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Sammanfattning   

Kulturprojektet Myggan i konsten genomfördes under en period hösten 2014, då jag tjänst-
gjorde som fritidspedagog på Dejeskolan, i Forshaga kommun. Jag deltog under perioden i 
kursen: Bildskapande i skola och förskola II, vid Karlstads Universitet och hade som 
examinationsuppgift, att genomföra ett kulturprojekt inom skola och/eller förskola. 

Idén att med mygga som tema och med kulturprojektet som metod intresserade mig och här 
gavs möjlighet att undersöka intresset för ett arbetsområde där ”platsens ande”, myggan som 
företeelse laddar och där temat inspirerar och kan visualiseras.  

Syftet med kulturprojektet har varit att med utgångspunkt i bildsamtal via konstbilden, under-
söka hur en grupp förskoleklasselever resonerar omkring och uppfattar myggor. Vi har som 
inspiration och som ingångar i projektet tillsammans genomfört studier av myggan genom 
faktainsamling via facklitteratur, internet och belysande fakta samt mediebilder. Vi har även 
använt berättelsen Myggmedlet, av författarna Björn F Rörvik och Per Dybvig, 2008. En 
boken som har dramatiserat, eggat fantasin och skapat underlag för bildsamtal. 

Som metoder för att ytterligare undersöka och belysa ämnet och framställningen har fokus 
legat på estetiska lärprocesser och ateljén som kunskapsväg och de möjligheter som däri-
genom ges för elever att gestalta och skapa via annorlunda angreppssätt, metoder och ma-
terial. Detta för att undersöka hur pedagoger och elever i olika åldrar och med olika erfaren-
heter kan arbeta i den gemensamma bildens riktning.  
 
De två övergripande frågeställningar som projektet gjort en ansats att undersöka är: Hur kan 
vi genom att fokusera på estetiska lärprocesser skapa didaktiska möjligheter? och Vilken be-
tydelse har val av teman i utvecklandet av idéer, transformationer och att ge ringar på  
vattnet? 
  
Jag anser att projektet har kunnat påvisa och besvara metodernas relevans. Processen har varit 
viktigare än slutprodukten. Jaget och viet har stärkts. Självkänslan och självförtroende har 
skapats bla vid bildsamtal, där nyfikenheten har tagit överhand och överraskat. Vårt fokus har 
även legat på ateljén som pedagogiskt rum där pedagoger fått möjlighet att med struktur 
förmedla arbetssätt och material och där elever fått möjlighet att träna, se och använda sin 
förmåga.   

Resultatet visar att temat väckt intresse, varit inspirerade för både elever och handledare. Alla 
deltagare har visat lust, engagemang, använt erfarenheter och delgett varandra sina kunskaper. 
Resultatet visar också att det i klassrum kan skapas ateljékänsla och att man med relativt 
enkla material kan genomföra genuina projektarbeten och att metoderna skapat värdefulla och 
genuina möten mellan elever, pedagoger och myggan.  
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1 Inledning  

Kulturprojektet Myggan i konsten genomfördes under en period hösten 2014, då jag tjänst-
gjorde som fritidspedagog på Dejeskolan i Forshaga kommun.  

Temat har jag valt därför att myggfrågan har satt fokus på Deje och skapat debatt. Fisket, 
Klarälven, transporter av timmer, Lusten-båtar och bruket har historiskt kännetecknat området 
omkring och i Deje, i Forshaga kommun. Men tack vare stor förekomst och mediernas be-
vakning, så har myggan övertagit rollen som ”platsens ande”.  

Människor jag mött, vuxna och barn, har olika erfarenheter och åsikter omkring myggplågan.  
En äldre person som var född och uppvuxen på orten, menade att myggor alltid har funnits i 
Deje. ”Äsch, det är väl inte så farligt, det är inget nytt.” 
Det jag och flera med mig fått uppleva, är att ”myggan i Deje är av den anfallande sorten” och 
ortsbor beskriver myggan som ”ett ljudlöst jaktplan.” Den anfaller utan förvarning, använder 
”snabeln” och drar sedan vidare. Jag fick erfara detta våren 2014, då jag fick ett stick på 
underarmen som utvecklades i färg och form till något som kunde varit en propp utan smärta, 
ca 1 dm i diameter.  
 
Befolkningen har även arrangerat demonstrationer utanför kommunhuset i Forshaga, mot han-
teringen av myggfrågan och för att belysa problemet. Kommunen har fått tillstånd att bespruta 
området med ”myggmedel”, men det inte gjorts av olika anledningar. Efter den riksomfattan-
de debatt som förekommit angående myggor och dess effekt på livskvalitén för de människor 
som bor och lever sina liv i Deje, så har jag valt att belysa myggan ur ett perspektiv, där 
konstbilden skall få guida oss. Detta låter sig göras tillsammans med en grupp förskoleelever 
och deras mentor, några veckor under hösten 2014.   

1.1 Bakgrund  

Skolans verksamheter, F-år 6 och skolbarnsomsorgen, flyttade under de första veckorna på 
höstterminen 2014 in i en nybyggd skola. Skolan var vid tillfället inte ”inbodd” och samtidigt 
som det gavs nya möjligheter, uppstod förvirring omkring rutiner och strategier. Jag hade stöd 
av rektor och några kollegor i planerna omkring det kulturprojekt som skulle genomföras. Då 
det på grund av flytten har varit många intryck för både elever och lärare, så har jag valt att 
avvakta och skynda långsamt.  

Efter att ha undersökt olika möjligheter för initiering och genomförande vad gäller det konst-
närliga uttrycket och den kreativa processen, där jag även vägt in förutsättningar att kunna 
genomföra exempelvis några studiebesök, besök på muséer eller att skapa intresse för konst 
och konstnärer som tema, av ex Munch eller Picasso, så valde jag en mer lokal anknytning.  

Jag gjorde ett antal ”inflygningar” och blev slutligen övertygad om att myggtemat var det 
rätta och att det kunde leda till ett kulturprojekt i Deje. Myggan återkom och liksom fastnade i 
mitt huvud. Det ligger en intressant provokation i temat Myggan i konsten, som jag hoppas 
skall leda till utmaningar, inspiration och ge oss möjligheter att vända upp och ner på världs-
bilder och upptäcka något.  
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Genom att använda myggtemat med ett inslag av humor, hoppas jag kunna skapa laddningar, 
angreppssätt och ett genuint bildprojekt.  

Jag kopplar samman mitt resonemang med den diskussion som Rob Barnes, författare till  
Lära barn skapa, 1994, för där han anser att: 

Om vi verkligen vill generera idéer bör man medvetet stimulera tänkandet genom att införa underliga 
begränsningar och pröva annorlunda undersökningsmetoder. Det handlar om en process där man skickar 
budskap till det som vi skulle kunna kalla för hjärnans” kreativa avdelning”. Det är möjligt att man inte 
behöver förändra, lägga till eller omgruppera de idéer man kommit fram till. Men genom att medvetet 
fundera över alternativ, modifieringar, omgrupperingar osv ökar chansen att vi stöter på något nytt. 
(Barnes 1994, s.151) 

1.2 Syfte med projektet 
 
Jag vill öppna dörrar för ateljéarbetet som metod för inlärning och möjlig kunskapsväg. 
Syftet med detta kulturprojekt är att med utgångspunkt i konstbilden, undersöka hur en grupp 
förskoleklasselever resonerar omkring och uppfattar myggor. Som metod för att inspirera, och 
visualisera ämnet ligger fokus på estetiska lärprocesser och ateljén som pedagogiskt rum. 
Detta för att belysa hur pedagoger och elever i olika åldrar och med olika erfarenheter, kan 
arbeta i den gemensamma bildens riktning. Jag hoppas även att det ska ge ringar på vattnet för 
fler initiativ och fler skapandeprocesser. 
 
1.3 Frågeställningar  

Frågeställningar som jag vill undersöka och försöka besvara med kulturprojektet är:  

• Hur kan vi genom att fokusera på estetiska lärprocesser skapa didaktiska möjligheter? 
• Vilken betydelse har val av teman i utvecklandet av idéer, transformationer och ringar 

på vattnet? 

2 Kulturprojektets förankring i litteraturen 

Med följande diskussion vill jag koppla samman styrdokument, litteratur, begrepp och de 
angreppssätt, som har guidat oss i kulturprojektet.  

2.1 Kulturprojektets förankring i styrdokumenten  

Projektets förankring i läroplanens, skolans värdegrund och uppdrag, enligt nedanstående 
delar ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Stockholm: 
Skolverket, 2011, som vi i detta arbete väljer att fokusera på vad gäller arbetsformer är: 

Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycks- 
former och uppleva känslor och stämningar. Därför måste estetiska ämnen som dans, rytmik, musicer-
ande och skapande i bild, text och form vara in slag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och 
bildningsgång omfatta möjligheter er att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 
erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som elever ska tillägna sig. (Skolverket, 2011, s.10) 
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Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva egna idéer att och 
lösa problem. ( Skolverket 2011, s.9) 
 
 
De delar från läroplanens övergripande mål och riktlinjer som vi i detta arbete väljer att 
fokusera på vad gäller arbetsformer är: 

Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling, Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska 
utgöra en grund för skolans verksamhet. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och 
integrera kunskaper i sina olika former. (Skolverket 2011,s.13)  

       De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska om-fatta alla elever. 
Eleverna skall ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet 
med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och 
formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras mognad och ålder. (Skolverket 2011, s.15) 

Bildämnets syfte i årskurs 3 

Utifrån läroplan och kursplan i bildämnet, årskurs 1-3, är syftet med bildarbetet att eleverna i 
förskoleklassen skall ges förutsättning att utveckla sin förmåga att: 

• Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. 
• Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder. 
• Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner (Skolverket 

2011, s.20). 

