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 Sammanfattning 

 

Detta kulturprojekt utförde jag i min årskurs 4 A och B på skolan jag varit anställd på sedan 

augusti 2014. Projektet har genomförts under en period på 5 veckor, där det funnits tillfälle att 

jobba under ett lektionstillfälle i veckan. Eleverna har fått se tre olika konststilar som de 

senare fått välja bland till att göra ett självporträtt. De har alltså fått välja en av de tre 

konststilarna. Sammanlagt var det 38 deltagande barn. 

 

Vi började föra loggbok för dessa tillfällen, men jag fick inte tillåtelse att fotografera barnen 

när de arbetade så det finns inte mycket processdokumentation i fotoform.  

 

Ramarna för arbetet var tydliga, men även med viss frihet, och vi har avslutat arbetet med att 

ha en vernissage först för föräldrar, och sedan för övriga på skolan som ville komma och titta. 

 

Vad jag har kommit fram till under detta projekts gång är att jag kunde känna att ett 

självporträtt kanske inte skulle vara så svårt att genomföra, men sedan märkte jag att några av 

eleverna hade en märklig syn på sig själva, vilket försvårade uppgiften för dessa. De tyckte 

dock att det var roligt att arbeta med akrylfärg då de enbart fått jobba med färgpennor, tusch 

och färgpuckar förut.  

 

Resultatet blev mycket häftigt! 
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Syfte och frågeställning 
 

Jag vill med mitt projekt undersöka barnens kreativa process och fantasifulla tänkande i form 

av porträttmålning. Anledningen till att jag valde just detta är för att jag – som nyanställd på 

skolan – anser att just porträtt är något som inte behöver vara alltför komplicerat för eleverna 

att genomföra, särskilt inte när de får experimentera med färger och former. Jag får då se vilka 

färger eleverna anser symboliserar dem själva och kanske även vilken självkänsla de har. Det 

är inte ovanligt att vissa elever utbrister ”Jag kan inte!” för att sedan måla över sitt arbete, 

börja om eller utföra arbetet ”fel” med flit. Jag tycker det är viktigt att som lärare få en insikt 

om elevens självkänsla och konstnärliga inställning på grund av att det blir lättare för mig att 

undervisa och anpassa undervisningen ifall jag har en generell bild av klassen (åk 4 i detta 

fall).  

 

De frågor jag har försökt besvara med detta arbete är: 

 

- Hur kan jag som pedagog uppmuntra och motivera eleverna till att utföra ett 

konstprojekt där de själva är i fokus i form av självporträtt? 

 

- Kan jag som nyanställd i en klass med mycket sociala problem och svårigheter 

inspirera till bildarbete genom detta projekt? 
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Kulturprojektets förankring i styrdokumenten 
 

” Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” (LGR11, s.8) 

 

”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska 

stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva 

egna idéer och lösa problem.” (LGR11, s.9) 

 

” 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.” (LGR11, s 20) 
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Kulturprojektets förankring i litteraturen 
 

Ett ”kulturprojekt bör alltid integreras och ses som en del i skolans måluppfyllelse och 

strategi – dess långsiktiga avsikter och profilering.” (Kultur i väst, 2010 s.7)  

 

Målningen är ett skapande och ändringar, överväganden och finnandet av nya 

måleriska lösningar är vad som skapar sluprodukten (Mankell, s.57).  

Det är även ytterst viktigt att förståelsen för den måleriska processen inte innebär att 

måleriet är någon enkelspårig handling mellan ändamål och uttryck. Det är tvärtom en 

mycket mer komplex mångsidig riktning. Slumpen och tillfälligheten är avgörande för 

arbetet med måleri, och det är mycket betydelsefulla kvaliteter i själva måleriet. 

(Mankell, s. 59).  

 

"Barn har kunstopplevelser, men de er under utvikling når det gjelder kunst som 

poetisk dimensjon. Det som er kunst for dem, er det som innefor det senselige er 

saerligt viktigt och spesielt for dem." (Samuelsen, 2003, s.49)  

 

Mankell skriver att det inte är lika viktigt vad betraktaren ser, utan det är hur som är 

det viktiga (Mankell, s.62).  

 

”I målningar där penselarbetet inte är framträdande utan snarare osynliggjort kan detta 

handla om att söka avpersonifiera måleriet så mycket att associationer till människan 

och naturen är något som inte eftersträvas, detta var aktuellt inom både popkonsten 

och konkretismen.” (Mankell, s. 69).  

