eller två som varit på ett konstmuseum. 

Innan första lektionstillfället hade jag surfat runt mycket på nätet på jakt efter olika sorters 

konst. Jag bestämde mig tidigt för att inte blanda in konstnären i presentationen av 

konstverken, just för att jag ville att de skulle se motivet, utan påverkan av olika 

föreställningar de kunnat få om konstnären presenterades. 

Däremot, om jag valt att arbeta med ett specifikt konstverk under en längre period, skulle 

konstnären, tekniken och århundrade vara intressant i allra högsta grad, då man skulle kunnat 

få med andra infallsvinklar, så som historia i bildövningen. 

Nu hade jag inte den tiden, utan fokuserade enbart på bilden i sig. 

Jag valde att introducera de tre planen tolkade efter Panofsky: Beskriva- motivet, Berätta- 

tema och Uttrycka- djupare mening, som finns i boken Att tolka och analysera bilder skriven 

av Chatarina Elsner (1998). Dessa tre steg konkretiserar ett annars svårt och flyktigt ämne och 

mina elever tog till sig av instruktionerna på ett jättefint sätt. 

Om jag varit orolig innan, så släppte allt det när vi började. Eleverna hade massor att säga om 

bilderna och skulle kunnat fortsätta i timmar. Nedan några av de bilder de analyserade: 
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När eleverna blivit lite varma i kläderna fortsatte vi med att analysera två och två. Denna gång 

på papper. Ett av verken de fick analysera var Skandinaviska konstnärernas frukost i Café 

Ledoyen (1886) av Hugo Birger. 

Noteras bör, att jag inte på något 

sätt hastade på i övningarna, utan 

vi ”tömde” varje bild på analys 

och alla fick ventilera vad de 

ville säga. 

 

 

 

 

 

Innan vi avslutade fick eleverna veta i vilka grupper de skulle tillhöra under fortsatt arbete. 

Fyra grupper valde jag att arbeta med, och således fyra olika motiv som de fick fyra olika sätt 

att analysera och tolka på. 
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Två av grupperna skulle jag träffa redan dagen därpå, och en av 

dessa grupper fick se sitt motiv direkt, då de behövde förbereda 

sig. Grupp ett fick följande bild: 

Skriet av Edward Munch (1893). 

Förberedelserna bestod i att bli fotograferad som frontfiguren i 

målningen (tolkad på sitt eget sätt). 

 

 

 

    
 

 

Dagen efter hade jag grupp ett och grupp två kvar i klassrummet medan deras lärare tog grupp 

tre och fyra till ett annat klassrum för andra studier. 

 

Grupp två fick då se sin 

bild som de skulle tolka 

och analysera och 

återskapa på nytt sätt. 

Bilden var: 

Nattvarden av Leonardo 

da Vinci (1495-1498) 

 

 

 

Grupp ett fick i uppgift att klippa ut sig själva från fotografiet som togs dagen innan, som jag 

skrivit ut. Sedan att, en och en tolka och reproducera Skriet med sig själv i bilden.  

 

Denna målning är en kopia, då originalet är betydligt suddigare och svårare att använda 
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Grupp två skulle i ett grupparbete återskapa Nattvarden med hjälp av Lego. I uppgiften ingick 

även att återskapa något slags rum som skapelsen kunde stå i, för att när den var klar, 

fotograferas. 

När dagen var till ända fotograferades alla alstren för att kunna redovisas på större skärm 

veckan efter. Total lektionstid var två timmar med fruktstund inräknat. 

 

 

 

Vecka två fick jag förmånen 

att träffa grupp tre och fyra. 

Grupp tre fick målningen 

Mona Lisa av Leonardo da 

Vinci (1503-1506). Med hjälp 

av den skulle de tolka och 

återskapa målningen i 

collageteknik. Arbetet var ett 

grupparbete och till sin hjälp 

hade de en hel hög med 

tidningar och kataloger som 

jag tagit med. De fick jobba i 

A3-format. 

Jag ordnade också så att 

gruppen fick ordentligt med 

utrymme på golvet längst ner 

i klassrummet. 

