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Abstract 
Efter att jag besökt museum med barnverksamheter blev jag intresserad av att ha konstsamtal med barn. Men när jag provat detta 
under praktiken i G5 kände jag att jag ville fördjupa mig ännu mer i konstarbete med barn. Konstarbete är mitt uttryck för 
konstsamtal, praktiskt arbete som bygger på samtalen och utvärdering av sin egen konstbild. Syftet med den här studien var att ta 
reda på hur jag som lärare kan utveckla barns kreativitet och bildspråkliga medvetenhet. Men eftersom jag inte mött någon 
litteratur som beskriver konstarbete utifrån barns perspektiv ville jag även undersöka hur barnen upplevde att arbeta utifrån en 
konstnär. Jag valde att ha Miró som utgångspunkt då jag tror att hans abstrakta konst tilltalar barn eftersom den är full av fantasi 
och kreativitet. Genom att intervjua barnen efter Miróprojektet kunde jag också se ifall mina mål hade uppnåtts.  
     I litteraturgenomgången redogör jag för vad begreppen kreativitet, bildspråklig medvetenhet och bildanalys innebär.  
     Den första delen av den empiriska studien bestod av att barnen konstarbetade kring Miró. Under arbetets gång kunde jag 
observera en nyfikenhet, lust och glädje hos barnen. Efteråt intervjuade jag nio elever, inklusive två provintervjuer, för att höra 
hur de erfarit och upplevt arbetet med Miró. Resultaten var väldigt positiva och mina egna observationer bekräftades. De hade 
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Sammanfattning 
Efter att jag besökt museum med barnverksamheter blev jag intresserad av att ha 
konstsamtal med barn. Men när jag provat detta under praktiken i G5 kände jag att jag 
ville fördjupa mig ännu mer i konstarbete med barn. Konstarbete är mitt uttryck för 
konstsamtal, praktiskt arbete som bygger på samtalen och utvärdering av sin egen 
konstbild. Syftet med den här studien var att ta reda på hur jag som lärare kan utveckla 
barns kreativitet och bildspråkliga medvetenhet. Men eftersom jag inte mött någon 
litteratur som beskriver konstarbete utifrån barns perspektiv ville jag även undersöka 
hur barnen upplevde att arbeta utifrån en konstnär. Jag valde att ha Miró som 
utgångspunkt då jag tror att hans abstrakta konst tilltalar barn eftersom den är full av 
fantasi och kreativitet. Som lärare har man alltid mål med sin undervisning och genom 
att intervjua barnen efter Miróprojektet kunde jag också se ifall mina mål hade uppnåtts.  
 
I litteraturgenomgången redogör jag för vad begreppen kreativitet, bildspråklig 
medvetenhet och bildanalys innebär. Kreativitet definieras väldigt olika men gemensamt 
för alla tolkningar av uttrycket är att det står för nyskapande förmåga. Att vara 
medveten om att bilden är ett kommunikationsmedel och att alla har sitt sätt att uttrycka 
sig på är ett av de förståelsemomenten som är viktiga i bildspråklig medvetenhet.  
 
Den första delen av den empiriska studien bestod av att barnen konstarbetade kring 
Miró. Under arbetets gång kunde jag observera en nyfikenhet, lust och glädje hos 
barnen. Efteråt intervjuade jag nio elever, inklusive två provintervjuer, för att höra hur 
de erfarit och upplevt arbetet med Miró. Resultaten var väldigt positiva och mina egna 
observationer bekräftades. De hade insett att bilder kan upplevas olika av varje person 
och att ingen tolkning är mer rätt än den andra. Deras fantasi och kreativitet flödade 
under arbetets gång och även under intervjun gav de själva uttryck för att de använt sin 
fantasi. 
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1. Bakgrund  
Mitt intresse för bild har alltid varit stort men under de senaste åren har det blivit större. 
Jag är blivande 1-7 lärare med inriktningen Sv/So med tillval bild och mina 
bildkunskaper har utvecklats under utbildningen. Jag har provat på många sätt att 
använda olika medium, allt från lera till videofilmande. Mitt konstintresse väcktes bland 
annat då jag i utbildningen besökte Nationalmuseum i Stockholm och Konstmuseum i 
Norrköping för att ta del av deras barnverksamhet. Dagligen tar de emot barn som får 
vara med om att uppleva konstens värld. Deras verksamhet inspirerade mig och jag 
kände att jag ville praktisera detta själv. Under praktiken i G5 fick jag möjlighet att ha 
konstsamtal med barn. Barnen gick i år 1 och vi inriktade oss på John Bauer. Ett halvår 
senare fick jag tillfälle att återkomma till samma barngrupp och då arbetade vi med Joan 
Miró. Under dessa två arbetsområden blev jag förvånad över hur mycket det gav både 
mig och barnen. Deras kommentarer och funderingar fick mig att tänka till. De 
tolkningar de presenterade var många gånger mer reflektionsrika än vad jag själv hade 
åstadkommit. Precis som på de museer jag besökt fick eleverna praktiska uppgifter efter 
konstsamtalen. De bekantade sig med konstnären genom att använda liknande färger, 
tekniker eller former.  
 
Jag tror att Miró kan vara en bra utgångspunkt eftersom han använder sin egen barnsliga 
sida hos sig själv när han målar. Barnen kan lättare identifiera sig i hans bilder än vad 
vuxna kan eftersom de har en bild av hur en ”fin” målning ser ut. Jag håller med 
konsthistoriken Carlo Derkert som 1958 startade barnverksamheten på Moderna Museet 
i Stockholm. Han menade att vuxna uppfattar modern konst som inkorrekt eftersom de 
anser att konsten liknar barnteckningar och har underliga proportioner. (Nordenfalk, 
1996) Jag tror därför att det kan vara frigörande för barnen att få lära känna en konstnär 
som Miró. Jag vill att barnen ska komma ifrån det här med ”vackert och fult”. De ska 
uppleva att alla kan och att man inte behöver vara en känd konstnär för att åstadkomma 
en härlig bild. När de själva får arbeta praktiskt finns det inga krav på att de ska rita 
likadana figurer som Miró gjorde. Men hans grundtanke om att först måla i ett 
omedvetet stadium och sedan ordna det kaos man har skapat vill jag att de ska få känna 
på. Jag minns att en flicka i ettan blev oerhört överraskad över att det kunde bli en så 
”finurlig bild av ett enda stort klotter”. Hon fann att det mesta var möjligt.  
 
Under utbildningen kom jag i kontakt med en underbar bok vid namn Barns bilder och 
solen lyste blå av Nordenfalk (1996). När jag läste den kände jag att de tankar som jag 
själv burit inom mig och inte funnit ord för fanns där, nedskrivna på papper. Författarna 
till boken har ett levande och skapande förhållningssätt till bild. En tanke som 
genomsyrar hela boken är att ”barnen bär möjlighetsglasögon, ingenting är omöjligt, allt 
går att förvandla till något nytt och oväntat.” (Nordenfalk, 1996, s 23) Tänk om barnen 
kunde fortsätta att bära dessa glasögon och inte hindras eller hämmas av alla saker man 
skall göra som vuxen. Jag vill att barnen ska låta sin kreativitet och fantasi flöda och bli 
fångade av konstens värld. De ska också bli medvetna om det bildspråk vi kan utveckla.   
 