För att inventera förkunskaper inleds projektet med en inspirationsfas där elevernas olika er-
farenheter synliggörs via naturstudier, faktaböcker och bilder av myggor och synlig-görande 
bildsamtal via konstbilder och bilder ur litteraturen. Med dessa metoder skapas inflytande för 
eleverna. Med forskande, berättande och visualiserande omkring myggtemat som utgångs-
punkt inleds elevernas ”karriär” inom bildämnet. Syftet är att plan och intention bidrar till 
utveckling av elevernas kreativitet, samarbetsförmåga och stimulerar och ger möjlighet till 
aktivt deltagande, i enlighet med läroplanen. 

 
Centralt innehåll och konkretisering av mål 
  
Vi förankrar och konkretiserar målet för arbetet i elevgruppen genom att presentera exempel 
på sammanhang där myggor förekommer. Detta sker genom samtal, litteratur, bildmaterial, 
egna erfarenheter, bildframställningar i konsten och spännande material som kan inspirera och 
även genom att hitta och ge kopplingar till det centrala innehållet för ämnet bild i grundskolan 
åk 1-3 via: 

Bildframställning 

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

• Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, 
filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.  

• Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten. 

Bildanalys 

• Konstbilder, bilder ur berättelser och bilder på ex myggor som bildtryck på kläder och 
de är utformade och vilka budskap de förmedlar. 

• Ord och begrepp för att kunna förstå och delta i samtalen (Skolverket 2011, s. 21f). 

2.2 Att arbeta i den gemensamma bildens riktning  

För att belysa en av de modeller som jag finner intressant och har funnit inspiration i vill jag 
lyfta fram Anna Lena Lindbergs teori, Konstpedagogokens dilemma – Historiska rötter och 
moderna strategier, 1991, angående den gemensamma bildens riktning och de konsekvenser 
hon redovisar. Argumenten framstår som användbara i diskussion-en omkring erfarenhets-
anknytningens möjliga bidrag, till den elevgrupp som har deltagit i projektet ”Myggan i 
konsten”. Lindberg (1991) skriver: 
 
 

Slutligen kan man kan sträva efter att mötas på någorlunda lika villkor, att hålla bilden öppen men inom 
någon slags gruppkonsensus. Då har man skapat den gemensamma ”texten”/bilden. Jag anser det vara i 
den gemensamma bildens riktning man måste söka lösningen på konstpedagogikens dilemma. En 
förutsättning för att den gemensamma bildens riktning ska bli möjlig är säkert någon form av 
erfarenhetsanknytning. Jag tänker då inte bara på den aktuella receptionserfarenheten eller ens tidigare 
erfarenheter av bildreception utan snarare ”livserfarenhet”. Sådan erfarenhetsanknytning kan bara 
förekomma om klassifikationen inte är alltför stark, utan tillåter att man pratar om annat än konst. 
Erfarenhetsanknytning kan bidra till att det skapas en tematisk identifikation, alltså en identifikation med 
ett innehåll. (Lindberg, 1991, s. 279) 
 
 

I projektet har vi sökt använda de tre möjligheterna som Lindberg för fram som pedagogiska 
processer och som hon anser ger motivation för lärande: 
 

                I princip kan man urskilja tre olika möjligheter i pedagogiska processer: identifikation med ett inne-  
                håll, med ett arbetssätt, med pedagogens roll. Det betyder att pedagogens personlighet kan få, som en   
                bro till ämnet för moderna ungdomar ska inte underskattas. (Lindberg 1991) 
 

 
Här kan göras kopplingar till Arne Marius Samuelson, författaren till Formiddling av kunst til 
barn og unge, 2013, s.14, där begreppet konstförmedling fått en tydlig inriktning mot dialog-
pedagogisk undervisning och med detta en förståelse för meningsskapande och kommunika-
tion, som utvecklas genom interaktion med och mellan människor (Dysthe et al. 2012:6 i 
Samuelsen 2013, s.14). 
 
 
 
 
    

4 



 
Utifrån ett socio-kulturellt inlärningsperspektiv blir undervisningen dynamisk och präglat av 
ett ge och ta förhållande mellan vuxna och barn (Säljö 2001 i Samuelsen 2013, s.14). 
Samuelsen anser även att: 

                         Kunstformiddlingens oppgave er å være brobygger mellom kunstverket og betrakterne. og den broen   
                         som kunstformidlingen, har bare en hensikt - å få betrakteren til å åpne seg for kunstverket. (Danbolt i   
                         Samuelsen, 2013, s.15) 

 
Den undersökande processen kan omfatta både ett förarbete, ett samtida och ett framtida  
perspektiv, eller uttryckt med begrepp från didaktiken: ett professionellt – ett varför, ett vad 
och ett hur.  
Jag intresserar mig för de processer och genomföranden som sker i projektet och i bildarbetet 
och anser att Lindbergs utvidgade analysmodell: 
  
Mål – Stoff – Progression + Arbetssätt och Utvärdering, med fördel kan användas (Lindberg 
1991).  
   
Vi inleder samtals och berättarstunden med metoden att formulera några synliggörande 
frågeställningar som ingång till Myggmedlet (figur 1), den bok som vi ska läsa (Rörvik & 
Dybvig 2008).  
 
 

                                                   
 
                                 Figur 1.  Bokomslag 
 
 
Exempel på kategoriserande kan vara: Vad är myggmedel? Hur luktar myggmedel? etc.  
Utifrån de bildsamtal som genomförs, som har till syfte att skapa ingångar och engagera 
eleverna i projektet tar vi avstamp i den hela cirkelns pedagogik.  
 
Vid en mycket inspirerande föreläsning förlagd till Värmlands Museum under våren 2014, 
redogjordes i ett bildspel bla för begreppet Den hela cirkelns pedagogik (figur 2), som jag 
anser kan vara en användbar arbetsmodell för bildarbeten och bildanalys tillsammans med 
elever.  
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      Figur 2. Begrepp från bildspel  
 
 
 
Vår ansats i projektet har varit att via bildsamtal med utgångspunkt i berättelsen Myggmedlet, 
(Rörvik & Dybvig 2008) tillsammans med eleverna belysa och transformera myggfenomenet 
i Deje, bla enligt följande modell: 
 

• Informativ text/bild   
Genom att introducera och inspirera eleverna via text och bilder/konstbilder. Vi ber eleverna att 
beskriva vad de ser och uppmuntrar dem att vara nyfikna (figur 1). 
  

• Ta ett steg in i texten  
Vi skapar en situation där eleverna kan bli känslomässigt medvetna och berörda av textens och 
bildernas innehåll, där de kan reagera och reflektera (figur 1).  

 
• Att positionera sig i texten 

Vi engagerar eleverna till att använda sig av dramatisk aktivitet och fiktiva karaktärer för att observera, 
undersöka och upptäcka dilemman/konflikter i berättelsen/bilderna.  
 

• Vilken transformation upptäcker eleven 
Vi låter eleverna återvända till ursprungsbilden och analysera vad de lärt sig/upptäckt (figur 1) 
 
 

 
Ytterligare en konstbild som vi samtalade omkring var spindelskulpturen Maman (figur 5), 
skulptur Louise Bourgeois 1999, vilken skapade en mycket dramatisk och intressant ingång 
i myggtemat. Vid de bildsamtal som genomförs får eleverna möjlighet att berätta om egna 
erfarenheter av myggor. 
 
Utifrån de bilder vi betraktade, våra associationer, vår känsla när vi beskrev myggan, våra 
samtal om insekter i det samhälleliga och kulturella sammanhanget i Deje anser jag att 
Panofskys tolkningsmodell, vad gäller denotativ - term för referens/ syftning och konnotativ - 
term för tolkande beskrivning/betydelse och mening, varit användbar. Uppgifterna hämtade 
från Bildanalys, av författarna Terje Borgersen & Hein Ellingsen, 1994, s.156f: 
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                 Betrakta – den pre-ikonografisk nivå, innebär en motivbeskrivning, där det inte krävs några fack-   
                 kunskaper, intuitiv tolkning, inre mening. 
                 Beskriva – den ikonografiska nivån, där man försöker identifiera och bestämma vad och vem som   
                 avbildas, naturlig betydelse.  
                 Berätta - den ikonologiska nivån där bildtematiken sätts in i en historisk, samhällelig och kultur-  
                 ell kontext, konventionell betydelse. (Panofsky i Borgersen & Ellingsen,1994, s.156f) 
 
   
Jag anser även att kulturprojektet har guidats av och getts möjligheter utifrån Eflands be-
skrivning, i Anna-Christina Forsmans avhandling Att initiera visuellt tänkande – en klass-
lärares interaktion under lektioner i teckning, Licentiatavhandling, Konstindustriella Hög-
skolan, avdelningen för bildundervisning, Helsingfors, 1997. Man kommer där i kontakt med 
och kan läsa om de begrepp och teorier som Efland för fram. Syftet kan där vara att via 
konstbilder synliggöra samtida kulturfenomen och ge eleverna möjlighet och verktyg till att 
förstå och påverka den miljö där de lever (Forsman 1997). 
 