 

 

 

 

 

Grupp fyra fick 

Skandinaviska 

konstnärernas frukost 
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i Café Ledoyen (1886) av Hugo Birger som inspiration. Samma bild som de veckan innan fått 

analysera två och två. Deras uppgift blev att en och en skapa en fest, på ett tema. Kravet var 

att huvudena på deras gäster skulle vara urklippta från tidningar och kataloger. Kropparna 

skulle vara skapade av dem själva. Ett annat krav var även att pappret skulle vara helt täckt 

med färg. De fick använda sig av ett A4-papper och tusch, kritor eller målarfärg. 

 

Fjärde och sista dagen redovisade samtliga grupper sina alster framme på storbildsskärm inför 

klassen. 

 

3 Resultat 

 

3:1 Teoridel 

Innan man kan tolka en bild bör den analyseras. Något som jag tog fasta på när jag hade mina 

lektioner. Vi analyserade bilderna som innehåll utifrån de tre planen tolkade efter Panofsky: 

Beskriva (motiv), Berätta (tema) och Uttrycka (djupare mening), som finns i Catharina 

Elsners bok Att tolka och analysera bilder (1998). Den första fasen består i att beskriva 

objektet utifrån vad man faktiskt ser, ex: En bil, en cykel osv. Fas två syftar till att beskriva ett 

tema i bilden, ex: ”Vi ser en bilverkstad en varm sommardag”. Fas tre består i att få fram en 

djupare mening. Ex, hur du som betraktare upplever bilden. Du kanske blir glad av den, eller 

så gör den dig rädd. Bilden kan även framkalla frågor hos betraktaren. 

Det som är tacksamt i denna typ av analysövning är att: ”Bilder påverkar oss direkt och 

känslomässigt” (s.29) Citatet är hämtat ur Bildernas bok (2006) av Anna- Christina Forman 

och Liisa Piironen. Vidare menar de: ”Vissa saker i en bild kan vara omöjliga att beskriva. 

Men ord behövs för att analysera och tolka bilder.” (s.30). Forsman och Piironen menar också 

att eftersom man blir så påverkad av bilder har man ofta något att säga om dem. Det kan 

därför bli svårt att analysera i stora barngrupper då det kan bli stökigt när alla vill säga sin 

mening. På samma gång kan det också bli väldigt inspirerande att höra eleverna spinna vidare 

på varandras tolkningar (s.30). Forsman och Piironen förklarar vidare: ”Det är viktigt att både 

läraren och eleverna deltar i samtalet. Eleverna ser ofta annat i bilden än läraren” (s.115). 

Jag ville också undersöka om eleverna arbetade bättre i grupp eller en och en. Så här skriver 

Marie Bendroth Karlsson i sin bok Bildskapande i förskola och skola (1998) om ämnet: ”Min 

utgångspunkt är att människan är en social varelse och att barn lär sig i samspel med andra” 

(s.35). Elliot W. Eisner menar i sin bok The arts and the creation of mind (2002):  
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If children´s artwork is examined in social rather than in individual terms, it becomes apparent that 
what they learn when working on a painting or sculpture is not simpley what they learn about dealing 
whit a materila; it is also a function of what they learn from others as they become members of a 
community. (s.93) 
 

I mitt arbete ville jag också undersöka barnens självförtroende i sitt eget skapande. Detta har 

Forsman och Piironen berört i sin bok: ”Då barn och unga börjar bilda sig en uppfattning om 

sig själva reflekterar de över en mängd frågor som berör deras jag, deras egna erfarenheter 

samt världen omkring dem.” (s.24). Vidare hävdar Forsman och Piironen att föräldrar ofta 

reagerar på att barnens bilder är mindre kreativa och ”fria” när de kommer upp i skolåldern. 