 

”En aspekt på måleri är således att se det som ett förverkligande av måleriets 

möjligheter, där varje enskild konstnär återuppfinner det måleriska materialet för sig 

själv.” (Mankell, s.74) 
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Kulturprojektet i praktiken 

 

Nedan följer en detaljerad dokumentation om mitt kulturprojekt. 

 

Planering av uppgiften 
 

Jag planerade mitt projekt ganska snabbt. Jag hade för längesedan bestämt mig för att 

projektet skulle handla om självporträtt och att eleverna skulle få måla dessa med 

akrylfärg. Jag gjorde en tankekarta på ett papper och började fundera ut vilka moment, 

vilket material vi skulle använda, samt vilket syfte uppgiften skulle ha. Eftersom jag är 

nyanställd på skolan och inte kände eleverna särskilt väl så tänkte jag att uppgiften 

skulle ha tydliga ramar men ändå med mycket frihet. Jag visste också att eleverna 

under sina första tre år i skolan haft en lärare som hållit dem väldigt kort utan någon 

direkt frihet i skolan alls. De hade inte ens fått gå och vässa pennan själva förut, så när 

jag som ny kom in och gav dem en bilduppgift som inte var styrd in i minsta detalj var 

några elever obekväma och rädda för att göra fel, men detta släppte efter ett litet tag 

och de vågade ta för sig. 

 

Jag hade under de tidigare lektionstillfällena gått igenom färglära med eleverna, samt 

hur man tecknar ett ansikte, hur man skissar och vilka stödlinjer man kan använda vid 

ansiktsteckning. De tyckte det var roligt att blanda egna färger och nyanser så jag 

bestämde mig för att de enbart skulle få använda sig av de tre grundfärgerna röd, blå 

och gul, för att själva blanda de andra färgerna de behövde. Tanken var från början att 

de inte heller skulle fått använda svart och vit färg, men jag insåg sedan att det skulle 

bli ett problem då vi har nio elever med somaliskt ursprung, och därmed svart hår. Jag 

ville inte ta ifrån dem möjligheten att måla sin riktiga hårfärg om de ville, så svart färg 

tog jag med, men inte vit. Endast de elever som ville blanda rosa fick använda vit. 

 

Innan själva projektet drog igång gick jag igenom skolans bildmaterial, och jag blev 

besviken när jag såg hur lite det fanns. Jag fick köpa in mycket själv, och jag tog hjälp 

av träslöjdläraren som sågade ut plattor åt mig som jag sedan tejpade fast A3-papper 

på med maskeringstejp. Detta både för att eleverna skulle ha ett hårt underlag att måla 
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på utan att de skulle förstöra sina bänkar, men även för att det skulle bli en dekorativ, 

vit ram runt bilden sedan när vi drog av tejpen. 

 

 

Genomförande 
 

Lektionstillfälle 1 – Skissning 

 

Vid lektionstillfälle 1 hade jag ordnat en Power Point som hette ”Sex stora konstnärer, 

tre olika stilar” som jag visade som inledning för projektet. Jag hade valt ut tre 

konststilar som jag ansåg var väldigt olika men ändå kunde vara enkla att utföra konst 

med. De tre konststilarna var pointillism, kubism och popkonst. I min Power Point 

presenterade jag varje stil för sig, med två tillhörande konstnärer samt mycket kort 

fakta om dessa, som konstnärens namn, födelseår, levnadsort, samt dödsår. Fokus 

skulle inte ligga på konstnärerna utan på konstnärens sätt och stil i sitt måleri. Jag hade 

i popkonsten medvetet valt bort Andy Warhol då jag inte ansåg att han hade målat 

något relevant porträtt där det fanns enkel och konkret inspiration för eleverna att 

hämta. 

 

När jag visat Power Pointen övergick jag till att förklara uppgiften för eleverna. De 

fick varsitt utskrivet exemplar av min Power Point som de fick bläddra i medan jag 

berättade om uppgiften. Uppgiften var uppdelad i två huvudmoment, där ett moment 

handlade om måleri och det andra om collage, vilket jag kommer berätta mer om 

längre ner. Först skulle alltså varje elev välja en av de tre stilarna i häftet och börja 

skissa upp sitt ansikte på papperet de fick av mig. Det var viktigt att ansiktet tog plats 