När man studerar Forsmans diskussion i Postmodernismen och bildundervisningen, kan man 
läsa: 
 
              Sålunda kan man i en bildpedagogisk verksamhet eftersträva olika typer av bildskapande processer,  
              sida vid sida, eller invävda i varandra, och ändå använda sig av upplevelser eller erfarenheter som ett    
              didaktiskt element. (Forsman 1997) 
 
 
Forsman (1997) visar och belyser vikten av strukturer och ger med tydlighet kunskaper om 
hur man kan gå tillväga för att som lärare presentera, inspirera och skapa ultimata ingångar 
med hjälp av olika medier.  
Som pedagog kan man ha med sig dessa begrepp, använda dem och presentera dem när 
lämpliga tillfällen ges. Om man återkommande visar på bilder utifrån olika traditioner och 
visar olika metoder att skapa bilder så tillägnar sig eleverna denna kunskap och kan så 
småningom använda sig av sin kunskap i sitt eget skapande.  
Då de elever som deltagit i projektet var ovana vid bildarbete kombinerat med analys så valde 
vi en omvänd metod, d.v.s. ’learning by doing’.  
Vi startade i konstbilden och berättelsen som belysande ingång. Vi övergick sedan till det 
praktiska ateljéarbetet med möjlighet att vid ett senare tillfälle återvända till och belysa 
Eflands teorier och begrepp, via ytterligare bildsamtal och studier av bilder och konstbilder.  
Det är intressant att konstatera att Efland (figur 3) inte på något sätt prioriterar dessa olika sätt 
att närma sig praktiken, utan ser dem som likvärdiga - och lika värdefulla – möjligheter 
(Efland i Forsman, 1997):  
 

                   Innehåll/ verklighet – föreställningar hos mottagaren ger upphov till imiterande process- 
                   er; motiv, handling, tema.  
                   Uttryck/ konstnären – ger upphov till emotionella och intuitiva processer. Vilket känslo- 
                   mässigt uttryck har bilden? Finns det en djupare innebörd eller en underliggande mening? 
                   Form/ konstverket – Hur är bilden uppbyggd? Formala aspekter, föremålslighet och struktur  
                   som ger upphov till experimenterande och undersökande processer som leder till  begrepps-  
                   bildning. 
                   Språkhandling/betraktaren – Vilket budskap har bilden? Är bilden framställd i något bestämt    
                   syfte? Social interaktion och påverkan och/eller problemlösande processer  
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     Figur 3. Modell för bildpedagogik 
 
Jag finner även intressanta kopplingar vad gäller kulturprojektet och användbara argument i 
jämförelsen mellan Eflands diskussioner och de resonemang där Siri Meyer, författaren till 
Visuell makt – Bilder, blikk og betraktere, 2010, belyser problematiken angående ”sannings-
sökande blickar” och vem som besitter sanningen. I beskrivningen av vad betraktaren ser, 
finns klara samband till de begrepp och utgångspunkter, som Efland för fram, för att se och 
förstå bilder (Meyer 2010, s. 28). 
 
 
2.3 Ateljé som kunskapsväg   
 
Som en av metoderna för att visualisera och gestalta temat mygga, ligger vårt fokus på ateljén 
som pedagogiskt rum. Vikten av rummet och dess utformning betonas och belyses i enlighet 
med Reggio Emilias filosofi, där ateljén/rummet ses som den tredje pedagogen (Samuelsen, 
2013, s.61).  

Man kan behöva lyfta frågeställningar som: Hur skapar man ”rummet” för bästa möjliga utfall 
vad gäller ateljén/verkstaden? Hur presenteras material och verktyg? – detta för att skapa för-
utsättningar och belysa dilemman för bästa möjliga arbetsklimat. Dilemman kan bero på och 
eventuellt förklaras med den erfarenhetsryggsäck och visuella mognad, som eleven har att 
validera den nya kunskapen med.  

Jämförelser kan med fördel göras vad gäller beskrivningarna i Studio Thinking II, av Lois 
Hetland, Ellen Winner, Shirley Veneema & Kimberley M. Sheridan, 2013, där författarna 
belyser vikten av ateljén och ateljéstrukturer genom intressanta diskussioner bla de 3 kvali-
téer, som där ses som grundbetingelser för kvalificerat lärande och tänkande: 

• Skicklighet dvs färdigheter/kunskaper. 
• Uppmärksamhet inför förmågan att använda sin skicklighet. 
• Inlevelse att använda sin skicklighet. 
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Hetland mfl. betonar vikten av att rikta fokus på vad eleverna lär sig hantverksmässigt och hur 
de lär sig att tänka. Som lärare och pedagog kan man ha stor användning av de modeller som 
presenteras i boken.  

Exempel på en modell som belyser detta kan vara de studiostrukturer som författarna 
presenterar; 

• Demonstrationslektioner – (Lectures)  
• Arbetsprocessen – (Students at work-process) 
• Kritik – feed-back- reflektioner, (Reflections) 
• Utställning av arbeten – (Exhibition) 
• Ett femte focus – övergångar (Habits); att förbättra olika faser och vid olika tillfällen. 

Femte focus kan ses som flödet mellan olika moment; fungerande övergångar 
(Hetland mfl. 2013, s. 4f).  

Utställning av arbeten ses som en övergripande fas som rör sig mellan och varvar dessa andra 
faser. Den innefattar en utåtriktad presentation genom utställningsrum. I denna fas kan olika 
”habits” utvecklas och ge många variationer inom en begränsad ram, i tid, rum och kommun-
ikation. 
 
En annan av bokens modeller att utgå ifrån och som pedagog använda sig av kan vara Studio 
habits of mind, som innefattar träning i och kunskap om: 
    

• Att utveckla hantverket. 
• Att engagera sig och hålla ut. 
• Att föreställa sig. 
• Att uttrycka sig. 
• Att observera (uppmärksamma) 
• Att reflektera (att ställa frågor, att förklara, att värdera) 
• Att sträcka sig vidare och utvecklas. 
• Att förstå ”konstvärlden” och sin egen plats. (Hetland mfl. 2013, s. 6; s 39ff)  
 

Att förstå konstvärlden innebär ett konstnärligt utforskande där man inte behöver vara seriös 
varje gång. Avvägning och tajming är väsentligt men att våga ett möte är även viktigt. 
  
2.4 Estetiska Lärprocesser  
 
Projektet har vägletts av det som utmärker estetiska lärprocesser, dvs: en estetisk lärprocess 
där eleven ses som en medskapare och inte som en behållare.  
Brit Paulsen författare till Estetik i förskolan, 1996, anser att: 
              Kort sagt förutsätter en estetisk upplevelse att man har en speciell inställning till det man kan uppleva:     
              öppna sinnen, öppenhet för alla intryck, ett slags beredskap att kunna ta emot vad det vara må, ett slags     
              ”estetiskt tillstånd”. (Paulsen, 1996, s. 88) 
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Nedanstående kriterier beskriver de lärprocesser vi fokuserat på i kulturprojektet: 
• den skapande process – där processen är viktigare än slutprodukten 
• att det inte finns något rätt eller fel, elevernas erfarenhet styr 
• att jaget och viet stärks – där självkänsla, självförtroende och att få ingå i en grupp 

skapar lärande och att förstå sig själv i förhållande till andra  
• att få bli nyfiken, få prova och att själv få skapa   
• att få uttrycka sig genom gestaltning 
• att få möjlighet till reflektion över processen  
 

Vid en föreläsning av Arno Saarnak på Värmlands Museum under våren 2014, redogjordes i 
ett bildspel för estetiska lärprocesser och hur arbetsmodellen (figur 3) med fördel kan använd-
as för bildarbeten och bildanalys tillsammans med elever.  
Uppgifterna är hämtade ur: På jakt efter estetiska lärprocesser, Göteborg, Västra Götalands-
regionen: 
 
 

                                        
 
                           Figur 3. Modell för bildpedagogik 
 
              En estetisk lärprocess kan starta med ett intryck – Intrycket ger en reaktion – Som leder vidare till       
              reflektion och tankar som formuleras. Här riskerar vi att stanna men för att det ska bli en estetisk lär- 
              process är det viktigt att reflektionen leder vidare till ett eget uttryck eller aktion av något slag. Många   
              gånger avstannas processen för tidigt. I stället för att låta processen ledas vidare […] för att så små- 
              ningom komma hela vägen runt i cirkeln. (På jakt efter estetiska lärprocesser, Västra Götalands-   
              regionen)    
 
Vi har även i projektet strävat efter att belysa vikten av genuina projekt där kriterier som 
experiment med material, experiment med tekniker, träna i att se och bildsamtal ingått. Jag 
konstaterar att den kreativa processen var den starkaste motivationen, det vändes och det 
vreds på material och verktyg med stor precision, passion och inlevelse. Paulsen anser att: 

[…] pedagoger kan hjälpa barnen att koncentrera sig på att förnimma, känna, tänka. På så vis kan vi se 
ett möte kan ske överallt där vi öppnar oss för ett sinnesuttryck. (Paulsen 1996, s. 92) 

När vi betraktar den estetiska insikten som ett samspel mellan känsla och förnuft, intryck och uttryck i 
en process kan denna modell hjälpa oss att finna ett samband mellan de olika leden kunskapsprocess-
en.(Paulsen 1996, s. 92) 
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                        Figur 5.  Witkins & Ross modell för den kreativa processen 

Uppgifterna (figur 5) är hämtade ur Paulsen (1996) och visar Robert Witkins och Malkolm 
Ross modell för den kreativa processens förlopp.  

3 Kulturprojektet i praktiken  
 
För att undersöka intresset och för att ringa in möjligheten för ett kulturprojekt på Dejeskolan 
har jag under några veckor samtalat med kollegor och studerat elevernas scheman. Syftet har 
varit att ta reda på vilken grupp av elever och lärare som klickade på mitt erbjudande och som 
kunde avsätta tiden. Det har bland annat varit en fråga om helheter dvs att få till så långa 
lektionspass så att det praktiska genomförandet kunde fungera. Jag bedömde även att 
presentation av tema och idéer runt projektet var en del av förutsättningen och när jag initialt 
frågade förskoleklassens mentor om hon var intresserad fick jag positiv respons.  