Jag har inte mött någon litteratur där konstarbete behandlas utifrån barns perspektiv utan 
det är mest lärarens observationer som redogörs. Dessa erfarenheter har lett fram till att 
jag vill fördjupa mig i hur barn upplever och erfar konstarbete. Med konstarbete syftar 
jag på konstsamtal, eget praktiskt arbete och utvärdering av sin egen konstbild. Mitt 
arbetsunderlag om Miró som jag använde hos eleverna i år 1 vill jag därför 
vidareutveckla. ”Att förstå relationen mellan ens egen undervisning och barnens 
förståelse av innehållet är undervisningens kärna.” (Doverborg, 2000, s 84)  
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2. Syfte  
Mitt huvudsyfte med den här studien är att bilda mig en uppfattning av hur barnet har 
förstått och uppfattat arbetet med Miró. Har mina mål med projektet uppnåtts? För att 
klargöra mina mål måste jag också utreda vad begreppen kreativitet och bildspråklig 
medvetenhet betyder. Ett sätt att nå fram till målen är att ha konstsamtal och att 
analysera bilder, därför fördjupar jag mig inom detta. Men studien ska ge mig mer 
kunskaper för att kunna ställa de rätta pedagogiska kraven mot bakgrund av barnens 
förutsättningar. 

2.1 Problemformulering 
1. Hur kan jag som lärare arbeta med kreativitet och bildspråklig medvetenhet genom 

konstarbete?  Vad säger tidigare forskning om konstarbete där bl.a. bildanalys 
ingår? 

 
2. Hur erfar och upplever barn att arbeta med konstprojektet om Miró? Har de mål med 

undervisningen som jag satt uppnåtts och i så fall på vilket sätt? 
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3. Upplägg av studien 
 
I kapitel fyra ges en översikt över relevanta litteraturstudier om konstarbete med barn. 
Syftet med litteraturgenomgången är att klargöra vad projektet med Miró innebär. För 
att kunna genomföra konstsamtal med barnen krävs det att läraren är bekant med 
bildanalysens olika delar. Därför har jag valt att utreda vad bildanalys består av. Genom 
konstsamtal utvecklas den bildspråkliga medvetenheten och kreativiteten, men hur 
förklaras dessa begrepp i litteraturen? Att jag vill fördjupa mig inom detta ska också ge 
läsaren en förståelse av vad mina mål med Miró projektet betyder. 
 
Mina mål med arbetet är att eleverna ska: 
• få en inblick i hur man kan tolka och analysera konstbilder. Förstå vad man kan 

uppmärksamma och beskriva i en bild. (Bildanalys) 
• kunna använda egna och andras bilder för att berätta. 
• känna till vem Miró var och vad som gjorde hans målningar unika. 
• förstå att alla ser olika saker i en bild och att det inte finns något rätt eller fel.  
• släppa loss sin fantasi och låta kreativiteten flöda.  
Detta ska leda fram till att barnen utvecklar sin bildspråkliga medvetenhet. 
 
I kapitel fem redovisas valet av undersökningsdeltagare och här beskrivs även 
materialinsamlingen samt bearbetningen och analysen av det insamlade materialet.  
 
Därefter följer resultaten av den empiriska studien. Först redogör jag mina egna 
observationer under arbetets gång inne i klassrummet. Hur gick det på konstsamtalen 
och hur fungerade det praktiska arbetet? Därefter kommer resultaten av intervjuerna. 
Här knyter jag ibland an till litteraturen. Till sist jämför jag mina mål med vad som har 
kommit fram under intervjuerna. 
 
Sist för jag en diskussion över resultaten. Tonvikten läggs på det kunskapsbidrag som 
studien lett fram till. I anknytning till diskussionen presenterar jag några förslag till 
fortsatt forskning.  
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4. Litteraturgenomgång 
Det finns en relativt rik litteratur om bildarbete med barn. Det är dock en blandad 
samling som uppvisar stor variation i inriktning. Mycket av litteraturen behandlar 
barns bildspråkliga utveckling, d.v.s. från huvudfoting till symbolbilder i 15-årsåldern. 
Analys av barnbilder är också ofta förekommande. Därför har jag plockat ut delar ur 
litteraturen som har varit relevanta för denna studie. Eftersom studien berör bild för 
barn i år 5 har jag även tittat på Grundskolans kursplaner och betygskriterier. 

4.1 Kreativt skapande 
I Grundskolans kursplaner och betygskriterier (2000) står det vad skolan ska arbeta för 
inom bildämnet. Eleven ska bl.a. utveckla sin kreativitet och skapande förmåga. 
(Skolverket, 2000) Kreativt skapande har kommit att bli ett honnörsord inom skolan, 
men vad betyder det? Jag har nedan försökt att ge en bild av de olika definitioner av 
kreativitet som jag har mött i litteraturen. 
 
I Pedagogisk upplagsverk (1996) översätts kreativitet till nyskapande förmåga. Det 
nämns även att definitionerna varierar och att intelligens och kreativitet i traditionell 
mening inte har några samband. Men i den svenska pedagogiken förknippas, enligt 
Wetterholm (1996), begreppen skapande och kreativitet med dans, musik och målning. 
Men de mister då sina egentliga betydelser ”som nyskapande i tanke och uttryck i alla 
områden.” (Wetterholm, 1996, s 52) Vygotskij för en liknande diskussion kring 
kreativitet och dess betydelse.  
 

I själva verket har jag varken sett detta förgångna eller denna framtid, men 
ändå kan jag ha min egen föreställning, bild och uppfattning om dem. Sådan 
mänsklig aktivitet som inte resulterar i återskapande av tidigare uttryck eller 
handlingar ur en människas erfarenhet, utan ger upphov till nya bilder och 
handlingar, kommer alltså att utgöra detta andra slag av beteende – det kreativa 
eller kombinationsrika. (Vygotskij, 1995, s 13) 
 

Grunden till vår kreativitet är enligt Vygotskij (1995) fantasin. Det är vår fantasi som 
gör att hjärnan kan kombinera nya tankar med våra tidigare erfarenheter. På så sätt är 
fantasin grunden för allt konstnärligt, vetenskapligt och tekniskt skapande. En del tror 
att denna nyskapande förmåga bara finns hos utvalda genier eller talanger som skapat 
stora konstverk men Vygotskij poängterar att så inte är fallet. Han ger en liknelse med 
att elektriciteten inte bara visar sig i mäktiga åskväder utan också i ficklampans lilla 
glödlampa. (Vygotskij, 1995, s 14) Hos barn märks kreativiteten främst i leken, t.ex. ett 
barn som leker med dockan och föreställer sig att hon är dess mamma. Vygotskij är 
medveten om att barn i leken återskapar mycket av det de redan sett men han säger även 
att lek är en bearbetning av de upplevda intrycken, och för att kombinera detta skapar 
barnet sig en egen verklighet. Fantasin har stor betydelse eftersom den vidgar våra 
erfarenheter. Vi kan föreställa oss saker som vi inte har sett och göra föreställningar av 
vad andra berättar utan att de har ingått i våra egna personliga erfarenheter. (Vygotskij, 
1995) 
 
Möjligheternas barn i möjligheternas skola är en bok som är skriven utifrån den 
människo- och samhällssyn samt det undervisningsbegrepp som praktiseras på 
Børneskolan Bifrost i Herning på Jylland. Skolans pedagogiska arbete går ut på att 
förena känslor med förnuft, kunskap och fantasi. De utgår från Vygotskijs tankar om att 
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barnet fortsätter sin utveckling från födelseögonblicket om sensiviteten, aktiviteten och 
modet att engagera sig hålls vid liv. Därför kallar Vygotskij barnet för möjligheternas 
barn. Om utvecklingsmöjligheterna är allsidiga finns det enligt Abildtrup Johansen 
(1997) inga gränser för vad den enskilda människan kan lära sig. Det som skiljer 
människan från djuren är enligt Abildtrup Johansen att människan kan föreställa sig att 
det finns något framför oss som vi inte har mött men ändå kan bli verklighet. Om man 
kan se verkligheten ur olika synvinklar kan man förändra den. Det gäller att man är 
öppen för då får man mer råmaterial för sina tankar. På Børneskolan Bifrost arbetar man 
mycket med bildskapande. 
 