Detta beror på att barnet kommit in i en ny utvecklingsfas i livet då de blir alltmer medvetna 

om världen de lever i och om sin omgivning. Detta medför att de vill skapa ”riktiga” bilder 

där man tydligt ser vad det föreställer. Detta kallas att man gör mimetiska bilder, alltså härmar 

av en förlaga. (s.40) Att vilja arbeta mimetiskt är inte endast till ondo enligt Forsman och 

Piironen. Att öva sin iakttagelseförmåga är bland det viktigaste målen inom 

kostundervisningen, menar de. Genom att öva sig att teckna sina iakttagelser lär sig eleven att 

begripa sin omgivning. (s.82) Vidare berättar Forsman och Piironen: ”Efter några år i skolan 

vill de ofta lära sig ”teckna rätt”. Det bästa läraren då kan göra är att uppmuntra detta, låta 

barnen studera sin omgivning, återge den och avbilda den.” (s.111). Men lärarens arbete slutar 

inte där: ”Lärarens ansvar är att se till att eleverna upplever att de lyckats, det utvecklar 

självkänslan, och även att de lär sig genom sina försök och misstag under processens gång.” 

(s.121). 

När det kommer till själva undervisningen har Bendroth Karlsson en bild i sin bok 

Bildskapande i skola och förskola (1998).  som kan vara till hjälp: 
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Det är alltså inte självklart att man ska ligga i mitten av diagrammet ovan för att lyckas med 

sin lektion. Allt beror på vad man vill få ut av lektionen och sina elever. Bendroth Karlsson 

poängterar: 
Vad har jag som pedagog för preferenser när det kommer till konst? Vad anser jag om 
konstens funktion, Ska den pryda, stimulera till tankar och/eller starka känslor? Vill jag 
gärna se vad det föreställer osv.? Beroende på vilken syn man har på konstens funktion, 
vilken estetisk teoribildning man sympatiserar med får också detta konsekvenser för den 
pedagogiska situationen.(s.43) 

 

Eisner menar också i sin bok att ibland är det upp till läraren att forma sina elever. Ibland är 

det upp till eleven själv och ofta formas eleven i grupp. Men bildlärandet är aldrig en 

individuell process. (s.47) 

Man kan kalla vår första lektion i tolkning och analys av bilder som en slags förövning i 

observation, något Louise Hetland mfl. påtalar är viktigt i sin bok Studio Thinking 2 (2013): 

”In work that is not done from obervation, the continuum is less clear, but it also exists. 

Artists work from mental images that are themselves derived from having observed the 

world.” (s.60). Och när det kommer till själva klassrummet i sig beskriver Hetland m.fl. det så 

här: 
A studio classroom is much more complicated than it looks at first impression. The students who originally 
appeared so casual are actually working hard–they are thinking visually, analytically, critically, creatively. 
(s.13) 

 

Men för att få en klass engagerad måste, enligt Brit Paulsen som skrivit boken Estetik i 

förskolan (1996), en del kriterier uppfyllas. Hon 

rekommenderar att man använder sig av Malcolm Ross´ 

modell för pedagogiska förutsättningar: 

Där leken står för experimenterande med material och 

tekniker. Sinnesträning står för tillåtelse att anamma våra 

tankar och känslor. Medier står för uttrycksmedel inom 

olika estetiska ämnen. I vårt fall har det varit bild vi använt 

oss av. Hantverk och teknik innefattar att lära sig olika 

tekniker och hantverk. Om eleven ska kunna anamma sin impuls så krävs det tekniskt och 

hantverksmässigt kunnande. Impulsen står således för motivationen och drivkraften och inre 

bilder och fantasi står för att hjälpa eleven att ge uttryck för sina inre bilder och fantasier. 

(s.102-108) 

 

3:2 Empiriedel 
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Jag var lite orolig inför den första träffen då jag skulle introducera konsten i att tolka och 

analysera bilder. Jag hade, på en närträff, tolkat och analyserat bilder bara veckor innan och 

jag upplevde det svårare än jag trodde. Klassen hade dessutom aldrig gjort något liknande 

tidigare. 

Till min stora glädje var hela klassen med på övningen till hundra procent. De hade väldigt 

mycket att säga om varje blid, och de uttryckte efteråt att de blev hjälpta av Panovskys: 

Beskriva (motiv), Berätta (tema) och Uttrycka (djupare mening). Jag blev förvånad över hur 

mycket de faktiskt upptäckte i varje bild, och då hade jag ändå själv arbetat med bilderna 

innan och tyckte att jag analyserat ”igenom” dem.  