Jag berättade om myggtemat, i stora drag vad projektet skulle kunna komma att handla om 
och vilket material som kunde vara aktuellt. Det glimtade till i hennes ögon av överraskning.  

Vecka innan vårt första gemensamma tillfälle så har förskolläraren tillsammans med elev-
gruppen studerat och diskuterat myggan som företeelse, utifrån ett forsknings och erfaren-
hetsperspektiv. Som studiematerial har hon bland annat använt den litteratur, 6 fakta-böcker 
om insekter och 2 illustrerade barnböcker och de bilder, som jag tagit fram som underlag. 
Hon har genom dessa förberedelser skapat förutsättningar och ingångar och förmått att 
intressera elever för vårt tema. Det har också skapats positiva förväntningar hos eleverna och 
byggt upp en tematisk identifikation (Lindberg 1991). 
Det visade sig senare i processen vad gäller planeringen och i genomförandet att ämnet/temat 
även grep tag i förskolläraren, mer än jag kunde drömma om. Om jag skulle värdera projektet 
vid detta stadium så skulle hennes engagemang för projektet vara ett av de tydligaste kriterier 
för ett genuint och framgångsrikt projekt. Hon blev smittad. Myggan framstod som en häftig 
ingång i bildsamtal, bildframställning och i ateljéarbetet. 

De elever som deltar i projektet är 11 elever, 5-6 år gamla och går i förskoleklass.  Handled-
ande pedagoger kommer att vara jag själv, elevernas mentor/förskollärare och tre elever från 
årskurs 3, som går på samma skola. 
För att skapa tid för dialog och möten där elever och pedagoger får möjlighet att tillsammans 
”upptäcka något”, så ska projektet få bli långt och förhoppningsvis genuint.  
Vi har som ingångar och inspiration i projektet, som tidigare nämnts, använt berättelser som 
dramatiserar, mediebilder som belyser fakta och konstbilder som eggar fantasin. Vi, elever 
och pedagoger, har tillsammans haft bildsamtal och genomfört naturstudier av myggan genom 
faktainsamling bla genom att genom lupp examinera en ”avliden” mygga.  
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3.1 Planering av uppgiften  
 
För att skapa förutsättningar och underlag har planeringsfasen inneburit en del research och 
där har Handbok för planering av kulturprojekt i skolan, 2014, Kultur i väst, 2014, varit till 
stöd och gett användbar struktur. 
 
Idén behövde ytterligare bärkraft och jag formulerade därför några frågeställningar som skulle 
guida och ange riktningen (Kultur i Väst, s.13): 
 

• Var finner jag bilder och berättelser av myggor?  
• Vilket material ska användas? 
• Vem betalar materialet? 
• Vilken lokal kan fungera som ateljé?  

 
De medier och sökvägar som jag valde att börja med var internet och biblioteket i Karlstad. 
För att ringa in myggan sökte jag bilder, konstbilder, berättelser och faktaböcker. Jag började 
med att googla på sökord som, mygga och mygga i konsten, på svenska och engelska. Jag fick 
träff på allt ifrån tryck på kläder, myggsmycken av pärlor, till myggjagare, de skor som hörde 
till raggarkulturen på 50 - 60-talet och stridsflygplan. Det kändes passande att koppla ihop 
myggan i Deje med stridsflygplan.  
 
 

                                         
 
     Figur 6. Maman, Bourgeois 
 

Jag övergick till att sökta efter myggbilder i konsten och fann ganska omgående ett konstverk 
som intresserade mig. Konstverket föreställde ”MAMAN” (figur 6), en spindelskulptur av 
Louise Bourgeois (1991) i stål och marmor. Verket finns i 8 exemplar över världen bla i Bar-
celona. Förebilden är visserligen en spindel, men en fascinerande sådan i storformat. Spindel-
skulpturen är mycket stor och på bilden promenerar människor under konstverket. Uttrycket är 
lite otäckt och jag kände att där fanns spännande laddningar.  
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Samuelsen (2013) säger:   

       Møter med det urovekkende, det uventede, kansje også skremmende, ikke minst ved nyere utrykk i  
samtidskunsten, kan også stimulere barns estetiske utvikling.(Samuelsen  2013, s.26) 

Här är förhoppningen att bilder och uttryck kan visualisera den transformation som börjar ta 
form som idé, dvs. ”Myggan i konsten”. En bild på vandring, en transformation och en för-
ändring av riktning. 

Vad gäller litteraturen så sökte jag först titlar på nätet, via företag och förlag som säljer barn-
böcker, mest för att få en uppfattning om utbudet. Jag besökte sedan Karlstads stadsbibliotek 
och fick hjälp av en mycket intresserad bibliotekarie. Vi sökte gemensamt efter litteratur som 
fanns om myggan. Det visar sig att ex. bin, getingar, humlor och myror förekommer ofta i 
barnböcker. Till och med flugor förekommer oftare än myggan i litteraturen. För att finna in-
formation om mygga går vi oftast till faktaböcker. Men med glimten i ögat rekommenderade 
hon särskilt en bok. Hon berättade att hon och hennes kollegor hade läst boken och tyckt att 
den hade roliga och intressanta upplägg. Bokens titel var ”Myggmedlet” (Rörvik 2007)och 
den handlade om en räv och en gris som tillverkade ett myggmedel.  

Jag noterar i efterhand att Samuelsen i Formiddling av kunst til barn og unge, presenterar ett 
bildexempel på en omslagsillustration av samma författare/illustratör, som jag använt i pro-
jektet (Samuelsen, 2013, s. 53). 

Ateljén/lokalen  

Vi inreder tillfälligt förskoleklassens eget klassrum till ateljé under perioden. Det finns många 
fördelar med denna lösning. Vi kan möblera efter behov och ingen annan verksamhet blir 
berörd. Vi kan här skapa arbetsytor för större arbeten och grupper, skapar enskilda arbets-
platser där så behövs eller rensa undan både bord och stolar för att skapa golvytor för de 
riktigt stora arbetsmomenten. Vi samlar och bygger upp en material och verktygsbank, där allt 
material kan förvaras i rummet på stora rullvagnar och i pappkartonger och inte behöver 
flyttas under projektettiden. Vi planerar för att rummet blir överskådligt för eleverna och att 
det ger en visuell tillgänglighet. Detta enligt beskrivning av det begrepp som Reggio Emilia-
pedagogerna för fram, vad gäller rummet som den tredje pedagogen (Samuelsen 2013 s.61). 
Alster som skall torka kan spridas ut på golvet efter väggarna och få finnas kvar i den miljö 
där de tillverkas.  

Arbetet och konstruktionen av myggan kom att hålla på i ett par veckor och myggan hade 
under tiden en ”sittplats” i rummet, en arbetsplats precis som eleverna. Detta skapade en 
WOW-faktor. Kartläggning och rapport skriven av professor Ann Bamford, WOW-faktoren 
från 2008. Rapporten samlar och belyser möjligheter till konstmöten som ges i förskolor, 
skolor och museer för barn och elever (Bamford i Samuelsen 2013 s 94). 

Material och verktyg.  

När väl tanken på mygga i storformat fått fäste övergick planeringsprocessen i material och 
verktyg.  
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Hönsnätet klickar med möjlighet att forma och böja till ben, kropp och vingar. Jag tror också 
att det kan vara ett material som inspirerar och sticker ut. Det framstår som lite otillåtet och 
bångstyrigt och något som vi måste tampas med. Materialet styr i viss mån processen.  

Visst material som har använts har varit inköpt till verksamheten sedan tidigare, återvunnits 
eller varit emballage av olika slag och har då inte inneburit någon kostnad för projektet. 
Exempel på sådant material är svarta sopsäckar, transparenta plaströr, snören, silkespapper, 
tapetklister och breda moddlare. Annat material som hönsnät, stål/metalltråd, silvertejp och 
förpackningsplast har köpts in. I någon mån har tillgång på eller avsaknad av material och 
pengar, styrt projektet i den riktning det fått, men det har inte inneburit något negativt för den 
kreativa processen eller slutprodukten.  

De verktyg vi har använt har varit många tänger och saxar, limpistol och en värmebeständig 
platta. Min plan vad gäller verktyg att fördela var att det skulle finnas tillräckligt vara många 
tänger och många limpistoler. Det kändes viktigt att många elever kunde ha tillgång till 
exempelvis en tång att hålla i. Detta för att bevara tålamod och uthållighet. Min erfarenhet 
från några tidigare projekt har varit att det genuina intresset och den kreativa lusten tvärt kan 
av stanna om inte alla görs delaktiga.  

Ekonomi  

Skolans budget är uppdelad på skola och skolbarnsomsorg. Förskoleklassen räknas in under 
skolans verksamhetspengar och därför tas pengarna till detta projekt ur denna penningpåse. 
Kostnader för det material som använts stannar på ca 300skr. För dessa pengar har inköpts: 

• en rulle hönsnät bredd 1m, längd 12m, pris ca 70skr 
• en rulle förpackningsplast, bredd 1m, längd 8m, pris ca 40skr 
• metalltråd, olika tjocklek, pris ca 100skr 
• silvertejp, 2 rullar, pris ca 80skr  

Avgränsningar i tid   

Projektet beräknas pågå i 4-5 veckor sammanlagt. Förskolläraren och elevgruppen kommer att 
själva inleda temat under vecka 38, genom att studera myggan utifrån ett ämnesperspektiv.  