Arbetet är skapande, därför att det har sin utgångspunkt i sinnliga upplevelser, 
då barnen lär sig att förlita sig på sin nyfikenhet, sin fantasi, sina känslor och 
sin intuition och genom dialogen delta aktivt med att ta med egna åsikter, 
avsikter och värderingar i det dagliga arbetet, som därigenom blir meningsfullt. 
(Abildtrup Johansen, 1997, s 7)  
 

Enligt Skoglund (1993) innebär kreativitet ett möte med kaos och att uppfyllas av 
arbete. Man ger sig in i något nytt och släpper det gamla. Kreativitet innebär ett sökande 
och ett finnande. Det är inte säkert att den nya upptäckten är den man trodde den skulle 
vara från början utan det kan vara något helt nytt, något helt oväntat. För att eleven ska 
få uppleva kreativt skapande är det enligt Skoglund viktigt att pedagogen inte har 
bestämt hur bilderna ska se ut innan barnen har börjat måla. Det är eleverna själva som 
ska bestämma vilken form målningen ska få. ”Bildpedagogen ska ge uppgifter till 
eleverna som stimulerar deras fantasi, som lockar dem att hitta egna lösningar och ställa 
egna frågor.” (Skoglund, 1993, s 13) 

4.2 Bildspråklig medvetenhet 
Jag vill att Miróprojektet ska utmynna i att barnens bildspråkliga medvetenhet 
utvecklas. I Grundskolans kursplaner och betygskriterier (2000) poängteras också 
vikten av att eleverna ska vara bildspråkligt medvetna. ”Kunskaper om bild och 
bildframställning har stor betydelse för arbetet i skolan och för elevernas övriga liv och 
verksamhet. Bildspråket är en av flera vägar till kunskap och personlig utveckling.” 
(Skolverket, 2000, s 8) Men vad innebär bildspråklig medvetenhet och hur kan man 
utveckla sin medvetenhet?  
 
Elisabet Ahlner Malmström är förskollärare, folkhögskollärare och doktorand vid 
pedagogiska institutionen på Lunds universitet. Ahlner Malmström har intresserat sig 
för barns bildspråk, framförallt för att hon vill lyfta fram att det pedagogiska arbetet 
med barns språkutveckling borde inriktas mer på den bildspråkliga dimensionen. När vi 
använder vår högra hjärnhalva bejakar vi det konstnärliga och intuitiva (omedelbara) 
jaget. Där bearbetas färg, känslor, rum, form, rörelse, ljud, och bild. Ahlner Malmström 
anser att vår högra hjärnhalva är mest aktiv under förskoleåldern men att användningen 
av den senare i skolan försummas. Istället aktiveras den vänstra hjärnhalvan som 
innebär logiskt, matematiskt och verbalt tänkande. Det verbala språket är högt värderat 
och bildspråkets status måste höjas enligt Ahlner Malmström. Vuxna bortser ofta från 
att bilder är kommunikation och därför ger de inte tillräcklig respons till barns bilder 
som har ett budskap. Vuxna använder som bekant ordet ”fin” för att kommentera ett 
barns teckning. Men anledningen till att framförallt små barn målar beror på att det är 
genom bilder som de talar och skriver. Ahlner Malmström tycker att vi vuxna är för 
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snabba med att tycka att en bild är fin, utan att fundera på vad dess innehåll och budskap 
egentligen är. Vi samtalar inte kring bilderna med barnet.  

Men om barnen i förskola och skola utvecklar sin förståelse för kamraters, 
konstnärers och massmedias sätt att göra bilder, behandla material och form 
och om de utvecklar sitt eget bildspråk utvidgas barnens kommunikativa 
kompetens. {---} Min uppfattning är att vi med barnen ska arbeta parallellt med 
bilders uttryck och innehåll och på så vis forma barnets gryende bildspråkliga 
medvetenhet. En metod utgår enligt min mening från behovet av att se bilden 
som språkhandling när bilder framställs och tolkas. (Ahlner Malmström, 1991, 
s15ff) 

 
Det gäller alltså att uppmärksamma bildens uttryck och innehåll. Det är stor skillnad 
mellan en reklambilds budskap, som vill sälja en produkt och barnets egen bild, som 
berättar något personligt. Enligt Ahlner Malmström kan även små barn bli språkligt 
medvetna. Hon sammanfattar vad begreppet innebär.   
 

Bildspråklig medvetenhet inbegriper en medvetenhet om bl a: 
• en koppling mellan den egna bildens material och dess utseende – 
 uttryck, 
• den egna bildens innehåll - relation till verkliga livet, 
• barnets egen särart, dess egen stil, dess eget bildspråk – linjer, former  
 etc., 
• att bilder ”talar”, ingår i mellanmänsklig kommunikation, 
• att barnbilder, konstbilder och reklambilder är olika genom att de fyller  
 olika funktioner, 
• inlärning relaterad till bildmedlet i någon form.  
(Ahlner Malmström, 1991, s 18) 

 
En tanke som genomsyrar Ahlner Malmströms bok är att en förutsättning för att 
pedagogen ska kunna hjälpa barnet att utveckla bildspråket är att man vet hur man gör 
det på ett grundläggande sätt. Det gäller att möta barnet på rätt nivå och att kunna ställa 
de rätta pedagogiska kraven. (Ahlner Malmström, 1991) 
 
Ahlner Malmström diskuterar språkets olika dimensioner. De olika språktyper som hon 
tar upp är skriftspråket, kroppsspråket, talspråket och bildspråket. Språkdimensionerna 
integrerar i varandra och för att utveckla bästa möjliga kommunikation gäller det att 
behärska de olika dimensionerna. (Ahlner Malmström, 1991) Tanken om att vi har olika 
sätt att uttrycka oss på, finner vi även i Reggio Emilias verksamhet. I den norditalienska 
staden Reggio Emilia har en bildinriktad pedagogik utvecklats. Loriz Malaguzzi hette 
mannen som startade verksamheten och speciellt för honom var att han pratade om de 
hundra språken som barnet har. (Wetterholm, 1996) 
 
 Ett barn har hundra språk 
 men berövas nittionio. 
 Skolan och kulturen 
 skiljer huvudet från kroppen. 
 De tvingar en att tänka utan kropp 
 och att handla utan huvud. 
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 Leken och arbetet,  
 verkligheten och fantasin  
 görs till varandras motsatser. 
 (Wallin, 1998, s 9) 
 
Intresset har i Reggio Emilia kommit att riktas mot bildspråket. Eftersom vi lever i ett 
samhälle där bilden påverkar oss dagligen vill Reggio Emilia ge barnen ett sätt  att 
bemöta detta. Barnen ska få ett eget bildspråk att möta massmediebilden med genom att 
berätta om sina egna iakttagelser och upplevelser i bild. Att barnen ska utveckla sin 
bildspråkliga medvetenhet är alltså ett viktigt mål för verksamheten. Något de vill 
poängtera i sitt förhållningssätt till barnets bildframställning är att de inte strävar efter 
att göra ”fina” bilder utan att bilden ska användas för att berätta och beskriva. Några av 
de grundläggande pedagogiska tankarna för verksamheten i Reggio Emilia 
sammanfattas av Wetterholm. 
 

1. Människan har förmåga att uttrycka sig på flera sätt varav bildskapande är 
ett och det verbala ett annat. 

2. Om ett uttryckssätt utvecklas t.ex. bildspråket gynnas även andra t.ex. 
verbalspråket. 

3. Utveckling av olika uttryckssätt, både kognitiva och kommunikativa, ska 
ske i växelverkan med varandra och genom egna erfarenheter. 

