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Inledning 

Detta arbete grundar sig i mitt intresse för hur barn och ungdomar definierar konst. Målet är att ta reda 
på, utefter barnens synsätt, vad de anser är konst och inte och varför de anser det. Fokus ligger i samtalet 
om bilder och förmågan att inte styra in barnen i en bestämd riktning, utan att kunna se och följa en 
arbetsprocess utan förutbestämda ramar. 

Vid starten av bildsamtalen valde jag att vi skulle utgå från Jan Van Eycks målning Makarna Arnolfinis 
trolovning. Eftersom jag hade en idé om att vi senare skulle fokusera på hundar i konsten så valde jag att 
samtala om denna målning för att avslutningsvis tala om hunden på bilden och på så sätt komma vidare 
till andra bilder på hundar. Vi samtalade även om foton av William Wegman som fotograferar sina egna 
Weimaranerhundar i olika utstyrslar. Jag visade även upp amatörfotografier för barnen som de fick 
uttrycka sina tankar kring. 

 

Syfte 

Syftet med projektet är att väcka barnens intresse för konstbilder och att de själva ska känna lust och 
engagemang att skapa själva. 

Vad detta kan betyda för barnen är att de kanske ser konstvärlden på ett nytt sätt efter detta projekt. De 
kommer förstå vad deras egna erfarenheter och tankar har för betydelse vid en bildanalys. 
Förhoppningsvis får de en upplevelse av att ”ingenting kommer att bli som förr” efter detta projekt. 

Den didaktiska nytta jag tänker att projektet kan ge är att barnen samarbetar och interagerar i liten grupp. 
De kommer att dela med sig av sina erfarenheter, upplevelser och tankar och kommer ta med sig denna 
kunskap i andra sammanhang. 

Eftersom jag själv inte arbetar inom skolan ska det bli intressant att få pröva på de olika teorierna jag 
tagit del av under kursen och se hur de fungerar i praktiken. 

 

Frågeställningar 

De frågeställningar jag sökt finna svar på genom detta bildprojekt är 

 Hur definierar barn konst? 
 Vad anser barn skiljer konst från icke konst? 

Genom att samtala med barn om bilder har jag försökt få svaren på dessa frågor. 
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Bildprojektets förankring i litteraturen 

För att kunna utföra denna uppgift har jag utgått från Anna-Christina Forsmans text Synliggörande 
interaktioner i praktiken (1997). Hon förklarar att målet med dessa praktiskt synliggörande interaktioner 
där elevens egna upplevelser och erfarenheter fokuseras får eleven att bli medveten om fenomen i sin 
omgivning, bilder i omgivningen och elevens egna inre bilder.  

Från Bildernas bok av Forsman och Piironen (2006) har jag studerat schemat för bild- och konstanalys. 
Utifrån detta schema hämtade jag inspiration på frågor att ställa vid vår bildanalys. 

I vårt bildprojekt använde vi oss av visuellt tänkande och synliggörande samtal genom projektets alla 
delar. Detta visade sig vara extra betydelsefullt i slutet av processen vid utvärderingen av arbetet. 
Synliggörande samtal i detta skede inspirerar barnen till ett fortsatt intresse för bildarbete menar 
Forsman och Piironen i Bildernas bok (2006).  

Catarina Elsner förklarar Erwin Panofskys bildtolkningsmetod i häftet Att tolka och analysera bilder 
(1998). Här beskriver hon en förenklad version av Panofskys trestegsmetod. Bildtolkning enligt denna 
metod utgår från tre plan- beskriva, berätta och uttrycka djupare mening(1998). 

I Bildskapande i förskola och skola (1998) skriver Bendroth Karlsson om att elevers inlärningssituation 
främjas av en engagerad pedagog som arrangerar en god skapandemiljö samt tillhandahåller bra 
material. Här beskrivs även vikten av hur elevernas arbeten tas om hand efter ett avslutat projekt. 

Elliot Eisner skriver i The Art and the Creation of Mind (2002) om konsten att hålla kvar elever i en 
process och hur en process fortsätter- Opened ended project. 