De använder då bland annat, de faktaböcker, bilder och den litteratur som jag har införskaffat 
för projektet. Från vecka 39 avsätter vi på bestämda veckodagar, ytterligare 3-4 tillfällen á 
120 minuter för det praktiska arbetet i ateljén. Ett tillfälle för iordningställande av visning och 
vernissage för inbjudna föräldrar, kommer att ligga längre fram under senhösten. Att vi av-
sätter tiden, innebär inte att det kommer att ta den tiden, men här finns möjlighet att vara 
flexibel.  

Gruppindelning  
 
Förskolläraren har gjort en gruppindelning inför det andra tillfället, där eleverna två och två, 
tillsammans med en bänkkamrat skall skissa mygga. 
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Dessa elever har inte tidigare deltagit i grupparbete i någon form, så det skulle bli spännande 
att följa deras arbete och arbetssätt. Syftet med gruppindelningen var att skapa känsla och att 
via samhörighet, bilda det bästa tänkbara arbetsklimat och förmå oss att gå i den gemen-
samma bildens riktning (Lindberg 1991).  

I samband med planeringen av de tillfällen då vi skulle bygga mygga tredimensionellt, insåg 
vi att projektet skulle vinna på att vi var fler handledare. Vi skulle inför det tredje tillfället 
behöva 4 grupper, med ca 3 elever plus handledare i varje arbetsgrupp.  
 
Introduktion med 3:orna  
 
Var letar och finner man kompetenta personer/elever om inte bland äldre elever på skolan. 
Läraren i år 3 tillfrågades om hon kunde tänka sig att vi fick använda hennes elever under 
dessa tillfällen. Hon funderade ett slag och utsåg tre, som hon ansåg lämpliga elever.  

De tre utvalda eleverna tillfrågades och blev glatt överraskade. De ville gärna delta som 
handledare i projektet. Det är intressant att upptäcka att det finns ett sug efter annorlunda 
metoder i skolan. Här dök det upp leenden, stor förväntan och energier som skapade vi-
känslan. Det kan också beskrivas som jag den utvalda hör numera till vi, som får vara med 
(Meyer 2010, s 11). 

Vid en introduktion med de tre eleverna i år 3, dagarna innan vi skulle genomföra den 
praktiska delen av projektet med förskoleklassens elever, berättade jag om idéerna till 
projektet, hur myggtemat växt fram, vilket material vi skulle använda, vårs tidsplan och vad 
som förväntades av deras insats. Som inspiration för att skapa ingångar och laddningar i 
bildarbetet även för dessa 3 elever använda jag metoder som; genuina möten, att skapa möten, 
interaktion, meningsskapande innehåll och att ta ett steg in i sammanhanget/bilden för att 
arbeta i den gemensamma riktningen (Lindberg 1991). 
 
3.2 Genomförande  

Första tillfället tillsammans med elevgruppen. 
 
Förberedelser och material. 
Det material vi skall använda oss av är faktaböcker, faktabilder, konstbilder och den roliga 
och intressanta barnboken, Myggmedlet (Rörvik & Dybvig 2008), som innehåller många 
illustrationer. Inför detta tillfälle har jag scannat in omslaget till boken ”Myggmedlet” och 
projicerat som digitalbild i storformat på en vägg. Skolan har fått modern IT- teknik och det 
ökar möjligheten till överblick och dramatisk effekt i moment och interaktion. Vi har även 
monterat analoga konst och faktabilder av myggor (figur 6, 7, 8 och 9) på väggarna. De utgör 
en effektfull fond till vårt myggtema.  
Syftet är att ge deltagarna aha-upplevelser utifrån betraktandet av bilderna och den fantasi-
fulla berättelsen. Jag finner det intressant att här göra kopplingar till begreppet konst-
förmedling där Samuelson anser att:  
 

Konstförmedlingens uppgift är att vara brobyggare mellan konstverket och betraktaren och ändamålet är 
att få betraktaren att öppna sig för konstverket och göra det meningsfullt. (Danbolt i Samuelson, 2013, 
s.15) 
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              Figur 7. Konstbild                  Figur 8.  Faktabild               Figur 9. Myggmedlet 
 
 
Introduktion och presentation av myggprojektet.  
Jag möts av glada tillrop och förväntansfulla blickar när jag gör entré. Förskolläraren har 
berättat för eleverna att jag skulle delta, om vårt projekt och vad som skulle komma att hända.  
Utifrån bokens titel Myggmedlet (Rörvik & Dybvig 2008) så inleder vi samtals och berättar-
stunden med några synliggörande frågeställningar som ingång till den bok vi ska läsa.  
 
Vad är myggmedel? Hur luktar myggmedel? Gott eller illa? Använder ni myggmedel? 
Fungerar det? Hur ser det ut? Vilken färg har det? Eleverna i Deje har absolut kunskap om 
vad myggmedel är och varför det används.  
 
Vi placerar oss framför storbilden, som påverkar upplevelsen på ett dramatiskt sätt och 
eleverna studerar bilden. Alla kan delta och se samtidigt och förskolläraren påminner och 
samtalar med eleverna om vad de gjort tidigare under veckan för att återkoppla till mygg-
temat. Eleverna uppmanas även att upptäcka speciella effekter i bokillustrationerna, utan 
tvång att kommentera. Vi har i detta moment uppnått syftet, att betrakta och se. Vi använder 
metoden för att befästa ingångar i den kommande arbetsprocessen. En intressant koppling kan 
göras, till det Samuelsen (2013) skriver om förmedling: 
 

Anna spør va dette kan være, men lar spørsmålet henge i luften. Hun er nøye med at alle skal se […] og 
begynner å snakke sammen. (Samuelsn 2013 s 18) 

 
I samband med ”sagoberättandet” genomförde vi bildsamtal där eleverna fick reagera på 
berättelsen och på de olika uttryck som räven, grisen och myggan hade. Vi sökte åstad-
komma en tematisk identifikation dvs identifikation med ett innehåll (Lindberg 1991). 
 

Pedagogens roll består i att vara lyhörd, fånga upp stämningar, leka med kommentarer, visa på 
perspektivbyten dvs att byta betraktningsvinkel och hjälpa till att formulera frågeställningar och detta i en 
ständig växelverkan.(Forsman 1997) 

 
Vi strävade efter att pröva det förhållningssätt som beskrivs av Forsman mfl, på följande sätt: 
 
Excerpt 1 
Förskolläraren: Kan någon se vad bilen föreställer? 
Elev 1: En hund eller en räv … eller en katt? 
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Förskolläraren: Ja, vi ser en räv. 
Förskolläraren: Kan någon läsa vad boken heter? 
Elev 2: Den heter Myggmedlet. (eleven kan läsa bra) 
Förskolläraren: Vad kan boken handla om mån tro? 
Elev 3: Det är nog om rävar och myggor??? 
Förskolläraren: Ja, och nu ska jag läsa, så lyssnar alla och så tar vi reda på det. 
 
Excerpt 2 
En bit in i berättelsen frågar vi om bilderna och uttrycket. 
Förskolläraren, ”Visst är räven häftigt ritad?”- och fortsätter ”Även om räven inte är så 
vackert ritade”. 
Elev 1: Inte hans fel att han är ful, han är nog född sån!! 
Elev 1: Om jag vore med i boken skulle det vara snyggare! 
 
Kommentaren i excerpt 2, elev 1 leder till en blick från förskolläraren. Eleven har fokus på 
bilden, (figur 1) och blir så intresserad att han går fram till pedagogen för att se mer ur boken 
och för att ytterligare belysa sin åsikt. 
 
 
 

                                                  
 
                          Figur 10. Förskolläraren läser 
 
Förskolläraren läser ur ”Myggmedlet” (figur 10), en berättelse (Rörvik 2008) som beskriver 
hur en räv och en gris uppfinner ett myggmedel av bland annat, ruttna ingredienser som de 
hittar i ett kylskåp.  
 
Då boken innehöll en längre berättelse och intresset och kunskaper som avbröt berättandet om 
myggor var stort, så läste vi inte klart berättelsen under denna lektion. Läraren och gruppen 
skulle göra detta under kommande vecka och innan vårt nästa tillfälle. 
 
I vår planering av projektet har vi försökt att inte begränsa samtals och berättarstunden i tid. 
Vi har att göra med en grupp nya 5-6åringar och de ska få sitta, ligga eller stå och fundera. 
Detta innebär att förskolläraren stuvade om i sin egen planering och använde sig av projekt-
temat som arbetssätt och innehåll, under de veckor som projektet pågick.  
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Andra tillfället tillsammans med elevgruppen.  
 
Vår arbetsuppgift. 
Vi ska skissa myggor. Skissandet har flera betydelser, bland annat att visuellt formulera 
ämnet, i detta fall sätta bild till orden. Vi har valt att använda ett begränsat material som vi 
formar och undersöker via den skapande processen. Här anser jag Barnes diskussion 
intressant där han menar att:  
 

Man har olika tycke och smak, och medan en lärare kanske delar ut en mängd olika material som barnen 
kan välja mellan, ger andra lärare barnen endast ett material at arbeta med. Att ge barnen en massa 
material kan betyda att de inte behöver samma typ av hjälp samtidigt. Att välja endast ett material ger 
barnen en möjlighet att se vad andra gör med det. Oavsett vilket beslut man fattar så kommer det att 
påverka den skapande verksamheten i viktiga avseenden. Den fråga som dyker upp är naturligtvis: Är 
det barnen som väljer eller är det läraren och kan detta skifta? Ibland kan läraren medvetet begränsa 
materialen, och i andra fall kan barnens val vara en viktig del av aktiviteten. (Barnes 1994, s 65)  

 
Ateljén/rummet. 
Vi planerar ateljén som är elevernas klassrum, så att miljön är överskådlig och där alla 
elevgrupper har en arbetsyta.  Vi har ett förevisningsbord där det aktuella materialet förvaras 
och synliggörs. Vid denna arbetsplats skall vi också ha en genomgång av material och teknik. 
 