över hela papperet och att de försökte skissa enligt sin stil. De eleverna som valt 

popkonsten och pointillismen hade inga särskilda krav på hur skissen skulle se ut, då 

man utgår från ett vanligt ansikte och det istället är färgläggningen som räknas, då 

popkonsteleverna skulle färglägga som vanligt med penslar, och pointillismeleverna 

skulle använda penslar, fingrar eller vad annat de kunde hitta och bygga upp ansiktet 

med små prickar. Kubismeleverna däremot hade lite mer jobb att göra med skissen då 

ansiktet skulle vara uppbyggt med former. Många av dessa elever fick inspiration av 
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denna stil och gick runt i klassrummet för att hitta de mest makabra objekt och former 

de kunde använda för att bygga sitt ansikte. Några andra valde att måla sina former på 

fri hand.  Skissprocessen var jätterolig att observera, men några elever kände 

frustration över att deras skisser ”blev så fula”, och några förstod inte när jag 

förklarade att det inte är själva skissen som är det viktiga, utan det är hur de färglägger 

och huruvida de följer sin stil som fokus ligger på, men till slut kom även dessa igång 

och jag såg att de tyckte det blev roligt igen. 

 

 

Lektionstillfälle 2 och 3 – Måleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu började magin! Det var dags för färgläggning, och detta skulle de få hålla på med 

under två lektionstillfällen. Jag förklarade för eleverna att de endast skulle få använda 

de tre grundfärgerna blå, röd och gul vid första färgläggningen, för att blanda egna 

färger. En del av eleverna brukar på rasterna spela något som kallas Stickeez, och det 

är små gummileksaker med sugkopp undertill, och det var några av de elever som valt 

pointillism som provade att göra sina prickar med sina Stickeez. Resultatet blev 

jättehäftigt, och de tyckte det var roligt att använda andra verktyg än penslar. 

 

 

 

 

 

 

När det kom till att blanda färg var det brun som var svårast att få till. De visste att 

man skulle använda alla tre grundfärgerna till att få brunt, men när färgen inte blev 

som de ville var det svårt för dem att förstå att de måste titta på sin blandade färg och 

se åt vilket håll nyansen lutade åt. Lutade färgen mer åt gulbrun förklarade jag att de 
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måste använda lite mer rött. Några fattade galoppen medan några elever kämpade 

ordentligt med färgblandningen, men det gjorde inte mig någonting då jag tycker det 

är roligt att blanda färg och mitt jobb är att hjälpa mina elever, så jag hade en egen 

liten blandskola med dessa elever. 

 

Jag blev förvånad över hur många av de 38 deltagande eleverna som faktiskt tog 

uppgiften på allvar. 4A visste jag var ambitiösa, men 4B är en klass som är mycket, 

mycket svår att få igång ett arbete med, även om det bara handlar om att jobba i 

matteboken. Att de fick nästan fria tyglar i denna uppgift var något jag var lite orolig 

för, och jag tänkte flera gånger att projektet kanske skulle spåra ur eftersom vi har 

många bråkiga och stökiga elever som gärna gör tvärtemot, men där hade jag fel! Det 

var jätteroligt att se så många lägga ner sig i mitt bildprojekt och resultatet blev 

häpnadsväckande bra. 

 

Jag tog inte fram den svarta färgen förrän vid lektionstillfälle 3, för jag ville att de 

skulle prova att måla utan svart först. När jag väl tog fram den svarta färgen var det 

inte många som valde att använda den, bara ett fåtal, vilket jag tyckte var bra då jag 

efter tidigare erfarenheter fått se att svart färg brukar ta övertaget i bilder när bar 

arbetar med det. Dessutom ville jag att eleverna skulle ha god möjlighet att ändra sina 

färger under processens gång också utan att det svarta skulle ”förstöra” bilden, då 

svart färg är svår att måla över, även med akrylfärg. 

 

 

Lektionstillfälle 4 – Slutliga detaljer 

 

Vid sista måleritillfället fick eleverna chansen att måla färdigt sina självporträtt och 

jobba med detaljer i bilderna. De elever som redan målat färdigt sina bilder, och låtit 

dem torka ordentligt fick försiktigt dra bort tejpen från sina bilder och då se den vita 

ramen som lämnades kvar.  

 

 



11 
 

Lektionstillfälle 5 och 6 – Huvuden i collage 

 

När de målade självporträtten var färdiga inledde jag fas 2 i mitt projekt, som innebar 

att eleverna skulle få prova att göra huvuden i collage. Dessa elever hade aldrig förr 

jobbat i collage så det var extra roligt för mig att få leda dem in i collagens värld. Jag 

hade i personalrummet satt upp en lapp där jag skrev att jag sökte tidningar i alla dess 

former som vi kunde ha i projektet, och många av de övriga lärarna på skolan var inte 

sena med att donera gamla tidningar, almanackor och flygblad till mig och min årskurs 

4. Jag hittade även ett stort förråd av silkespapper i ett skåp i källaren på skolan, så jag 

bestämde mig för att eleverna skulle få välja själva om de ville jobba i tidningspapper, 

silkespapper eller både och.  