4. Barnet själv är medskapare. Förhållandet mellan barn och lärare är mycket 
viktigt. 

5. De olika språkliga uttrycken måste betraktas som lika betydelsefulla. 
(Wetterholm, 1996, s 23) 

 
Wetterholm (1996) beskriver hur en svensk skola med inslag av Reggio Emilia 
pedagogiken arbetar tematiskt. Ett nytt tema börjar med ett samtal där eleverna får 
tillfälle att dela med sig av de kunskaper de redan har. Därefter ingår ofta studiebesök 
och exkursioner för att ge nya erfarenheter och upplevelser. Under besöket får barnen 
rita vad de ser och upplever. Därefter bearbetas de nya intrycken med de tidigare 
erfarenheterna. Nya frågor eller hypoteser ställs och dess svar får barnen sedan själva 
söka. Det är först nu som böcker och andra hjälpmedel tas i bruk. Till redovisningen får 
barnen framställa det mesta av materialet själva. Deras bilder kompletteras med texter 
och muntliga framställningar även dramatiseringar är viktiga vid dessa tillfällen.  I 
arbetet får fantasin stor plats eftersom det är utifrån barnets eget material som 
hypoteserna prövas. ”Malaguzzi säger att fantasi är ett fritt och kreativt sätt att hantera 
det man lärt sig. Fantasi är direkt beroende av fakta och verklighet.” (Wetterholm, 1996, 
s 24) I Reggio Emilia hittar barnet ett eget sätt att uttrycka sig på genom att de i 
undervisningen blir medvetna om vilka möjligheter de har och använder dem. Bildens 
roll i barnomsorg och skola ska enligt Wetterholm (1996) ses som ett språkligt uttryck. 
Barnet ska utvecklas efter sina egna förutsättningar samtidigt som bildundervisningen 
ska utgå ifrån bildspråket. Det gäller att vara uppmärksam på att man inte försvårar 
elevernas bildspråkliga utveckling, framför allt när man har andra aktiviteter (än just 
bildämnet) där bildens tekniker och material ingår.  
 
Följande citat är författat av Knut Brodin (1982) och han vill poängtera att barn 
uttrycker sina känslor genom bild. Han är musikpedagog och började på 30-talet att 
forska kring barns bilder. Han har analyserat bildtecken som är återkommande i barns 
teckningar.  
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Barnbilder såväl som vuxenbilder handlar om människolivets hemligheter. Allt 
det som sagts och kommer att sägas i bilder är av allra största betydelse för en 
orientering i tillvaron. Ser man bara till att man manövrerar in sig själv i ett 
öppet och från alla biavsikter fritt förhållande till bild och konst får man insikt i 
en språkvärld som går direkt och omedelbart från själ till själ.  
(Brodin, 1982, s 8) 

 
Vad Brodin menar är alltså att bilder hela tiden kommunicerar. Genom sitt eget 
bildskapande når barnet sitt inre och handlande i bild är därför en identitetsskapande 
process. Denna tanke finner man även hos Ahlner Malmström (1991). Bildspråket ses 
som en bro mellan kroppsspråket och det talade och skrivna språket. ”Barnet hittar sig 
själv i sina symboler, i sitt bildspråk. Symbolerna är en del av dem själva.” (Ahlner 
Malmström, 1991, s 46) Att kommunicera med hjälp av bilder för att visa sin 
uppfattning och förståelse av omvärlden är språkutvecklande för barnen. 
 

Mina slutsatser så långt är att, om barn inte enbart gör bilder utan också 
använder dem tillsammans med kamrater och handledare, ska de inte bara få 
insikt i intuition och tankeinnehåll utan också i hur bilders grund (uttryck och 
struktur) förmedlar detta till andra. Genom relevanta uppgifter där barn 
praktiskt använder bildspråk, torde deras förteoretiska och intuitiva 
regelmedvetande synliggöras. Därmed byggs god grund för samtal som ska 
leda till högre grad av medvetenhet om bilders språkliga funktioner.  
(Ahlner Malmström, 1998, s 31) 
 

 

4.3 Barn och konst 
För att nå bildspråklig medvetenhet kan man bl.a. välja att arbeta med konstbilder. Jag 
vill här ge en bild av vilka tankar som finns kring konstarbete med barn i litteraturen. 
 
I Möjligheternas barn i möjligheternas skola (Abildtrup Johansen, 1997) diskuterar 
författarna vad som menas med kvalitativa läroprocesser. Det krävs först och främst en 
upplevelse som kan leda till nya uppfattningar. Vad vi väljer att fästa vår 
uppmärksamhet på har stor betydelse och känslorna spelar roll då de bestämmer vad vi 
lägger märke till. Undervisning som har perspektiv, nytänkande, hopp, glädje och mod 
är något författarna förespråkar. ”Barn tänker i mycket högre grad med känslorna än 
vuxna, som först och främst tänker logiskt och rationellt.” (Abildtrup Johansen, 1997, s 
86) Konstupplevelser handlar dels om känslor och dels stimulerar de till ett tänkande 
som förenar både förnuft och känsla i ett evigt skapande. I dagens samhälle lägger vi 
stor vikt vid den logiska, rationella och analytiska sidan av oss själva. Men det är inte 
meningen att vi ska bli kopior av varandra. ”Om vi vill undvika att sluta i konformitet, 
reproduktion, akademism och ytlighet måste vi bevara barnets fantasi och skapande 
förmåga och föra dem vidare.” (Abildtrup Johansen, 1997, s 88)  
 
Den traditionella synen på att det bör vara de äldre barnen som ska arbeta med konst 
beror enligt Abildtrup Johansen (1997) på att det finns en djupt förankrad uppfattning 
om att konst ska förstås intellektuellt 
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Konst talar inte till oss på ett främmande språk, utan den talar ett språk som vi 
alla har kunnat, då vi var barn. {---} Konsten förmedlar och inbjuder till andra 
former för inlevelse, upplevelse och insikt och skapar härigenom identifikation 
med det upplevda. (Abildtrup Johansen, 1997, s 91) 

 
Konsten kan alltså få oss att tänka i nya banor eftersom den visar verkligheten på ett 
nytt estetiskt språk. Den kan visa det som finns eller vad som kommer att bli i 
framtiden. (Abildtrup Johansen, 1997) Men Ahlner Malmström (1991) anser inte att en 
konstbild ska vara den enda utgångspunkten för barns skapande. Konstbilden är skapad 
utifrån konstnärens erfarenheter och barnen ska göra sina bilder utifrån sina egna 
erfarenheter.  
 

Men konstbilder är gjorda av människor som verkligen försöker säga något, 
människor emellan, något personligt. Det är intressant för barn att få 
återkoppling till vuxnas bildspråk och tankar i konstbilden, uttryck som kan 
sammanfalla med deras egna. (Ahlner, Malmström, 1991, s 25) 

 
Skoglund (1993) håller själv visningar på Moderna museet i Stockholm. Hon vill 
poängtera att ingen visning är den andra lik. Det beror på att grupperna som hon arbetar 
med är olika stora och att gruppmedlemmarna har olika åldrar. Men även hur hon själv 
bär sig åt och vilka konstverk som kommer i fokus har stor betydelse för visningens 
utformande. Anledningen till att Skoglund fascineras av att arbeta med konst är för att 
”konsten sätter sprätt på tillvaron. --- Konsten kan lugna, trösta och stärka oss. Gestalta 
det ogripbara, det underbara och det fasanfulla.” (Skoglund, 1993, s15) Hon har lagt 
märke till att om eleverna får reda på hur konstnären har sett bilden brukar det leda till 
ännu en upplevelse. När Grundstam-Thurin arbetar med okända barn under en kort 
period brukar hon använda sig av abstrakta konstverk.  
 