 

Den bild som gjorde djupas intryck var denna: 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna tyckte att bilden var 

väldigt konstig och de diskuterade en bra stund om det var en bit kött han hade på den 

uttänjda skinkan, eller om det var en bit tyg. De diskuterade också väldigt länge hur tung 

mannen kunde tänkas vara och hur han kunnat ställa dit klykan, medan andra då menade att 

hans fru nog var i närheten och att hon hjälpt honom. De diskuterades också ifall han var 

inomhus eller utomhus, och i så fall, vilken årstid det var. 

 

 

Den bild som gjorde minst intryck där intresset dog ut på de flesta av eleverna var denna bild: 

Deras lärare, som satt längst ner i klassrummet, såg direkt att 

eleverna började skruva på sig och peta på varandra när 

denna bild visades. Jag blev lite förvånad över det, med 

tanke på att den kan tolkas precis hur som helst, vilket för 

mig är spännande men det är nog som Forsman och Piironen 

betonar, att när barnen kommit upp i skolåldern identifierar 
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de sig mer med mimetiska bilder, där de själva ser vad det föreställer. När man tänker på det 

så är det egentligen ganska självklart, då de i nioårsåldern är väldigt självkritiska och vill ”rita 

rätt och snyggt”. Bilden här intill: ”Ser mer ut som en olycka i en färgaffär”, som en av 

eleverna sa. 

 

Efter en stund, då eleverna förstått uppgiften om hur man tolkar och analyserar bilder fick de 

till uppgift att göra 

detsamma skriftligen. 

De fick jobba två och 

två, för att de skulle ha 

någon att bolla sina 

tankar med. Den första 

bilden var en av de 

bilder de fått analysera 

tidigare i grupp, 

nämligen bilden till 

vänster. 

Så här skrev eleverna: 

Beskriva: Människor, en hund, en julgran, bord, mat, dricka, hattar, orkester, fönster.  

Under Berätta sa två pojkar att det var en nittioårsfest, medan två flickor sa att det var en tants 

fest. Jag citerar: ”Det är en dam som fyller fyrtioåtta. Damen får en puss på handen av en 

skäggig gubbe”. Andra var inne på att det var julafton. Gemensamt var att de alla ansåg att det 

var en fest det rörde sig om. Under kategorin Uttrycka skrev i stort sett alla att det var en glad 

bild som man fick energi av medan ett par skrev att de upplevde bilden som skrikig. 

 

 

Nästa bild de fick analysera på samma sätt 

var denna: 

Beskriva: En pojke, rött hår, gunga, moln, 

regn, kedjor. 

Berätta: Två flickor skrev: ”Han gungar i 

helvetet. Han är ledsen och han fattar inte 
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var han är. Han är rädd och ensam och klockan är tolv.”  

En pojke och en flicka skrev: ”Det är sent på kvällen och pojken är ensam. Han kommer snart 

att dö.” 

Uttrycka: Två flickor skrev: ”Ledsamt, man blir nästan tårögd.” Medan två pojkar skrev: 

”Spännande”. 

Forsman och Piironen menar att det finns en risk att det blir stökigt vid gruppanalyser i 

klassrummet då barn ofta har mycket att säga om bilder och tycker om att uttrycka sin 

mening. Visst blev det vilda diskussioner, men det var så härligt att se en hel klass med så 

många olika individer så engagerade. 

 

Dagen efter var det då dags för de två första grupperna att jobba med sina uppgifter. Som jag 

skrivit tidigare fick grupp ett Skriet av Edward Munch (1893). De skulle, 

en och en, skapa en tolkning av detta verk med dem själva som frontfigur. 

De fick dagen innan bli fotograferade som frontfiguren, tolkad på sitt eget 

sätt. Jag betonade att originalverket skulle användas som inspiration och 

att de fick fria händer att tolka. De fick halva klassrummet till sitt 

förfogande och möjligheten att arbeta med målarfärg eller färgpennor. 