 

Jag hade ställt upp ett bord i klassrummet med svarta och vita papper som eleverna 

skulle få använda som bakgrundspapper, en låda med silkespapper och en med 

tidningspapper. Jag skrev upp på tavlan hur dagens lektion skulle gå till och vad för 

material de behövde. Jag hade även här förberett en Power Point om collage och valt 

ut bilder från internet på snygga collageporträtt, samt tagit med det collageporträttet 

jag själv gjorde under Bildskapande 1 på Karlstads universitet.  

Jag visade film från YouTube för eleverna där en tjej hade gjort ett collageporträtt av 

Katniss Everdeen från filmen The Hunger Games, och den var mycket uppskattad. Jag 

så att några elever fick inspiration av filmen och även lite mer skaparglöd. 

 

 

 

 

 

 

 

Tanken med den här arbetsuppgiften var inte främst att de skulle göra ett självporträtt, 

utan att de skulle experimentera själva med allt papper och försöka bygga ett ansikte 

eller ett huvud av det. Porträttet kunde föreställa vem som helst eller ingen alls. Några 

gjorde medlemmar ur familjen Simpson, andra gjorde djurhuvuden och några 

experimenterade och gjorde vilket ansikte som helst.  
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Detta arbetade 4B med under två lektionstillfällen, men 4A behövde ett extra tillfälle 

för att bli klara. 

 

 

Förberedelse och utförande av vernissage 

 

När alla var klara med sina arbeten började det dra ihop sig för vernissage. Jag hade 

fått tillåtelse att använda skolans hemkunskapssal för visningen, och började sätta upp 

alla målningar och collage på väggarna där inne. Jag gjorde även en affisch som jag 

skrev ut och satte upp i personalrummet, samt skickade hem med eleverna på 

måndagen tillsammans med deras veckobrev. På torsdagen den 27 november efter 

skolan var det dags för eleverna att få visa upp sina verk. Det kom många föräldrar 

och syskon på visningen, och vi bjöd på salta pinnar och päronsaft. På fredagen fick 

jag även ett mail från en mycket nöjd förälder, och det kändes så otroligt bra! 

Självförtroendet fick verkligen en knuff av detta projektet. 
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Utvärdering av kulturprojektet 
 

Det var så himla roligt att genomföra ett bildprojekt med min egen klass, och eleverna 

har varit positivt inställda till projektet nästan hela tiden. Det jag tyckte var roligast att 

se var energin i klassrummet när jag hade detta projektet igång med eleverna. De flesta 

tyckte det var väldigt roligt, och jag tror att de aldrig hade fått arbeta på liknande sätt 

förut. Jag fick till och med ett handgjort diplom av en elev där jag var utsedd till 

världens bästa lärare. Det gjorde mig glad att få veta att mina elever tycker om mig 

och mitt sätt att jobba med bild med dem. 

Något som kunde gått bättre dock, skulle varit min planering, eller åtminstone att 

skolan kunde visat mig innan vilket material som redan fanns. Jag fick köpa in nästan 

allt själv, för mina egna pengar, då jag är anställd som resurs och inte har en egen 

klassbudget. Min egen planering kunde också som sagt varit bättre. Jag kände många 

gånger att jag tog mig vatten över huvudet, och att jag skulle guida 38 elever in i 

någonting helt nytt visade sig vara svårare än jag trott. Det är naturligtvis ett sådant 

problem man stöter på i alla ämnen när man är nyanställd och inte känner eleverna 

eller vad de redan kan och vet inom ämnet. 

 

När det väl kommer till kritan så är jag väldigt nöjd med arbetsprocessen och 

resultatet. Det blev mycket lyckat och min vanligtvis ganska barska kollega som är 

magister i 4A kom till mig efter vernissagen och sa med ett stort leende på läpparna: 

”Martina, du får MVG för detta!” 

Under fredagen den 28 november fick resten av skolans elever och personal komma 

och titta på utställningen, och lärarna i de klasserna sa då att de blivit inspirerade till 

liknande bildprojekt i deras klasser, så det ska bli spännande att se ifall vi i årskurs 4 

kanske får komma och titta på någon utställning snart. 
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Etiskt förhållningssätt 
 

Jag skickade ut en blankett i ett veckobrev under början av terminen där jag frågade 

föräldrarna om det var ok att jag fotograferade deras barn under processens gång. 