Eftersom tiden som eleverna och jag har tillsammans då ofta är starkt 
begränsad, brukar kraftfulla, icke föreställande verk lätt och snabbt ta tag i 
barnet. Dessutom är just den typen av konst oftast den som vuxna känner sig 
osäkra på och kanske inte väljer att titta på. (Grundstam-Thurin 1996, s 25) 

 

4.4 Konstsamtal med barn 
Ett moment i konstarbete är att föra ett samtal kring konstbilderna. Under samtalets 
gång ska en analys av bilden göras. Innan jag går in på bildanalysen olika delar 
koncentreras litteraturen först på vad kommunikationen ger barnen. 
 
I Grundskolans kursplaner och betygskriterier (2000) poängteras vikten av 
kommunikation inom bildämnet. 
 

Bilder och olika former av konstnärlig gestaltning öppnar möjligheter till att 
formulera frågor, uppleva och reflektera över egna och andras erfarenheter 
samt stimulerar förmågan att kritiskt granska och pröva sina 
ställningstaganden. (Skolverket, 2000, s 8) 
 

I Børneskolan Bifrost ingår ofta musik som ett moment i den vardagliga verksamheten. 
Författarna poängterar här det viktiga i arbetet med musiken och drar paralleller till 
konsten.  
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Men det är vi som lyssnare, som ska vara aktiva. Om vi inte kan uppleva, 
lyssna, tänka och känna musiken är musiken som sådan likgiltig. Den är bara 
något om vi kan uppleva eller leva oss in i det vi hör. Konst är inte något i sig 
självt, men den kan bli något om vi kan få den att öppna sig. Samtalet är ett 
redskap för att öppna upplevelsen. I samtalet sätts ord på föreställningar, tankar 
och känslor.(Abildtrup, Johansen, 1997, s 13) 

 
Genom samtal får barn möjlighet att uttrycka sina egna upplevelser och de lär sig att 
lyssna på varandra. De får uppleva att alla tänker olika. ”De kan upptäcka att det 
väsentliga sker i ett möte mellan ett ’jag’ och ett ’du’.” (Abildtrup Johansen, 1997, s 14) 
Det spelar ingen roll om vi inte förstår allt i en bild utan det väsentliga är att vi når en 
upplevelse som förändrar oss. En dialog mellan människan är oerhört viktigt eftersom 
det leder till en både gemensam och individuell utveckling. Samtalet är enligt Abildtrup 
Johansen (1997) en identitetsskapande process. Nedan följer ett citat ur Martin 
Andersen Nexøs bok Vind för våg som handlar om en skomakarpojkes möte med 
folkhögskolan. Ahlner Malmström har valt att citera detta stycke eftersom det beskriver 
samtalets betydelse.  
 

Bäst som man talade vände problemen fram nya överraskande sidor i ljuset, jag 
måste oupphörligt ändra min syn på frågor av det ena eller andra slaget, och 
därmed på ting och människor. Det påverkade åter mitt förhållande till 
tillvaron: Jag hade en behaglig känsla av att ha tagit in ballast av stadga och 
hållning, av växande stabilitet. Samtalen kastade nytt ljus, inte bara över 
frågorna, utan också över dem som diskuterade dem.  
(Abildtrup Johansen, 1997, s 93f)  
 

Martin Andersen Nexø beskriver alltså hur han har blivit klokare över en sak genom att 
diskutera den med andra. Han upplever även att han lärt känna sig själv genom 
dialogen. ”Dialogens kärna är meningsutbyte och meningsomsättningar.” (Abildtrup 
Johansen, 1997, s 94) I den äkta dialogen möts barn och vuxna som jämbördiga. Då 
delar alla med sig av sina erfarenheter och åsikter. Den vuxne både lyssnar till och 
pratar med barnet. På samma sätt deltar även barnet i samtalet. (Abildtrup Johansen, 
1997) Men det gäller enligt Skoglund att hålla sig på ett pedagogiskt plan när man 
arbetar med att uttrycka sig genom konstupplevelser, egna bilder och ord. Vi är 
pedagoger och inte terapeuter. Att känna sina egna begränsningar är viktigt. (Ahlner 
Malmström, 1991)  

4.5 Bildanalys 
Vad innebär bildanalys? För att besvara denna fråga har jag här valt att utgå från två 
olika böcker. Elisabeth Ahlner Malmström beskriver i Är barns bilder språk? metoder 
som passar för yngre barn, runt förskoleåldern. Hon har själv gjort en skiss över hur 
hon går tillväga vid bildanalyser. Däremot Borgersen och Ellingsen presenterar i 
Bildanalys en djupare metod, där man bl.a. inväger kulturens betydelse för tolkningen. 
 

4.5.1 Grundläggande kunskaper om bildanalys 
Bildspråklig medvetenhet hos barn ska enligt Ahlner Malmström (1991) inbegripa en 
medvetenhet om bildens olika användningsområden och funktioner. Detta är en process 
och kan främjas genom att barnet får prata om sina bilder och höra kamraterna berätta 
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om sina bilder. Att tolka konst- och massmediebilder är också ett sätt man kan använda 
sig av. (Ahlner Malmström, 1991) 
 

Syftet med bildtolkning är att skapa förståelse. När man intresserar sig för 
bilder, pratar med barnen om en bild ett visst barn gjort, en konstbild eller 
massmedia bild, så ingår den vuxne och barnen som mottagare i en 
kommunikation med sändare och bild. (Ahlner Malmström 1991, s 29) 

 
 
 
 
 

 
Modell ur Ahlner Malmström 1991, s 29 
 
Någon har tillverkat bilden (sändaren) som vill förmedla ett uttryck eller innehåll. För 
att förstå en bild måste man veta under vilka omständigheter den är gjord. Kulturen styr 
vad som målas och hur det formuleras. Relationen mellan bildens innehåll och uttryck 
och de regler som finns i kulturen kallas för kod. Historiken och kulturen bestämmer de 
regler som gäller för vad tecknet representerar. Människor från olika tidsepoker ser 
världen med olika ögon, de sätter inte samma saker i fokus. (Ahlner Malmström, 1991) 
 
”I vår del av världen har vi en bred bilderfarenhet just som betraktare; vi lever i en 
bildkultur där vi stöter på bilder så att säga överallt.” (Borgersen, Ellingsen, 1994, s 11) 
Gemensamt för alla bilder är att de för en kommunikation från avsändaren till 
mottagaren. Borgersen (1994) menar att bilden berättar något för oss och att vi på så sätt 
kan se bilden som ett slags text som framställts genom bildspråk. Borgersen jämför det 
verbala språket med bildspråket. Det som skiljer är bl.a. att texten består av bokstäver, 
ord och meningar medan bilden består av streck, figurer och former samt färger. Men 
för att finna en meningsfullhet i bilderna använder vi oss av ett kodat teckensystem. 
  