Gruppindelning. 
Vi har gjort en gruppindelning av eleverna. Förutsättningen vid detta tillfälle är att de får 
arbeta med en kamrat som de ”klickar med”. Här blir syftet att eleverna kan inspirera och vara 
en tillgång för varandra och arbetet och därigenom skapa en tematisk identifikation (Lindberg 
1991). Då dessa elever inte har tidigare erfarenhet av grupparbete, så blir ett syftet med små 
grupper att alla ska få tillgång till material och verktyg för att undersöka och experimentera. 
Tillgängligheten ger makt. Delaktighet eller brist på den-samma kan vara det som tänder eller 
släcker ett intresse.  

Material. 
Det material vi skall arbeta med är silkespapper med många färgvariationer, tapetlister och 
breda penslar, sk moddlare. Vi använder plast som underlag för att arbeta ut och fördela 
klister och papper.  
 
Demonstrationslektion. 
Vi samlar eleverna runt materialbordet, har en kort genomgång, förevisar materialet, berättar 
och visar eleverna hur man kan: 

• Visualisera/skissa med hjälp av materialet; silkespapper, tapetklister, moddlare och 
underlagsplast.  

• forma och tillverka utifrån de inre skisser och design-idéer som eleverna tillsammans 
visualiserar.  

Här finns inget krav på förkunskaper eller slutprodukt utan leklust och inspiration styr vår 
process och eleverna skissar med hela kroppen.  
 
Jag klipper en bit plast och förklarar att det ska bilda underlaget, penslar på klistret och 
applicerar bitar av silkespapper i klistret. 
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Jag för sedan runt pappret med mina fingrar, formar och undersöker, lägger på ytterligare 
klister och papper, understryker vikten av att hålla arbetet fuktigt, att man applicerar 
ytterligare papper och klistret, trycker, formar och ”flyttar” runt, tills man är nöjd. 
Förevisningen har till syfte att skapa positiva förväntningar hos eleverna.  
 
Elevernas praktiska arbetsprocess. 

Eleverna förser sig därefter med penslar, burkar med klister, papper och plast och startar 
arbetet. De penslar på limmet i mängd och fördelar, formar och formar om silkespapper. De 
arbetar med intensitet och koncentration. Det finns energi i rummet. Deras arbeten (figur 11 
och 12) behöver en torktid på ett par veckor, för att sedan monteras på fönstren eller på vägg.  

 

                                

           Figur 11. Elevarbete                             Figur 12. Elevarbete     
    

Den som blev mest inspirerad under detta skissarbete var förskolläraren. Hon gick med stor 
lust in för att riva, klippa och föra på tapetklister (figur 13 och 14) på plastunderlag och på 
silkespapper. Hon var en tillåtande förebild för elevernas inställning till skissandet.  Det som 
också överraskade var att en elev som beskrivs som ofokuserad, pratig och svår att inspirera 
var den som verkligen fick igång en process. Eleven arbetade intensivt och beskrev för sin 
gruppkamrat hur arbetet utvecklades.  

 

                                  

                 Figur 13. Förskollärarens mygga               Figur 14. Förskollärarens mygga 
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Tredje tillfället tillsammans med elevgruppen. 
 
Vår arbetsuppgift 
Vi ska visualisera och konstruera myggan i Deje. Vi planerar att först tillverka myggans olika 
delar dvs ben, kropp, huvud/snabel och vingar för att sedan montera de olika delarna till en 
myggkropp.  
  
Ateljé/rummet  
Vi planerar rummet så att det ges överskådlighet och visuell tillgänglighet.  
Därför har elevernas arbetsbord ställts samman eller dragits undan för att åstadkomma större 
arbetsytor. För de riktigt stora arbetsmomenten kommer vi även att arbeta på golvet. För de 
elever som så behöver, skapas även enskilda arbetsplatser.  
 
Gruppindelning  
Indelningen av eleverna har skett utifrån det antal grupper vi behöver för arbets-uppgifterna. 
Vi detta arbetspass har vi tillgång till 3 laddade elever ur år 3. Det betyder att förskolläraren 
och 3orna kommer att vara gruppledare och jag kommer att cirkla runt och bistå med råd, 
hämta material och vara övergripande tillgänglig.  
 
Tiden 
Vi detta tillfälle, när arbetet i ateljén kommer att genomföras, är det osäkert hur lång tid vi 
behöver. Vi har därför uppskattat och avsatt denna förmiddag och om det visar sig att 
eleverna inte orkar ”hålla ut ”så avbryter vi och fortsätter nästa dag vid samma tid. Vi har 
möjligheten att vara mycket flexibla. 
 
Material  
De material vi har till förfogande (figur 15) är hönsnät, stål/metalltråd, silvertejp och 
förpackningsplast. svarta sopsäckar, snören, silkespapper och pärlor. Vi slår även ett slag för 
”skräpmaterial” som emballage av olika slag ex transparenta plaströr, metall-formar från 
utbrända värmeljus, makulatur/gamla dagstidningar etc.  
Allt material kan förvaras i rummet, på stora rullvagnar och i pappkartonger och behöver inte 
flyttas under projektettiden. 
 
Verktyg 
De verktyg som använts har varit många tänger dvs avbitartänger, plattänger, hovtänger, 
saxar, limpistol + värmebeständig platta. Det fanns god tillgång på ”tunga och farliga” 
verktyg flera ”heta” limpistoler men också massor av plåster.  
 
Presentation av material och verktyg. 
För att presentera verktyg och material i sorterad förvaring har använts uttjänta 
”brödkartonger” med låg kant. I en kartong ligger då ex limpistol, lim och tejp, en annan 
ligger saxar och i en tredje tänger. Dessa står på golvet och det ger eleverna en god överblick 
över vad som finns att tillgå. Vi har också en stor rullvagn och en plasttunna med plats för 
större plastrullar, hönsnätet mm. 
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                               Figur 15. Skiss/visualisering av det material vi använt 
 
 
Demonstrationslektion. 
 
Vi har en genomgång med eleverna och berättar om den kommande arbetsuppgiften. De för-
beredande samtalen med eleverna bidrar till att skapa nyfikenhet, spänning och vi vill däri-
genom skapa ingångar i arbetet. 
Vi bekantar oss med det material som vi skall använda idag. Eleverna vill känna på nätet och 
känna på tyngden i rullen och även på plastrullen som är mycket lättare. Vi jämför och pratar 
om skillnader vad gäller materialet.  Vi visar de olika verktygen och påpekar att man ska vara 
försiktig med hönsnät och tänger. Alla elever är framme och känner på de tunga tängerna 
och väger dem i handen och säger sig vara hemmastadda och vana vid verktyg.  
 
Elevernas praktiska arbetsprocess 

Förskolläraren och jag har bestämt en indelning i fyra arbetsgrupper och kallat desamma för 
ben, kropp, huvud och snabel och vinge-gruppen. 
Vi berättar vilken grupp och handledare som eleverna tillhör. De får sina arbetsuppgifter, 
arbetsplatser och får välja och hämta det material som de behöver. 

Motivationen är mycket tydlig, grupperna hämtar sitt material och arbetet startar. Det surrar 
av planeringssamtal och instruktioner i lokalen. Det rullas ut hönsnät och klipps med avbitar-
tänger.  

• Bengruppen klipper av 6 rektanglar och tvinnar ihop nätet runt makulatur för att få 
innehåll och stadga i benen. Hönsnät är ett utmärkt material som går att forma.  
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• Kroppgruppen klipper en stor rektangel, formar den runt en stor sopsäck som fyllts 
med makulatur/papper. Formen liknar en utdragen citron eller kanske en mandel. Man 
fäster/syr ihop kanterna med hjälp av metalltråd och silvertejp. 
 

• Huvud och snabelgruppen behöver en mindre bit nät, formar och fyller med makulatur 
till en ”boll”. De fyller ett plaströr med rött silkespapper för att visualisera det blod 
som myggan suger med ”snabeln”. Man fäster snabeln vid huvudet med silvertejp. 
Gruppen fortsätter arbetet med att tillverka ögon av tomma värmeljusformar och stora 
glaspärlor. Man ringlar lim i behållarna och klämmer ner många stora pärlor och med 
råge (figur 16). 

 
• Vingegruppen klipper 2 större rektanglar som man dubbelviker. För att visualisera 

vingens yta lindar man in vingarna i silvertejp. 
 
 
 

                                               
 
                              Figur 16. Myggans ögon 
 
 
Alla delar finns klara och de olika grupperna har jobbat med stor entusiasm.  Vi samlar 
eleverna en kort stund och berömmer för det utmärkta arbetet och förevisar vad som 
åstadkommits. Vi berättar att vi redan nästa dag skall montera myggas delar. 
 
Fjärde tillfället tillsammans med elevgruppen. 
 
Förberedelser och genomförande. 
Vid startar lektionen med en samling där vi återkopplar till de bilder som vi studerat vid 
tidigare tillfällen och de arbeten som vi genomfört. Vi har lagt fram de kroppsdelar som vi 
konstruerat föregående dag på golvet så att alla kan se vår ”produktion”. 
 