 

Bildprojektet i praktiken 

Planering av uppgiften 

De barn som ingick i studiegruppen var två pojkar och två flickor, 11 och 9 år gamla. De fyra barnen 
känner varandra och mig sedan tidigare och vi var därför bekväma i varandras sällskap.  

Jag planerade att vi skulle träffas vid tre tillfällen. Vid första träffen skulle vi fokusera på bildsamtal och 
bildanalys. De bilder vi skulle använda oss av var amatörfoton på hundar, William Wegmans foton på 
Weimaranerhundar och Jan Van Eycks ”Makarna Arnolfinis trolovning”. Vid andra träffen utfördes det 
praktiska bildprojektet. Planen var att vi skulle fotografera barnens egna hundar med lite inspiration från 
William Wegmans bilder. Jag bestämde mig för att använda en mobiltelefon av märket Samsung Note 4 
för fotografering och redigering av bilderna. Vid tredje träffen skulle vi arrangera ett vernissage med 
fotovisning tillsammans med föräldrar och syskon som de deltagande barnen bjudit in. 
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Första träffen- Bildanalys 

Vid den första träffen var barnen inte alls förberedda på vad som skulle hända och vad vi skulle göra. Vi 
samlades framför tv:n där jag hade lagt upp en konstbild som jag hämtat från ”Web Gallery of Art” på 
Internet. Bilden föreställer Jan Van Eycks målning ”Makarna Arnolfinis trolovning”. Vi sätter oss i 
soffan och alla fyra barnen är mycket förväntansfulla och helt tysta. Jag berättar för dem att jag kommer 
spela in vårt bildsamtal så att vi sedan ska kunna gå tillbaka och komma ihåg vad vi talat om. 

Jag inleder med att fråga barnen vad de ser på bilden. 

De börjar att beskriva bilden utifrån objekt. Två människor, en säng, ett fönster, en spegel, ett par 
träskor, en säng, en matta. 

- 80-tal. De ser ut som jag vet inte vad, säger William. 

- Vad föreställer det? Ropar barnen i munnen på varandra. 

De reser sig och går närmare bilden. 

– En gravid kvinna… Eller? säger Lova. 

– De har bröllop, säger William. 

– Jag ser en ljuskrona, säger William. 

- Nej, en kristall…nej, säger Lova. 

– En ljuskrona. En sådan där med ljus i, avbryter 
William. 

- Det står något på väggen, säger Lova. 

- Öh, det kan jag inte se, säger William. 

Barnen ber mig att zooma in på texten på väggen. 

- Vad tror ni det är för några människor på bilden? 
Vad tror ni att de gör, frågar jag barnen. 

- De förlovar sig, säger William. 

- Men de ser ju arga ut. De ser inte ut att tycka om 
varandra, säger Victoria. 

- Hur tror ni de har det ekonomiskt? frågar jag. 

- De är ju asrika, säger William. 

– Hur ser man att de är rika då? frågar jag. 
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- För att de bor i ett hus. Eller ja… de bor i ett stort fint hus, säger William. 

- Kan man se på kläderna att de är rika? frågar jag. 

- Nej, svarar William. 

- Joho! svarar Lova och Victoria i munnen på varandra. 

- I alla fall på tjejen. Hon har någon slags uppstoppad klänning på sig. Hon har nog en klänning under 
också tror jag. 

- Hon har en handduk på armen, säger William. 

- Det ser ut som det är päls, säger Victoria. 

- Nej, det är en sådan där man har när man har brutit armen ju. Hon går ju runt i mitella ser ni väl, 
skrattar William. 

- Killen har ju också en stor päls på sig, säger Victoria. 

- Han har en konstig hatt på sig. Det ser ju faktiskt ut som en tjej också, säger Linus som har suttit helt 
tyst tills nu.  

- Är det en kille eller en tjej? frågar Linus mig. 

- Är det två tjejer, frågar jag barnen. 

Det blir helt tyst en liten stund. Barnen kan inte riktigt svara på detta om det är två kvinnor. 