I denna grupp var det mycket tal om att det inte skulle gå, att de ritar fult o.s.v. Gruppen 

bestod av två pojkar och två flickor. Till min stora glädje anammade pojkarna uppgiften 

snabbare och med större entusiasm än flickorna. Eisner menar att barns konstprojekt ska 

undersökas i sociala sammanhang för att barnen ska känna sig delaktig i ett socialt 

medlemskap. Det fick jag se prov på då pojkarna hjälpte och visade flickorna hur de själva 

gjorde och tänkte. Den handlingen gjorde att flickorna till slut kom i gång. 

Jag har tidigare diskuterat och berört betydelsen för barn att arbete mimetiskt i den tidiga 

skolåldern. Även det fick jag ta del av här. Eleverna var väldigt bekymrade över att det inte 

blev ”rätt” och precis som det såg ut på förlagan. Vi pratade vid flera tillfällen och länge om 

att det var okej att ha en egen tolkning, som bara var deras egen. Pojkarna i gruppen hade 

lättare att släppa på sina krav att måla ”rätt” och accepterade att bilderna inte blev exat lika, 

medan flickorna hade väldigt svårt för det. 

Jag försökte även under lektionens gång ha Malcolm Ross´ diagram för pedagogiska 

förutsättningar i bakhuvudet där leken fick stå i centrum. Jag ville att eleverna skulle ha kul 

och få prova på något nytt. Med pojkarna lyckades jag, flickorna var allt för självkritiska för 

att njuta av uppgiften. Nu i efterhand skulle jag nog ha gett eleverna uppgifterna i förväg för 

att de skulle kunnat förbereda sig mentalt. 
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Resultat blev det trots allt 

och jag tycker de blev 

fantastiska.  

Tre olika foton på sig själva 

hade de så att de kunde 

klippa fel. En av flickorna, 

här till vänster blev aldrig 

nöjd med sina bilder, så hon 

kasserade den ena efter den 

andra. Till sist, när hon bara 

hade en bild kvar, målade 

hon svart färg över hela, 

varpå hon ångrade sig och 

försökte torka av bilden 

igen. Hon konstaterade 

efteråt att hon borde blivit 

nöjd med den första bilden, 

för till sist blev bilden ännu 

värre. 

  

Grupp två bestod av fem elever. De fick Nattvarden av Leonardo da Vinci (1495-1498) att 

jobba med. Uppgiften var att tillsammans, i gruppen 

återskapa nattvarden med hjälp av Lego. Jag hade tagit med 

mina barns Legolåda och hade inte alls inventerat den, så 

jag visste inte ens om vi hade gubbar så det räckte, men jag 

antog att det inte skulle skapa några problem. Gruppen fick 

hålla till längst nere i klassrummet på golvet. Jag visste att en av flickorna i gruppen inte 

tyckte om Lego, så det var jag lite bekymrad över, men det hade jag inte behövt. Till min 

stora förvåning fungerade gruppen otroligt bra 

tillsammans.  Inte en gång hörde jag att de var 

självkritiska utan de stöttade varandra med 

uppmuntrande komplimanger och de diskuterade i 

gruppen hur de skulle göra. Precis som Hetland 
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m.fl. tar upp såg eleverna väldigt avslappnade ut. De låg på golvet och skrattade, men 

koncentrationen var påtaglig. De ville knappt lägga ifrån sig arbetet för rast och fruktstund. 

Resultatet ser vi nedan: 

 
Som rum kom eleverna på att de kunde använda sig av en låda för kopieringspapper. Bordet 

och maten byggde de av Lego. Det visade sig att det fattades en gubbe, så att det bara blev 

tolv runt bordet, men det förklarades med att den trettonde var på toaletten. Kreativt.  

 

En vecka senare var det dags för grupp tre och fyra. Grupp tre fick 

målningen Mona Lisa av Leonardo da Vinci (1503-1506). Deras uppgift 

blev att reproducera den målningen med hjälp av collageteknik. Uppgiften 

var en gruppuppgift. De fick, precis som grupp två, hela golvytan i nedre 

delen av klassrummet till sitt förfogande. Fem stycken var de i gruppen.  