Material och verktyg 
Vi visar det material som kommer att användas för montering av myggkroppen dvs snören, 
metalltråd, kraftig silvertejp, saxar och tänger. 
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Den gemensamma monteringsprocessen. 
Vi lägger myggkroppen på ett mindre bord där benen kan få en naturlig fallhöjd mot golvet. 
Det blir på så sätt enklare att hålla och fästa vart och ett ben. Snabeln/plaströret fästs vid 
huvudet genom att det sticks in i huvudet och ”sys” fast med metalltråd, snören och tejpas 
med silvertejp. Vi trycker in så mycket rött silkespapper som det får plats i plaströret, för att 
illustrera blodet. 
Alla tar ett steg bakåt för att beundra arbetet. Myggan ”vilar” fint på bordet (figur 17) och där 
får den ligga tills vi återupptar arbetet med att stadga kroppen och fortsätta det sista 
monteringsarbetet. Det blev ett uppehåll i arbetsprocessen på grund av sjukdom och 
personliga skäl.  
 
 

 
 

     Figur 17. Myggan ”vilar” på bordet 
 
 
Ett femte tillfället är inplanerat och ligger framåt i tiden. Planen är en vernissage och visning 
av alstren från kulturprojektet i samband med 1a advent och ett ”Öppet Hus”. Vid detta 
tillfälle sker även visning av den nyöppnade skolan för föräldrar och intresserade. 
Vernissagen kommer att hållas i förskoleklassens klassrum. De vackra skisserna kommer att 
monteras på fönster och på väggar och vår plan är att myggan kommer att stå mitt på golvet 
eller hänga i anfallande position från taket.  I samband med vernissagen kommer också några 
exemplar av denna rapport att finnas tillgänglig för intresserade att läsa.  
 
Dokumentation  
Vi har dokumenterat arbetsprocess och alster via kameran, ipads och via samtal. Pedagogerna 
har under samtalen gjort noteringar om hur eleverna har upplevt att om att delta i kultur-
projektet. Det har inte varit aktuellt med loggbok där eleverna skriver men eleverna har 
använt bildtekniken och deltagit tillsammans med pedagoger i dokumentationen.  
Dokumentationen kan användas vid utvärdering av projektet tillsammans med elever och 
pedagoger. Den kan också vara ett bra komplement till vernissagen och då monteras på 
skärmar eller direkt på väggar för att belysa projektet.  
Vi kan även med hjälp av vår dokumentation delge kollegor våra erfarenheter och lärdomar. 
Detta kan skapa nyfikenhet och ge ringar på vattnet vad gäller utvecklingen av arbetssätt, 
arbetsmetoder, inspirerande teman och material. 
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3.3 Utvärdering av kulturprojektet 
 
Temat ”tryckte igång” processen, skapade drama och provokation och medverkade till den 
utveckling och riktning som projektet fick. När vi berättade om temat i elevgrupp, bland 
föräldrar och pedagoger så höjde man överraskat på ögonbrynen och log stort. Att vi alla 
skrattade mycket under arbetspassen är också ett högt betyg för projektet. 

Vårt gemensamma intresse och nyfikenhet skapade förutsättningar för kulturprojektet. Vår 
planering, våra samtal och några ”analytiska inflygningar” möjliggjorde och förankrade 
projektet i verksamheten. Ytterligare förutsättning till det lyckade projektet var förskollärar-
ens inställning till tiden som faktor. Genom att avsätta tiden så skapades möjligheten för ett 
långt och genuint projekt. 

Vi lyckades skapa en bra struktur för ateljén och estetiska lärprocesser där även material och 
verktyg blev ”medaktörer”. Metalltråd och hönsnät som formbara material som kanske 
”stannar” eller ”inte stannar” på plats. Att får hålla i tyngre verktyg och få prova såväl fin som 
grovmotorik när nätet ska nypas av, formas, hållas på plats, böjas och fästas. 

Om jag initialt skulle ha värderat projektet vid detta stadium så skulle förskollärarens enga-
gemang för projektet vara ett av de tydligaste kriterierna för ett lyckat kulturprojekt. Hennes 
intresse gav projektet ett stort utrymme i elevernas skolvardag under de veckor som det 
pågick. När vi vid det andra tillfället i ateljén skissade med silkespapper och lim kommen-
terade hon: Det här ska jag göra hemma med mina egna barn! Hon tillverkade förstås sin 
egen mygga med högklackade skor (Figur 10 0ch 11). 

Att i handledningen av grupperna använda de äldre eleverna från år 3, i ateljéarbetet var ett 
lyckat initiativ. Dessa elevers insats som handledare förbättrade vår situation med tydlighet. 
Detta berodde på att även de smittades och inspirerades av tema och arbetssätt. Med kropps-
språk och glada miner så förde de processen framåt. De intresserade sig för arbetssätt, tema, 
de yngre eleverna och oss som pedagoger.  

3.4 Etiskt förhållningssätt 
 
Utifrån de riktlinjer som styrdokumenten anger vad gäller etiskt perspektiv och värdegrund 
konstaterar jag att våra planeringar och val metoder, gav det stöd som ett professionellt för-
hållningsätt kräver. Läroplanen ger direktiv enligt följande: 
 

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska   
prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställ-
ningstaganden. (Skolverket 2011, s 10) 
 

Jag anser att våra val av metoder och arbetssätt har präglats av det etiska perspektivet ex. 
estetiska lärprocesser och ateljén som kunskapsväg, då dessa metoder har främjat elevernas 
delaktighet bla genom att tillvarata deras egna erfarenheter. Vårt syfte har varit att skapa 
genuina upplevelser och tillvarata gemensamma erfarenheter.  
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Genom grupparbete har eleverna fått möjlighet att prova sina kunskaper tillsammans med 
andra. Läroplanen ger direktiv enligt följande: 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva egna idéer 
och lösa problem. (Skolverket 2011, s 9) 

4 Resultat och slutsatser  
 
Resultatet visar att de metoder som projektet har sökt belysa via estetiska lärprocesser och 
ateljén på ett mycket inspirerande sätt har guidat pedagoger och elever. Resultatet har också 
visat att det med inspirerade handledare, en god pedagogisk planering, i detta fall ett klassrum 
som ateljé och med relativt enkla material går att genomföras genuina projektarbeten. 
Ekonomin har betydelse men är eventuellt inte avgörande för ett genuint projekt. 
 
De slutsatser som kan dras av projektet visar på vikten av att de pedagoger som skall handleda 
eleverna själva låter sig inspireras av estetiska lärprocesser. Genuina och lyckosamma projekt, 
stora som små, har större förutsättning att inspirera om man tillvaratar entusiasterna. 
Därutöver tillkommer ex; 

• en god planering och beprövade metoder 
• erfarenhetsutbyte och vilja till samarbete med pedagoger, dvs lust 
• tiden som en viktig faktor, långt projekt 
• några överraskningsmoment, ex storbild och temat  
• några dramatiska effekter ex materialet  

 
Utfallet av kulturprojektet visar att det har skett nya möten och nya angreppssätt för både 
elever och pedagoger. De har diskuterat och samverkat med kamrater, enskilt och i grupp och 
med både yngre och äldre elever. Projektet har även förmått att belysa elevernas kompetens-
er. Eleverna har genom ateljéarbetet och de praktiska metoderna bla fått bidra med egna er-
farenheter och utvecklat sina problemlösningar. Det finns hos eleverna en önskan efter prakt-
iska och estetiska arbetsuppgifter inom skolan. 
 
Projektet har även lyft fram bilden och studier av bilden som ett utmärkt medium att tolka och 
samtala omkring. Resultatet har gett ringar på vattnet och skapat ett stort intresse för de me-
toder och arbetssätt som vi presenterat. Här har också visats på möjligheter att kunna genom-
föra projekt även med begränsat material och en mindre budget.  
  
5 Diskussion  

Genom följande diskussion återkopplar jag till kulturprojektets syfte och de frågeställningar 
som beskrivs under punkt 1.2 och 1.3 där: 

Syftet med projektet har varit att undersöka möjligheten att öppna dörrar för ateljéarbetet som 
metod för inlärning och möjlig kunskapsväg. Att via ett kulturprojekt använda konstbilden för 
att undersöka hur förskoleelever uppfattar myggor och att som metoder för inlärning fokusera 
på estetiska lärprocesser och ateljén som pedagogiskt rum. Detta i ett försök att belysa hur 
pedagoger och elever i olika åldrar och med olika erfarenheter kan ”arbeta i den gemensamma 
bildens riktning” (Lindberg 1991).  
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Här finns även en förhoppning att projektet ska ge ringar på vattnet för fler initiativ och fler 
skapandeprocesser. 
 
Utifrån de frågeställningar som formulerats:  

• Hur kan vi genom att fokusera på estetiska lärprocesser skapa didaktiska möjligheter? 
• Vilken betydelse har val av teman i utvecklandet av idéer, transformationer och ringar 

på vattnet? 
- konstaterar jag att kulturprojektet har besvarat desamma enligt följande metod och resultat-
diskussioner, under 5.1 och 5.2.. 

 
5.1 Metoddiskussion   
Bildsamtalet  

Våra gemensamma bildsamtal har, kan man säga genererat teman på vandring. Vi har genom 
att dela varandras erfarenheter, intressen och dagsform skapat utrymme och förutsättning för 
allas deltagande i projektet. Vi har förmått att tillsammans hittat en fästpunkt för att kunna 
komma vidare. Genom att arbeta i den gemensamma bildens riktning (Lindberg 1991), där vi 
genom erfarenhetsanknytning skapat identifikation med ett meningsskapande innehåll. Att i 
handledningen av grupperna använda de äldre eleverna från år 3, i ateljéarbetet var ett lyckat 
initiativ då även dessa elever började ”vandra i bildens riktning” dvs åt samma håll som 
övriga deltagare i projektet.  