Jag frågar barnen vad de tror att de två människorna på bilden har för yrke. 

- De jobbar som miljonärer det ser man ju, säger William. 

- Nej, säger Lova. De har inget jobb. 

- De jobbar som bönder, säger William. Nej förresten, det där är drottningen och det där är kungen från 
medeltiden. 

Jag vill att barnen ska berätta när bilden är målad. 

- 1300 något eller 400, 500 eller 1000, gissar William. 

- Eller kanske 90- talet, flikar Linus in. 

Jag berättar att bilden är från 1400-talet. 

- Va?! Hade de kläder då? ropar William. 

- Ja det är klart! säger Lova. Hon har en duk på huvudet. Hon kan vara en nunna för jag vet hur de ser ut. 
Fast då har de en slags grej på halsen så det är nog ingen nunna. Hon har ett stort halsband där. 
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Jag zoomar in spegeln på målningen och barnen undrar vad texten ovanför spegeln betyder. Jag förklarar 
att det står ”Jan Van Eyck var här”. 

- Wow! Det är ju typ sådant som står på allmänna toaletter ju. Typ Kalle was here. Fast den där Eyck 
skriver mycket snyggare, säger Lova.  

Vi talar vidare om vad som syns i spegeln. De kommer fram till att det är paret och någon mer de ser. 
Antagligen Jan Van Eyck själv tror de. Men de såg ännu en person i spegeln och antog att de måste vara 
vittnena på bröllopet. Samtalet fördes in på barnens egna erfarenheter kring bröllop och att de alltid varit 
två vittnen på de bröllop de varit på. 

Barnen konstaterar att det är en kvinna och en man på bilden. Barnen talar vidare om mannen. De tycker 
han ser trött och sur ut. De tror att paret säkert kommer göra slut snart. William tror att de kommer dö av 
pesten inom en snar framtid och att de är därför mannen ser så sur ut. Lova och Victoria tror han är sur 
för att han har tagit på sig för mycket kläder och är för varm, dessutom tror de att han luktar illa eftersom 
de antagligen inte hade tvål på den tiden. William berättar självsäkert att på den tiden badade man bara 
på julafton om man kunde slå hål i isen, annars fick man bada på sommaren.  

Barnen försöker komma överens om vad mannens höjda hand betyder. De tror att han vill ha barn, eller 
kanske är det att han inte vill ha barn. De tror att handen betyder att han har makten över kvinnan. 
William undrar varför hon inte dumpar honom då och skaffar en ny man. Victoria och Lova tycker att 
kvinnan ser ut att vara rädd för mannen. 

Jag börjar leda in samtalet på hunden i bilden. Barnen börjar bli lite rastlösa och har svårt att sitta stilla. 
Jag försöker fånga deras uppmärksamhet genom att fråga om varför de tror att man hade sådana små 
hundar på den tiden. 

- Åh hundar, säger Linus, hundar kan jag bäst. 

- Varför tror ni de har den lilla hunden? frågar jag igen. 

- Jag vet! Jag vet! ropar Linus och viftar med uppsträckt hand som om han vore i skolan. Hunden är som 
ett barn för dem eftersom de säkert inte kan få egna barn. Hundar kan ju påminna om barn. 

- Tjejen har säkert fått hunden i present av killen, gissar Victoria. Hunden ser i alla fall snällare ut än 
mannen. 

Vi diskuterade lite kring vad det fanns för hundraser på den tiden och vad hundarna användes till. 
Barnen var eniga om att hunden i bilden användes av kvinnan som ett substitut till barn och även som 
sängvärmare. 

Jag frågar om barnen tycker om målningen och om de skulle kalla det för ett konstverk. 

- Ja faktiskt. För jag hade inte kunnat göra det bättre själv, säger William. 

- Konst måste inte vara fint, säger Linus. Det kan se ut lite hur som helst, men för att det ska kallas konst 
måste det vara speciellt på något sätt. 