Både bild och text är alltså ett kodat teckenspråk. Ett enkelt sätt att förklara 
skillnaden mellan dessa är att säga att det visuella tecknet för ”sparv” är en 
avbildning av den lilla fågeln, medan det verbala tecknet är ett ord som är 
sammansatt av bokstäverna S-P-A-R-V. (Borgersen, Ellingsen, 1994, s 12) 
 

Det verbala språket har ingen likhet med objektet, eftersom samma föremål kan heta 
sparv, sparrow eller piaf, beroende vilket språk du talar. Det finns alltså ingen naturlig 
förbindelse mellan referenten sparv och verbalspråkets tecken. Däremot finns det en 
likhet mellan det visuella tecknet och den fågel du ser på gatan. Så trots att det visuella 
och verbala tecknet har samma innehåll är dessa olika på uttrycksplanet. Borgersen vill 
poängtera att bildspråket inte alltid liknar det avbildade. Vissa fantasiskapelser ser ut på 
ett visst sätt eftersom det tillhör kulturen, till exempel änglar. Vi har en bild av hur 
dessa ska se ut trots att vi inte har sett några genom egna observationer. Däremot har vi 
i vår bildkultur kommit överens om hur en ängel ser ut. (Borgersen, Ellingsen, 1994)  
 
För att kunna utföra en bildanalys måste vi tränga in i bilden för att finna dess budskap 
eller mening. Det är detta som utgör analysens tolkande aktivitet. När man ska göra en 
litterär analys är en viktig förutsättning att man vet något om vilka stilistiska grepp 
författaren har använt sig av. Författarens ordval eller berättarsynvinkel har stor 

Sändare  Bild = uttryck/innehåll Mottagare  

Språkhandling 
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betydelse för hur vi upplever ett skönlitterärt verk. På samma sätt är sådana kunskaper 
om mediernas formella verkningsmedel en viktig förutsättning för att kunna genomföra 
en bildanalys. Men när vi talar om bildanalys och bildtolkning är det bra att vara 
medveten om att analytikerns tankar och känslor spelar en väsentlig roll i denna process. 
(Borgersen, Ellingesen, 1994)  
 

Den bildanalytiska aktiviteten struktureras med hjälp av vissa metodiska grepp; 
vi lär oss ställa bestämda frågor och hitta svar på dessa. Men bildanalys är 
inget du utför utifrån ett förelagt schema – det verkar bara så. Din bildtolkning 
är dessutom beroende av din personlighet, ditt temperament, dina åsikter och 
uppfattningar. (Borgersen, Ellingsen, 1994, s 20) 

 
Borgersen (1994) tar upp en dikt av författaren Einar Økland som beskriver viktiga 
förhållanden i en bildanalys. 
 

En bild kan inte tala  
utan ord. Minst ett  
måste till. Stundom  
mer än tusen.  
Bilden tar de ord du har. 

  
Vi uppmärksammas på att en bildanalytisk aktivitet innebär en transformation av 
synintryck och upplevelser till verbalspråkliga yttringar. Denna översättning består av 
förklaringar på vad vi upplevde och en argumentation för våra synpunkter. Dessutom 
påminner diktaren oss om att bildupplevelser är beroende av individen: ”Bilden tar de 
ord du har” heter det här. (Borgersen, Ellingsen, 1994, s 23f) 

 
Det finns olika metoder och vilken man vill använda sig av beror inte bara på objektet 
som står i centrum utan även på vilket intresse man som analytiker har. Betraktaren kan 
bestämma vad han vill säga något om. Man kan välja att analysera bilden som ett 
visuellt uttryck eller som upplevelseobjekt, där det viktigaste är att framhålla bildens 
estetiska värde. Men man kan även inrikta sig på bildens budskap och bilden blir då ett 
kommunikationsobjekt. Vilka infallsvinklar man väljer kan vara olika men det är de som 
bestämmer vad som är relevant att dra upp i en analys. Men gemensamt för alla analyser 
är att diskussionen om verkets form och innehåll finns med. (Borgersen, 1994) 
 

4.5.2 Olika metoder av bildanalys 
En del bilder fascinerar och griper tag i oss trots att vi inte tycker att bilduttrycket är 
något mer än former. Ellingsen (1994) ställer sig då frågan om det beror på att 
färgytorna, formen och strecken har ett värde i sig själva. Detta gäller framförallt 
abstrakt bildkonst. Formanalys kräver ett uppmärksamt betraktande av bilden men 
några djupare fackkunskaper behövs inte för att kunna beskriva bildens formspråk. 
(Borgersen, Ellingsson, 1994) 

 
I analysen kan du påpeka hur bildskaparen har använt bestämda formspråkliga 
verkningsmedel och anföra detta som moment som stöder din tolkning av 
budskapet. Detta är möjligt just för att det sätt det utförts på är meningsbärande 
och får ett värde som uttrycksmedel. Men uttrycksformen får sällan ett värde i 
sig självt. (Borgersen, Ellingsen1994, s 149)  
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Vad Borgersen poängterar här är att man måste se till helheten. Detta anser även Ahlner 
Malmström (1991) är en av de grundläggande kunskaperna som man bör ha för att 
kunna göra en medveten bildanalys. ”För att förstå ett språk måste man förstå de regler 
som är språkets förutsättning och precis som skriftspråket har bildspråket en syntaktisk 
uppbyggnad samt ’regler’ av semantisk och pragmatisk art.” (Ahlner Malmström, 1991, 
s 29) Linjer och prickar är alltså inte betydelsebärande var för sig men tillsammans 
utgör de en helhet, de får en betydelse. Detta vill man nå fram till genom att analysera 
en bild och det görs i olika steg. Ahlner Malmström beskriver ett tillvägagångssätt för 
att analysera en konstbild. Metoden kommer ursprungligen från den amerikanske 
konstkritikern Erwin Panofsky (1892-1968). Han menade att bilderna bär en inre 
betydelse. Konstverk är en enhet bestående av form och innehåll och därför är man 
tvungen att ta hänsyn till hur motivet blivit utfört, vem som har gjort verket och vad 
som är avbildat. (Borgersen, Ellingsen, 1994) Modellen nedan åskådliggör Panofskys 
modell för bildanalys och den följer tre steg, från yt- till djupanalys.  
 

Beskrivning     1. Primär betydelse 
 a – faktisk mening 
 b – uttrycksmening 
 
Associationer 2. Sekundär betydelse 
(medbetydelser)  
 3. Inre mening 

Modell ur Ahlner Malmström, 1991, s 34 
 
Den primära betydelsen innebär en beskrivning av vad som syns på bilden. Vilka 
färger, former, linjer ser du? ”Kontur, linje, yta, form, volym, färg, storlek, ljus och 
skugga och rumsbildande begrepp som: framför och bakom, nära och långt är 
bildspråkets byggstenar.” (Wetterholm, 1996, s 14) Därefter går man lite djupare och 
försöker finna en uttrycksmening i bilden. Vad uttrycker ev. människor eller djur 
känslomässigt? Den sekundära tolkningen ska ge svar på vilka symboler som finns på 
bilden. Vilka associationer väcker bilden? Vad tänker du på när du ser bilden? Vad tror 
du bildskaparen har tänkt? Har bildskaparen använt några bildspråkliga knep som 
förtydligar bildens budskap och mening? Det sista steget kallar Erwin Panofsky för 
”inre mening”. Innehållet i bilden sätts då i relation till dess historiska och tidstypiska 
sammanhang. (Ahlner Malmström, 1991) 
 
Semiologi betyder ”läran om tecken” och var från början en riktning inom 
språkvetenskapen. Utifrån semiologernas önskan att skapa en vetenskap som skulle 
undersöka tecknens liv i samhällslivet, började några intressera sig för bilder. Inom 
semiologin överförs budskap genom tecken, som i sin tur består av uttryck och innehåll. 
När tecken sätts samman efter bestämda språkliga regler bildas en helhet, ett uttalande. 
Dessa etablerade bildspråkliga reglerna kallar semiologer för bildkoder. Semiologernas 
och Panofskys analys har vissa skillnader. Den första nivån som Panofsky arbetade med 
var beskrivningen. Semiologerna går här ett steg längre och de ser analysobjektet som 
ett bildspråkligt meddelande. En semiotisk bildanalys skiljer mellan en denotativ och 
konnotativ beteckning. Ibland pratar man om skillnaden mellan huvudbetydelse och 
bibetydelse eller mellan grundbetydelse eller medbetydelse. På den denotativa nivån är 
intresset fokuserat på bildens uppenbara uttryckssida. Tecknets grundbetydelse kan t.ex. 
beteckna något  faktiskt existerande. Samma tecken kan också göra att vi associerar till 
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något utanför bilden eftersom tecken är bärare av medbetydelser. Borgersen tar 
exemplet man och cigarett. En avbildning av en cigarett och en man identifieras som 
något faktiskt existerande (denotation). Men samma tecken kan i vår tid konnotera 
”lungcancer”. Exemplet visar alltså att tecknen är bärare av en del medbetydelser. 
Semiologisk orienterad bildanalys betonar hur tecknen är sammansatta till uttalanden 
som framkallar bestämda konnotationer. Konnotation är enligt semiologer en kulturell 
association och bör skiljas från den privata associationen. (Borgersen, Ellingsen, 1994) 
 