Ateljén  
 
Reggio Emilias filosofi angående rummet som den tredje pedagogen, har präglat kultur-
projektet. Ateljémiljön och den utformning av ”rummet” som möjliggjordes i kulturprojektet 
har påverkat tillgänglighet och förutsättning för gestaltning på ett mycket lyckosamt sätt.  
När det slutligen blev bestämt att deltagarna i projektet skulle vara förskoleklass och deras 
mentor, så föll sig valet av lokal naturligt. Förskoleklassens klassrum var stort och hade stora 
fönster, som släppte in mycket dagsljus. Med relativt enkla medel kunde vi forma och struk-
turera rummet och miljön till en fungerande ateljé, för våra behov under perioden. Det fanns 
fördelar med att förvara både utkast/idéer, arbeten och material i elevernas närhet.  

 
Estetiska lärprocesser och didaktiska möjligheter 
 
Projektet har vägletts av estetiska lärprocesser och nedanstående kriterier beskriver de lär-
processer vi fokuserat på i kulturprojektet.  
Det har för projektets utformning och arbetssätt bla inneburit att vi strävat efter att åstad-
komma genuina arbetssätt där kriterier som experiment med material, experiment med 
tekniker, träna i att se och bildsamtal ingått. Vi har även i den skapande processen, sökt 
belysa processen som viktigare än slutprodukten. Vi har inte fokuserat på rätt eller fel utan 
låtit elevernas erfarenhet styra och ange riktning. Eleverna har fått möjlighet att få bli nyfikna 
och getts möjlighet att uttrycka sig genom gestaltning. 
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5.2 Resultatdiskussion 
 
Jag konstaterar att den kreativa processen var den starkaste motivationen, det vändes och det 
vreds på material och verktyg med stor precision, passion och inlevelse.  

Kulturprojektets metoder har skapat genuina möten mellan elever, pedagoger och myggan. 
Vid det första tillfället i elevgrupp, bildsamtalet, där nyfikenheten tog överhand och över-
raskade i excerpt 2, kommenterade elev 1 utifrån sin egen förståelse av världen. Man frågar 
sig, vem framstår som vackrast och bäst i en 6-årings ögon? Här finns inget rätt eller fel, ty 
sanningen som Meyer menar, ligger i betraktarens ögon (Meyer 2010, s 22). 
Att kulturprojektet även har lyckats att inspirera kollegan/förskolläraren så genuint så att hon 
vid ett tillfälle uttryckte - Det här ska jag göra hemma med mina egna barn! – ser jag som 
möjligheter till didaktisk framgång. Hon tillverkade förstås sin egen mygga med högklackade 
skor.  

Ringar på vattnet och idéer till andra projekt  
 
Ett av projektets syften har varit att ge ringar på vattnet för fler initiativ och fler skapande-
processer. Enligt min erfarenhet är en regel nästan helt utan undantag att goda idéer och 
initiativ, föder nya kreativa idéer och lösningar. Det kan sägas vara designprocessen innersta 
väsen. 
Idéer till andra projekt att genomföra kan vara naturinspirerade tema och projekt utom-
hus och kanske i ett skogsområde, med pinnar och kottar. Varför inte blanda naturens 
material med det återanvändbara avfall, ex emballage som finns, för att belysa avfalls-
frågor och miljö. Man kan säkerligen engagera elever i olika åldrar för liknande kultur-
projekt. 
Under processen tillkom ytterligare idéer som ringar på vattnet från förskolläraren som avsåg 
att arbeta med språkutveckling och drama i samband med och som en fortsättning på arbets-
området. Inom ramen för olika arbetsområden kan det även vara intressant för eleverna att 
filma och dokumentera bla arbetsprocessen som ett led i IT-utbildning och mediekunskap.  
 
Att vi skapade ateljén och ateljéstrukturer i elevernas eget klassrum tillsammans, fick stor 
betydelse. Det förstärkte känslan av att eleverna ”ägde” miljön dvs ”rummet och temat” och 
det bidrog i detta fall till det genuina kulturprojektet, som de gjorde till sitt eget. 
 
Förskollärarens engagemang och intresse för projektet vara ett av de tydligaste kriterierna för 
ett lyckat kulturprojekt och visade därigenom på vilket sätt som estetiska lärprocesser kan 
skapa didaktiska möjligheter. Hennes intresse gav projektet ett stort utrymme i elevernas 
skolvardag under de veckor som det pågick. En av anledningarna till att kulturprojektet 
lyckades så väl berodde säkert på våra gemensamma erfarenheter och samtal. Här menar 
Lindberg, att vi kan genom metoden erfarenhetsbaserat samtal sprida och förmedla tankar om 
vad, hur och varför, bland lärare och kollegor.(Lindberg 1991). 
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Val av tema och dess betydelse 
 
När jag började planeringen av kulturprojektet var jag inställd på att det var viktigt att hitta 
tema eller företeelse som skulle vara anpassat till elevernas intresse eller identitet. I efterhand 
känns det nästan som att myggan la ut ett ”spår”, för oss att följa, så vems sanning har vi 
studerat? En slutsats kan vara att visst – det finns möjlighet att använda en mängd olika 
teman, ämnen och uppslag, men alla är inte lika smittsamma. Val av tema kan därför få stor 
betydelse när man vill vända upp och ner på världsbilder. Genom vårt intresse för temat och 
vår nyfikenhet skapade förutsättningar för projektet.  
 
 
Lärdomar har jag tillägnat mig  
 

• Att möten med människor och möten med nya företeelser kan innebära att gå utanför 
den komfortabla zonen.  

• Att inse vikten av att ta vara på entusiasterna de som ”driver på”, både elever och 
pedagoger. 

• Att ta ut svängarna och vara ”modig” och uthållig 
 
 
Som pedagog inom de estetiska ämnena och utövare drivs jag själv av och älskar möjligheten 
av att gestalta och uttrycka. Detta ger säkerligen ringar på vattnet. I detta projekt var även 
förskolläraren en inspirerad och entusiastisk förebild tack vare att hon ”smittades” av estetik, 
metod och teknik. Hon bidrog avsevärt till det tillåtande klimatet och den utveckling som 
projektet fick.  

5.3 Kritisk granskning av det egna arbetet  
 
Resultatet av genomförda ateljétillfällen med eleverna har varit fantastiska och inspirerande. 
De planer och förhoppningar jag hade över genomförandet av kulturprojekt var över för-
väntan och idéer togs väl emot av den pedagog och de elever som deltog. De processer, 
diskussioner och beskrivningar som redovisas i detta examensarbete fick ett lyckosamt 
gensvar.  
 
Ett annat svar blir också att det förstås känns som en missräkning att inte få möjlighet till 
utvärdering av kulturprojektet tillsammans med förskolläraren och avsluta efter ursprungs-
planen på ett planerat sätt. Planen var att även få in underlag från elever och föräldrar av 
utvärdering och för analys. Det hade varit ett viktigt dokument att dra lärdomar och slutsatser 
av. Men utifrån omständigheter så avbröts tyvärr projektprocessen tidigare än planerat. Planen 
fanns men praktiken förändrades. 
 
 
Insamling och sammanställning av material och information.  
Min avsikt var att via en muntlig utvärdering och via samtal, undersöka hur eleverna mottagit 
metoder, material, gruppindelning och arbetssätt för att därefter kunna sammanställa och 
redovisa ett resultat.  
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Det är önskvärt och nödvändigt att de pedagoger som arbetat tillsammans utvärderar och ger 
varandra feedback. Detta för att utveckla processer och ta tillvara erfarenheter inför komman-
de arbeten. 
 
 Budget/ekonomi 

Kulturprojektet hade inte några egna pengar, de kom från skolbudgeten och fick förhandlas 
fram. Det mest lyckade är att kulturprojekt prioriteras och har avsatta pengar från starten. Om 
projekten har egna pengar så är min erfarenhet att man lättare kan driva frågor och erbjudan-
den kan vara mer attraktiva. Vårt projekt låg tidsmässigt lite galet, under hösttermin och med 
ett köpstopp i organisationen.  
När det gäller att ansöka om pengar via ex Skapande skola, skall dessa pengar sökas i mars, 
alltså tidig vår. Det förutsätter en god och framförhållen planering och tålmodiga kultur-
pedagoger.  
I någon mån har tillgång på eller avsaknad av material och pengar, styrt projektet i den rikt-
ning det fått, men det har inte inneburit något negativt för den kreativa processen eller slut-
produkten. Även om jag skulle ha önskat en större budget så är det inte säkert att projektet 
hade fått något bättre utfall. I vårt fall så fick vi lov att komplettera våra inköp genom att 
återanvända och göra skåprensningar för att hitta lämpligt material. Det kan krävas större 
flexibilitet och påhittighet när pengarna tryter men det behöver inte vara ett hinder process-
erna.  
 
Tiden som faktor 

Jag anser med facit i hand att våra fyra planerade tillfällen, var nödvändiga men också till-
räckliga, för att skapa de genuina möten och de nödvändiga ingångar och övergångar som 
krävdes för att eleverna skulle engageras i tillräckligt hög grad. Jag tror på långa projekt där 
tiden är en viktig faktor. Man kan naturligtvis planera för tidsmässigt kortare projekt och även 
för längre, men bör då fundera över vilka konsekvenserna som kan uppstå för det genuina 
mötet och den genuina arbetsprocessen.  

Forskning och ringar på vattnet. 
 
De erfarenheter som vi gör kan utvecklas och överföras till andra ämnesområden. Man kan 
knyta projektet till andra ämnen och arbeta vidare genom att dramatisera och gestalta via 
sketcher och skuggspel, gestalta i idrott, rörelse, och musik, via berättelser, språkutveckling 
och framföra sina egna berättelser. Man kan som exempel, ge sin mygga ett namn och en röst. 
Rösten skulle kunna spelas in, memoreras eller skrivas ner. Projekt och kulturprojekt ger 
genom processen upphov till och genererar nya idéer och teman.  
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