Jag byter bild för barnen och visar nu ett foto av en hund. Jag frågar barnen om det är konst. 
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– Nej!!! skriker de i munnen på varandra. Det är ju ingen målning. Det är ett foto.  

- Jo det är konst, säger William. 

- Nej, säger Linus, de har ju inte målat den. 

- Men om man lägger till grejer på fotot så är det ju konst, menar Lova. Om man grejar lite med det så 
har man ansträngt sig och då är det konst. 

Jag visar några amatörfotografier på hundar för barnen och frågar om de anser att det är konst. De anser 
att alla foton som jag visar är konst. De tycker även att foton som de själva tagit på sina egna hundar är 
konst. 

- Allt som har med hundar att göra är konst. Som när man går på hundutställning då är det ju en slags 
konst. Man anstränger sig ju, säger Linus. 

Jag visar barnen några bilder av William Wegmans Weimaranerhundar. Barnen jublar av förtjusning när 
de ser bilderna. De tycker att dessa bilder är mycket mer konst än amatörfotografierna. Jag försöker få 
barnen att förklara varför de tycker så. De förklarar att man ser på bilderna att det krävts förberedelser 
och att det tagit lång tid att kunna ta det perfekta fotot. De berättar hur de själva har problem vid 
fotografering av sina egna hundar. Det är svårt att få dem att stå still tills de hunnit ta fotot. 

 

 

Efter en längre paus berättar jag för barnen att jag planerat att vi tillsammans ska göra en fotografering 
utifrån vad vi gjort under dagen. Jag vill inte berätta hur jag tänkt utan vill först höra vad de själva har 
för idéer. Alla barnen var eniga. De ville göra en bröllopsfotografering. De ville utgå från målningen av 
”Makarna Arnolfinis trolovning”. Till skillnad från Jan Van Eycks målning ville barnen ha två brudar 
och två manliga vittnen. Det var mycket viktigt för barnen att få ha med en liten hund på bilderna. De 
ville även att en stor kristallkrona skulle vara med. Jag lovade att ordna med alla förberedelser inför 
nästa träff. 
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Andra träffen- Praktiskt bildarbete 

En vecka efter första träffen var det dags för bildarbete. Jag hade 
förberett med passande kläder till fotograferingen och tillsammans 
byggde vi en bakgrund. Barnen ville hålla det enkelt med endast ett 
vitt skynke och en kristallkrona. De klädde om till finkläder och på 
något sätt gick alla in i karaktär. Det blev likt ett skådespel där de 
förställde sina röster och spelade sina roller som brudpar och fina 
herrar som bröllopsvittnen. Vi diskuterade hur det skulle se ut och 
hur alla skulle stå på fotona. De visste precis hur det brukar se ut 
när folk gifter sig och hade en klar bild hur de ville ha det. 
Eftersom alla barnen ville vara med på fotona så fick jag agera 
fotograf, men det var de själva som regisserade uppställningarna. 

Vi använde oss av en mobiltelefon av modellen Samsung Note 4 
när vi fotograferade och även senare när bilderna redigerades. 

De provade olika uppställningar och olika ljuskällor och de sa till mig när jag skulle fotografera. Vi 
pausade ibland för att se hur bilderna såg ut, vad de ville rätta till och göra om. 

När de ansåg sig vara klara gick vi igenom alla 
fotografier och de valde ut dem som de tyckte bäst om. 
Victoria och Lova var väl insatta i olika 
redigeringsprogram på sina mobiltelefoner och ville att 
alla tillsammans skulle jobba vidare med fotona genom 
dem. De provade att lägga på olika filter på bilderna 
och såg hur stor skillnad det blev från ursprungsfotot. 
Deras önskan var att fotona skulle se gamla ut. Till slut 
valde barnen tillsammans två olika filter som de ville 
använda i presentationen. Ett kallt och ett varmt filter. 
De jobbade självständigt med detta och beskar bilderna 
som de själva tyckte passade.  