Även denna grupp kom snabbt igång med uppgiften och de delade in 

arbetet i olika färggrupper. Vissa rev svarta och mörkbruna bitar, andra 

letade hudfärger och några rev gula bitar. 

Precis som jag själv upplevt var det klokt att låta eleverna arbeta på en så pass stor yta som de 

fick. Det var en av de dilemman jag 

upplevde när jag själv arbetade med 

collageteknik, att det inte fanns tillräckligt 

med plats. 
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Även denna grupp hade svårt att lägga ifrån sig arbetet och det visade sig ta mycket längre tid 

än vi räknat med. Detta gjorde att eleverna inte riktigt hann klart med sin uppgift. En av 

pojkarna (syns ej på bild) gav upp i slutet av övningen då tjejerna försökte puscha på honom 

så att de skulle hinna klart. Det var ett tecken på att övningen borde löpt på under flera dagar. 

Resultatet ser du här till höger. Trots den ofärdiga 

bilden var hela gruppen väldigt stolta över resultatet och 

tyckte att det blev väldigt snygg. De var alla 

intresserade av att göra ett självporträtt i tekniken och 

jag anser att det borde varit en bra förövning då 

eleverna fått ett hum om hur långt tid det tar att arbete i 

collageteknik. Även jag som pedagog skulle vid en 

förövning sett var eleverna eventuellt fastnade och 

kunnat anpassa lektionen efter det.  

Den fjärde gruppen 

var den största. Sex 

personen ingick i 

den. Grupp fyra fick 

Skandinaviska 

konstnärernas 

frukost i Café Ledoyen (1886) av Hugo Birger som vi redan analyserat i flera omgångar. 

Deras uppgift blev att en och en skapa en fest med hjälp av utklippta huvuden från tidningar. 

Festen skulle ha ett tema och hela pappret skulle vara täckt med färg. De fick själva bestämma 

om de skulle använda vattenfärg, färgpennor, kritor eller tusch.  

Jag var mycket intresserad av att se om man även i denna grupp skulle märka av självkritiken 

som man märkte tydligt i grupp ett, som även de arbetade enskilt. Det tog inte långt tid innan 

det märktes av. Precis som i grupp ett var det tjejerna i gruppen som hade svårast att komma 

på tema och som dök över sina alster för att jag inte 

skulle få se för ”usch, det blir så fult”. Men efter en 

stunds arbete kom de i alla fall igång. Det var så 

härligt, att de alla kom på olika teman för sina 

                            Disco 
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fester. Och de jobbade alla på väldigt målmedvetet och engagerat. Här nedan har vi resultaten: 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter avslutade övningar träffade jag klassen vid ett fjärde och avslutande tillfälle. Då var det 

den stora redovisningsdagen. Varje grupp fick då komma fram och berätta för sina 

klasskamrater vad de hade fått för uppgift, hur de hade löst uppgiften, resultatet och reflektion 

över hur arbetet varit. 

Grupp ett reflekterade över att målningen hade varit svår och att det var väldigt pinsamt att bli 

fotograferad. Däremot tyckte killarna att det var en riktigt rolig övning, medan tjejerna ville 

göra om så att det blev bättre. 

                                  Klassfest 

                Maskerad           Barnkalas 

               Djurdisco 

Kändisfest 
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Grupp två tyckte alla att det var en rolig och lätt uppgift och en av tjejerna tyckte att man 

skulle få skapa sitt egna rum och bygga möblerna av Lego som vidare utveckling på 

uppgiften. 

Grupp tre upplevde att uppgiften var väldigt rolig, men tyckte att tiden var för knapp. De 

stördes också av bråket, då en av pojkarna gav upp och gick därifrån. Alla ville dock prova på 

tekniken en gång till. 

Grupp fyra berättade att de flesta (läs tjejerna) hade haft svårt att komma på ett tema, men när 

de väl gjorde det gick det bättre. Den här gruppen tyckte att övningen var: ”ganska kul”. 