Borgersen belyser att man inte kan säga att den ena tolkningen är bättre än den andra så 
länge man kan hänvisa till ingredienser i bilden för sin tolkning. Jämförande av olika 
tolkningar skapar vanligtvis nya associationer som kan utveckla vår egen tolkning. 
(Borgersen, Ellingsen, 1994)  
 
Elisabet Ahlner Malmström (1991) har själv gjort en mall för bildanalys och den 
påminner om Panofskys. Först gör hon en beskrivning av bilden och följande område 
berörs.  
Ø Form – formkontraster 
Ø Rörelse 
Ø Rum - ljus 
Ø Vilka känslor uttrycker gestalterna på bilden?  
 
Därefter övergår hon till associationer: 
Ø Vad tänker jag på? 
Ø Vad har konstnären tänkt? 
Ø Vilka bildspråkliga knep finns? 
Ø Har bilden någon djupare mening? På den sista punkten kan man även väva in 

semiologernas tankar om tecknen med medbetydelser. 
 
Vid beskrivning av en bild gäller det att man som pedagog har kunskaper om en bilds 
uppbyggnad. Vilka knep använder en konstnär för att få en bild att se levande ut? 
Borgersen och Ellingsen (1994) ger exempel på hur rummet och ljuset har betydelse för 
en bilds utseende. Att en människa och ett äpple är tredimensionellt vet de flesta. Men 
att dessa inte ser platta ut på bilden beror på att den rumsliga dimensionen har återgivits 
i bildrummet. Äpplet ser runt ut för att skuggan har avtecknats gradvis, där ljuset når 
äpplet är skuggan svag men allteftersom ljuset försvinner från äpplet blir skuggan mer 
markant. (Pilen på figur 1 visar var ljuset når äpplet.) Föremål på bilden kan också 
överlappa varandra. Något som befinner sig närmare betraktaren överlappar det som står 
längre bort. Det som är längst bort är ofta mindre trots att de är lika stora egentligen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 1 Bild: Lena Johansson 
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Men en treåring gör inte en sådan värdering vid avläsningen. Däremot är det vanligt att 
barnen gör en kvalitativ bedömning så att den störste personen är rik och starkare istället 
för att personen i fråga står närmast den som målar.  
 

Detta är en påminnelse om att det som för oss vuxna framstår som en logisk 
återgivning av rumsliga fö rhållanden på bilder inte alls beror på en medfödd 
eller naturgiven egenskap. Istället är det ett resultat av fysiologisk och 
intellektuell mognad och bildspråklig lärdom. Och det bildspråk vi lär oss 
genom våra erfarenheter som bildläsare, är i sin tur beroende av den bildkultur 
vi lever i. (Borgersen, 1994, s 37) 

 
 

4.5.3 Att genomföra bildanalys med barn 
Ellingsen anser att det är viktigt att barnen får fritt spelrum i början när det gäller att se 
bilderna på sitt eget sätt. Men efter hand bör barnen uppmärksammas på att det finns två 
plan i tolkningen, den personliga och den som är kulturellt och socialt betingad. ”Bilden 
är inte något som ’bara finns där’ för att vi ska ha ’något att se på’ - lika lite som 
språkliga uttryck är meningslösa ljud i luften eller villkorliga streck på papperet.” 
(Borgersson, 1994, s 9) Det viktigaste enligt Borgersen är inte att lära sig 
begreppsterminologin utan att få grepp om analysproceduren. Man bör inte börja med 
teoretiska utläggningar för då kommer eleverna att tappa intresset. Däremot kan det vara 
viktigt att få barnen att stanna upp och inte bara gå förbi en bild. (Borgersen, Ellingsen, 
1994)  

 
Men så länge den bildspråkliga dimensionen av språket ignoreras kommer vi 
inte att lyckas och barnen sugs sannolikt upp av masskultur, utan egna redskap 
till vare sig eget skapande eller till hantering av bilder i massmedia. (Ahlner 
Malmström, 1991, s 153) 

 
När man ska tolka bilder med barn rekommenderar Malmström (1991) att man själv har 
tolkat bilden först. Man ska inte ha som mål att tolka för många bilder eftersom vitsen 
med arbetet är att göra barnen medvetna om att konstnären arbetar på liknande sätt som 
de själva. (Ahlner Malmström, 1991)  
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5. Metodredovisning 

5.1 Att arbeta med Miró 
Första delen i den empiriska undersökningen var att arbeta med Miró. Eleverna gick i år 
fem på en mindre ort i Sverige. Lektionsplaneringen finns som bilaga. Vi arbetade med 
Mirós bilder och det egna målandet under två veckor. Konstsamtalen genomfördes i 
halvklass med ca 12 elever i varje halva. Vi samtalade kring bilderna i ca 50 minuter. 
Det egna skapandet pågick i ca två timmar. Därefter fick varje elev prata om sin egen 
Miróbild vid olika tillfällen under fyra veckor.  Sammanlagt pågick Miró arbetet i sex 
veckor. Jag har under lektionernas gång observerat elevernas aktivitet och efteråt 
antecknat mina iakttagelser. Hur har eleverna jobbat? Hur har samtalen gått? Först när 
eleverna hade fått prata om sina egna bilder har jag börjat med intervjuerna. 

5.2 Intervju med barn 
Enligt Trost (1997) är intervju ett bra tillvägagångssätt då man vill veta hur barn har 
uppfattat en lektion. Genom att intervjua barnet blir dess tankevärld synlig. Det är 
viktigt att pedagogen förstår och tolkar barnets tankevärld för att kunna möta det på rätt 
nivå samt ge barnet utmaningar. Barnet får genom intervjun reflektera kring sådant det 
annars inte tänkt på. ”Men för att en kommunikation mellan två parter ska kunna 
fungera, måste de ta samma saker för givna eller komma underfund med varandras 
perspektiv.” (Doverborg, 2000, s 17) Barnen svarar inte alltid på det sätt som läraren 
tror. De har reflekterat kring andra saker som inte läraren har tänkt på. ”Detta beror till 
stor del på att pedagogen har strukturerat undervisningen utifrån sitt vuxna sätt att tänka 
och inte utifrån barnets erfarenhets- eller tankevärld.” (Doverborg, 2000, s 17) 
 

Pedagoger och barn har olika antaganden om vad aktiviteten går ut på. Följden 
för de barn, som inte förstår pedagogens förgivettagna utgångspunkt, kan bli att 
de tröttnar, eftersom de har svårigheter att förstå. (Doverborg, 2000, s 18) 

 
Doverborg (2000) ger tips på hur man skapar bästa möjliga förutsättningar för en lyckad 
intervju. 
 

1. Att respektera barn och barns känslor är således av största vikt för att 
bygga upp en positiv relation mellan intervjuaren och barnet. 

2. För att ytterligare understryka vikten av det barnet säger, berättar vi för 
barnen att samtalet skall spelas in på band.  