Majoriteten tyckte inte att det var en bra idé och ville inte att det skulle finnas någon 

dokumentation på barnen under arbetet, vilket jag respekterade. Vi har även två elever 

med skyddad identitet i klassen så jag förstod de föräldrarna. Sedan tror jag också att 

de flesta sa nej eftersom jag är nyanställd och de inte känner mig tillräckligt väl för att 

låta fotografera deras barn, vilket också är helt förståeligt.  

 

Under vernissagen hade jag satt upp elevernas bilder runtom i hemkunskapssalen, utan 

att sätta ut deras namn vid bilderna. Dels för att jag anser att eleverna själva kunde få 

berätta för sina föräldrar vilken bild som var deras, men också för att de elever som 

inte kunde komma på vernissagen skulle få visat upp sina bilder men inte 

nödvändigtvis skylta med vilket konstverk som var vems. Jag försöker alltid sätta 

mina elevers rättighet till anonymitet främst, särskilt om de inte har möjlighet att delta 

i moment som exempelvis en konstutställning. 
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Resultat och slutsatser 
 

Projektet såg i sin helhet alltså ut på följande sätt: 

 

1) Planering av projektet. 

2) Presentation av de tre konststilarna pointillism, kubism och popkonst. 

3) Skissning. 

4) Måleri. 

5) Presentation av collage. 

6) Arbete med collage. 

7) Konstutställning. 

 

I sju steg har detta projekt jobbats igenom och fullföljts av nästan alla elever. Av 

sammanlagt 40 elever i årskurs 4 var det 38 som fullföljde sitt arbete och gjorde detta 

med positiv inställning för det mesta. Jag stötte inte på några problem under 

processens gång, utan projektet flöt på väldigt bra. 

 

De slutsatser jag kan dra av detta projekt är att jag först och främst definitivt skulle 

kunna göra detta igen med fler klasser, eller liknande projekt. Det var väldigt roligt 

både för mig och eleverna att få jobba med någonting under en längre period, och jag 

såg eleverna utvecklas under tiden arbetet pågick. Jag skulle som sagt utan tvekan 

kunna göra ett liknande projekt igen, men då kanske under en längre period. Kanske 

något större projekt som pågår under en hel termin. Nu var jag tidsbegränsad eftersom 

projektet var främst för min examinationsuppgift i Bildskapande 2, men hade jag haft 

obegränsat med lektionstillfällen hade jag förmodligen låtit projektet pågå mycket 

längre.  
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Diskussion 
 

De största lärdomarna jag tar med mig från detta projekt är framför allt lärdomen om 

att ha tålamod med elever som i princip inte har någon erfarenhet inom bild alls. Sättet 

att arbeta tror jag var bra för dem, då det var väldigt styrt med viss frihet. De hade en 

klar uppgift de skulle utföra, och det på ett visst sätt, men friheten låg ändå på hur 

deras arbete skulle se ut, vilka former och färger de ville använda, samt vilket 

tillvägagångssätt. 

 

Mankell talar om att slumpen och tillfälligheter kan vara avgörande för ett konstverk, 

och det har verkligen stämt in på mitt projekt. Många elever ”gjorde fel” många 

gånger, men lyckades komma på fötter igen när jag fick dem att börja se sina misstag 

som glada olyckor. ”We don’t make mistakes, we just have happy accidents.” för att 

citera konstnären Bob Ross. Ens egen självkänsla och syn på vad som är rätt eller fel 

kan vara totalt avgörande i ett arbete som det här, och det var bara en av mina 38 

elever som valde att slänga sitt verk och börja om. Alla andra som stötte på problem 

fortsatte ändå, och resultaten blev fantastiska! 

 

Projektet föreföll sig faktiskt bättre än mina förväntningar. Jag var orolig över att jag 

som nytt ansikte på skolan inte skulle kunna ha något inflytande på dessa elever, då 

klassen som sagt är väldigt svårhanterlig. Jag hade till min förvåning fel i det, och 

arbetet flöt på mycket bra och barnen hade en positiv inställning nästan hela tiden. 

Vernissagen i hemkunskapssalen blev också mer lyckad än vad jag förväntade mig. 

Det kom väldigt många föräldrar, och särskilt föräldrar med annat ursprung än 

svenskt, och jag fick många lovord och komplimanger för ett arbete väl utfört. 

Det är viktigt för mig att ha en god relation med föräldrar, precis som det är att ha det 

med ens elever. Jag känner att jag har gjort ett gott intryck på de flesta genom detta 

projekt.  
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