 

4 Sammanfattning/ egen reflektion 

Syftet med de här bildlektionerna har varit att se om eleverna får mer skaparlust och 

motivation av att tolka och analysera bilder i olika tekniker innan. Jag kan inte riktigt bevisa 

att det var tolkandet och analyserandet som gjorde att eleverna var så positiva och 

entusiastiska. Däremot tror jag fullständigt på att man ser på bilder på ett annat sätt när man 

haft förmånen att verkligen analysera ett verk. Och med fördel enligt Malcolm Ross´ modell.  

Om jag skulle undervisa regelbundet inom ämnet bild, skulle jag så ofta som det går välja att 

visa alster eller konstverk i just den teknik som vi ska använda oss av. Detta för att ge 

eleverna andra infallsvinklar på hur uppgiften kan lösas. Det är också väldigt spännande, att 

som pedagog få ta del av sina elevers underfundiga små kommentarer och tankar. Att tolka 

och analysera bilder tillsammans med eleverna berikar inte bara deras utveckling, utan även 

min som pedagog.  

I kursplanen bild står det bl.a. ”Undervisningen 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.” 

Jag tycker att jag varit och nosat i de regionerna när jag har haft mina lektioner. Att tolka och 

analysera de bilder vi gjorde syftade till att öka intresset för att skapa och övningarna syftade 

till att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. 

Om jag skulle gjort om de här lektionerna skulle jag absolut lagt in förövningar på samtliga 

tekniker, då ingen av eleverna jobbat med dem tidigare. Jag såg även vikten av gott om tid, 

även om det egentligen bara var en grupp som inte hann färdigt under den tid de fick. Om jag 

hade haft klassen under en hel termin skulle jag ha låtit alla elever testa alla tekniker, för det 

var ett önskemål från dem nu. Tyvärr fanns inte den tiden, men en nyttig insikt. 
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Jag hade också önskat att jag haft kunskapen om Bendroth Karlssons diagram om pedagogens 

styrning och guidning. Hade jag haft kunskapen om den innan lektionstillfällena hade jag nog 

undervisat annorlunda, då vissa grupper skulle behövt mer styrning och andra mer guidning. 

Det som tydligast kom fram var det som både Forman och Piironen, men även Eisner tog upp 

i sina böcker. Nämligen vikten av att arbeta i grupp. Forsman och Piironen belyser även att 

elever i de första klasserna i skolan är väldigt självkritiska, något jag fick erfara. Jag har varit i 

just årskurs tre vid andra tillfällen och inom andra ämnen då det självkritiska lyst igenom 

väldigt. Jag trodde då att det var just den klassen, men nu har jag alltså fått se en annan 

tredjeklass med samma beteendemönster. För att hjälpa dessa elever ser jag grupparbeten som 

en räddning, då de visat stor respekt och beundran för varandra under dessa övningar. Något 

som absolut kan stärka en annars svag elev. 

 

 

 

 

Avslutningsvis vill jag se om jag fått svar på min frågeställning som var: 

 

Är det vanligare att eleverna (i åk 3) reproducera bilder precis som de ser ut, då de får i 

uppgift att tolka en bild och utifrån den skapa något nytt?  

Jobbar de lättare ensam eller i grupp? 

 

På den första frågan måste jag svara ja. Elever i årskurs tre strävar i stor utsträckning efter att 

likna förlagan och göra ”rätt”. Annars känner de sig misslyckande. Det är en viktig insikt och 

kunskap att veta som pedagog, då man kan vinkla arbetet så att eleverna kan få stöd av 

varandra. 

Detta leder in på fråga två. Eleverna jobbar, överraskande nog, bättre i grupp än enskilt. 

Självklart kan det finnas grupper som inte fungerar tillsammans, men av det jag såg var det 

grupperna som hade roligast och var stoltast över sitt arbete. 

 

Det har varit många insikter och aha-upplevelser under de här arbetets gång. Det har fått mig 

att tänka annorlunda och, förhoppningsvis, klokare kring min roll som pedagog inom 

bildämnet. 

Mycket lärorik och rolig examinationsuppgift. 
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