Tillsammans planerade vi sedan hur vi skulle gå till 
väga för att visa upp vad vi åstadkommit. De tyckte att 
idén om ett vernissage lät perfekt. Att få bjuda på 
bubbeldricka och snacks samtidigt som vi visade upp 
ett bildspel för inbjudna personer tyckte de lät festligt. 
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Tredje träffen- Vernissage 

Så var dagen kommen för barnens välplanerade vernissage. Barnen hade förberett med dricka i fina glas 
och tilltugg. Föräldrar, syskon och mor- och farföräldrar var inbjudna.  

När alla samlat sig i vardagsrummet berättade jag lite kort om vårt projekt och att mitt examensarbete 
går ut på att samtala med barn om bilder och att detta sedan mynnar ut i ett bildprojekt. Barnen berättade 
sedan hur arbetsprocessen gått till och vad de tyckte om projektet. Därefter spelade vi upp vårt bildspel 
till tonerna av klassisk musik som barnen själva valt. 
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Utvärdering av bildsamtalen 

Genom att inte försöka forcera fram något ur barnen, utan att låta dem själva leda riktning i bildsamtalen 
gjorde att det blev mycket givande för oss alla. De var bekväma i gruppen och kände att de kunde säga 
vad de tänkte på. Genom att ställa enkla frågor som inte kunde besvaras med ja eller nej kunde de 
relatera till sina egna erfarenheter och föreställningar. Främst använde jag mig av de didaktiska frågorna 
vad, hur och varför. Mycket av det barnen sa om de olika bilderna jag visade upp relaterade de till egna 
upplevelser och erfarenheter. 

Etiskt förhållningssätt 

Barnens föräldrar var väl informerade om bildprojektet innan start. Efter första träffen då vi planerat det 
praktiska arbetet var jag tvungen att kontakta föräldrarna igen. Eftersom barnen själva ville medverka i 
fotograferingen fick vi be om tillåtelse att barnen skulle få vara med på bild. Föräldrarna gav sitt 
medgivande och vi kunde fortsätta vårt projekt som planerat. 

Resultat och slutsatser 

Det som visat sig tydligt utifrån de samtal jag haft med barnen är att de har många tankar och idéer 
angående vad som räknas som konst och inte. De är på det klara med att det som räknas till konst är 
något som det syns att någon ansträngt sig med att skapa. När de talar om sina egna bilder och foton så 
är de själva medvetna om hur mycket de ansträngt sig för att åstadkomma just den bilden. När de sedan 
ser andras bilder kan de relatera till sin egen ansträngning. De vet hur svårt det är att få en hund att 
posera på bild och kan därför förstå hur andra människor, som exempelvis William Wegman, kämpat för 
att få till ett bra foto. 

Till en början ansåg barnen att fotografier inte tillhörde konsten alls, eftersom de inte var målade. Efter 
en stunds diskussion var de överens om att faktiskt allt som görs med lite eftertanke räknas till konst. 
Det behöver enligt barnen inte heller vara vackert. Huvudsaken är att man reagerar på det man ser. 

Barnen diskuterade även angående vad man gör med sina konstverk när de är klara. De tyckte det var 
synd att inte visa upp vad man skapat. De var överens om att konst ska synas om så bara på Instagram. 
Huvudsaken är att någon ser vad man gjort. 

Diskussion 

Syftet med detta projektarbete var att väcka barnens intresse för konstbilder.  

Bildsamtalen var utvecklande både för barnen och för mig. Det underlättade att vi kände varandra sedan 
tidigare vilket ledde till att alla var bekväma i varandras sällskap. 

Barnens tolkning av målningen Makarna Arnolfinis trolovning var fantastisk. Deras tankar och idéer 
skiljer sig så oerhört mot mina egna. Deras sätt att tala om bilden är så självklar. De var inte rädda att 
säga fel. Innan vi började med bildtolkningen berättade jag för barnen att det inte finns några tankar och 
idéer som är fel, utan allt de säger är rätt. 
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Bildtolkningen av Makarna Arnolfinis trolovning var menad som en förövning inför kommande 
bildsamtal kring bilderna med hundmotiv. Jag anser att denna målning innehåller så mycket att tala om. 
Att utgå från Panofskys förenklade trestegsmodell gjorde tolkningarna av de bilder vi använde oss av 
strukturerad. Jag hämtade även inspiration på bildtolkningsfrågor från Forsman och Piironen (2006) i 
Bildernas bok. 

Anna-Christina Forsmans text Synliggörande interaktioner i praktiken (1997) har fått en tydligare 
betydelse under vårt projekt. Hon menar att målet med dessa praktiskt synliggörande interaktioner är just 
att eleven blir medveten om händelser och intryck i omgivningen, bilder i omgivningen och elevens egna 
bilder. De barn jag arbetade med visade denna betydelse genom att tala fritt om egna upplevelser och 
tankar och delade på så sätt med sig till varandra och vidgade varandras världar.  

Ur Bildskapande i förskola och skola tog jag under min läsning till mig mycket som handlade om att 
främja elevers inlärningssituation. Det som jag praktiskt använde mig av var att inta rollen som 
engagerad pedagog som tillhandahöll bra material, Bendroth Karlsson (1998). Jag var lyhörd och förstod 
hur barnen skulle kunna jobba på ett utvecklande sätt och vad de behövde för att inte tappa intresset.  

Eisner skriver i The Art and the Creation of Mind (2002) om Opened-ended project, konsten att hålla 
kvar elever i en process. Under vårt arbete kändes det som projektet lyftes gång på gång. Barnen fann ny 
inspiration under arbetets alla delar, från att de bestämde sig för fototema, såg de första fotona, till att 
vernissagen var avslutad. 

I Bildskapande i förskola och skola (1998) belyser Bendroth Karlsson vikten av hur elevers avslutade 
arbeten tas om hand. Tas barnens arbeten om hand på ett betydelsefullt sätt innebär det att processen 
barnen gått igenom är meningsfull och får en tydlig början och slut. Vi valde att redovisa vårt 
konstprojekt på ett högtidligt sätt med vernissage med fotovisning till tonerna av klassisk musik. De 
anhöriga som barnen bjudit in var imponerade av barnens entusiasm när de berättade om projektet.  

Efter vår vernissage kom en av föräldrarna fram till mig och sa att hon fått mycket inspiration till att 
göra liknande fotoprojekt tillsammans med sina barn. Även barnen jag arbetat med ville fortsätta jobba 
på liknande sätt. Detta gör mig mycket nöjd att ha fått möjlighet att inspirera till fortsatt arbete. Här 
kommer Eisner åter igen med sitt Opened-ended project, Eisner (2002). 

Kritisk granskning 

När jag ser tillbaka på vår arbetsprocess upplever jag den som lyckad. Det blev ett bra utfall trots att det 
inte blev som jag planerat. Hade jag enbart använt foton på hundar hade utfallet blivit som jag tänkt. Nu 
använde jag mig till att börja med av en målning med helt annat tema för att träna barnen i bildtolkning. 
Så vill man som pedagog styra processen bör man välja tolkningsbilder med omsorg, annars är det 
spännande att faktiskt se hur barnen väljer att styra ett projekt.  

 

 

 

 

12 



	  

 

 

Referenser 
 
Bendroth Karlsson, Marie. (1998). Bildskapande i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur. 
 
Eisner, Elliot, W. (2002). The Art and the Creation of Mind. New Haven: Yale University Press. 
 
Elsner, Catarina. (1998).  Att tolka och analysera bilder. Stockholm: LHS-förlag. 
 
Forsman, Anna-Christina. (1997). Att initiera visuellt tänkande- om klasslärares interaktion under 
lektioner i teckning. Licentiatavhandling, Konstindustriella högskolan, Avdelningen för 
bildundervisning, Helsingfors. 
 
Forsman, Anna-Christina. & Piironen, Liisa. (2006). Bildernas bok. Helsingfors: Schildts. 
 
 
Web gallery of art. (2015). Jan van Eyck. Hämtat från: http://www.wga.hu/index1.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       13 