3. För att skapa en bra samtalssituation bör man också berätta för barnet vad 
samtalet skall handla om och varför det skall äga rum. 

 (Doverborg, 2000, s 28) 
 
”Det är nödvändigt att ha insikten att barn ibland inte kan ge svar på de frågor som vi 
ställer, därför att de inte tidigare har tänkt på det vi frågar om eller har någon erfarenhet 
av det.” (Doverborg, 2000, s 29) Övergripande frågor - ger barnet möjlighet att välja 
inriktning på samtalet. Vi får då fram det barnet just då kom att tänka på. Trots att 
vuxna inte tycker att ett svar är rätt kan det vara logiskt och självklart utifrån de 
erfarenheter barnet har. 
 

Att bli klar över sina egna förgivettaganden innebär att man måste 
ifrågasätta det som för en själv är självklart. {…} Men genom att lyssna 
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på hur barnet har uppfattat det man sagt eller gjort, får man automatiskt 
respons på sina självklarheter. (Doverborg, 2000, s 81) 

5.3 Val av intervjudeltagare 
Jag har använt mig av slumpmässigt urval av intervjudeltagare. För att överbrygga en 
naturlig distanskänsla, som i regel försvårar kommunikationen mellan främmande 
personer, har jag försökt komma närmare barnen innan intervjuerna började. Alla 
utvalda barn tillfrågades därefter om de var villiga att ställa upp och att de accepterade 
att samtalen skulle bandas. På ett föräldramöte, ca två veckor innan jag började 
intervjua, informerade jag föräldrarna om studien. Mitt syfte med att inte bara kontakta 
dem brevledes var att de kunde ställa frågor till mig och får svar på sina funderingar. De 
fick även en blankett där jag presenterade mig själv och mitt syfte med studien (se 
bilaga 2) Längst ner på blanketten fanns en förfrågan om tillstånd att genomföra intervju 
med barnen. Dessa fick föräldrarna ta hem och fundera vidare på och därefter skriva 
under om de gav mig tillstånd att intervjua deras barn. Utifrån de lappar som barnen 
sedan tog med sig tillbaka till mig drog jag nio deltagare. 
 
Intervjuerna genomfördes i ett avskilt grupprum. Tiden för intervjuerna varierade lite 
men runt 30 minuter tog en intervju. Jag har genomfört sammanlagt nio intervjuer 
inklusive två provintervjuer. Så det är alltså sju intervjue r som ligger till grund för min 
intervjustudie. Efter att ha genomfört en intervju har jag reflekterar kring den. Var 
frågorna begripliga för barnet? Kunde en fråga ha ställts på ett annat sätt eller vid en 
annan tidpunkt under intervjun? Fick barnet den tid det behövde för att tänka färdigt, 
eller grep jag in och svarade i dess ställe? Det var svårt att inte ställa ledande frågor och 
det gällde att jag tänkte igenom varje fråga. 
 
Jag har använt mig av låg grad av standardisering vilket innebär att jag formulerat 
frågorna till det språkbruk som situationen och ordningen har krävt. Detta beror på att 
de barn som jag har intervjuat har varit olika. Vid kvalitativ intervju har man inget 
frågeformulär däremot en lista över frågeområden (se bilaga 3). Jag har i möjligaste 
mån låtit den intervjuade bestämma ordningsföljden. Vi har alltid utgått från barnens 
egna bilder. I vissa fall har barnen behövt mer specifika frågor för att kunna ge uttryck 
för sina tankar.  

5.4 Bearbetning 
”När man fått fram på vilka olika sätt barnen uppfattar eller tänker om ett visst innehåll, 
blir nästa steg att se om varje barns svar går att kategorisera, d.v.s. plocka in någon av 
de beskrivningskategorier man har funnit.” (Doverborg, 2000, s 49) 
 
Bearbetningen av intervjumaterialet började med en utskrift av intervjuerna och detta 
utgör underlag för kategorisering av de deltagande personernas uppfattningar. Därefter 
har jag jämfört elevernas svar och försökt att hitta återkommande mönster. Men även 
om åsikterna skiljer sig mycket har jag tagit upp dessa. Jag har sammanfattat barnens 
åsikter om de olika momenten i arbetet med Miró. Nedan följer de olika delarna av 
intervjun som jag har lagt störst tyngdpunkt vid. 
 
• Samtal kring Mirós bilder  
• Att få göra sin egen Miró bild 
• Samtal kring eleverna egna bilder 
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• Bildanalys 
• Konst 
• Fantasi 
• Vad har du lärt dig? 
 
Nästa steg av bearbetningen består av att jag har jämfört mina mål med de svar barnen 
har givit. Jag har valt att illustrera resultaten med några utvalda citat. Redigeringen gör 
att citaten inte är fullständigt lika med utskriften av intervjuerna; vissa upprepningar har 
t.ex. tagits bort för att synliggöra innebörden i de enskilda utsagorna. Slutligen vill jag 
konstatera att barns egna uttalanden ges rätt stort utrymme vid resultatredovisningen. 
Jag har inte gjort någon jämförelse eller skillnad mellan pojkars och flickors svar. 
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6. Resultatredovisning 

6.1 Observationer under arbetets gång 
Resultatet av observationer under arbetets gång grundar sig bara på mina egna tankar 
och inte från intervjuerna. 
 

6.1.1 Konstsamtalen 
Jag lade märke till en sak i början av samtalet till första bilden, Dansösen. Vid frågan 
”vad ser du”, fick jag väldigt konkreta svar om delar som fanns med. Att de såg en 
cirkel, ett böjt streck, gula prickar med mera. Visst, det var bra att de såg alla dessa 
komponenter men de associerade inte till en början vad de olika delarna tillsammans 
kunde åskådliggöra. Därför sa jag att jag tyckte att det på ena sidan av bilden såg ut som 
en människa som sträckte ut ett ben på ett konstigt  sätt. Precis när jag hade sagt detta 
var nästan allas händer uppe i luften. Det var precis som om det öppnades en ny dörr 
och att de tänkte: 
– Jaha får man tänka så! Jag ser ju faktiskt också mycket mer än bara ett svart streck. 
Detta kändes skönt och vi hade underbara samtal kring bilderna.  Det var framförallt 
detta jag ville komma åt, att de lät sig själva uppleva bilden, låta den väcka känslor och 
associationer.  

 

När barn och konstnärer möts finns inga fasta regler som måste följas, inga 
betyg som måste sättas, ingen pedagogik eller färdiga modeller som styr, 
utforskningen av bilden sker villkorslöst och tillåter det oväntade att ske. Ordet 
blir bild och bilden blir språk. (Nordenfalk, 1996, s 14) 

 
6.1.2 Målningarnas titlar 

Barnens tankar kring målningarnas titel följer här nedan. Jag har skrivit barnets 
motivering till varför de valde just den här titeln. 
 

1. Dansösen 
Hjärtgubben: Kroppen ser ut som ett rött hjärta och det hela liknar en gubbe så 
därför vill jag kalla den hjärtgubben. 
Golfaren: De svarta strecken som sitter ihop med hjärtat liknar golfklubbor. Jag 
tycker även att det en liknar en gubbe som håller i golfklubbor och som precis 
har gjort en fin swing. 
 

2. Hår förföljt av två planeter 
Solstrålen: Solen skiner på det gröna gräset så att det blir gult. 
Gröngöling: Det är mycket grönt på målningen och det var det första namnet 
som poppade upp i mitt huvud. Jag tycker att Gröngöling passar! 
 

3. Figurer och berg 
Figurerna: Det är ju fullt med figurer! 
Djurparken: Figurerna ser ut som djur och det finns ju många olika djur på en 
djurpark. 
Djurkaos: Djuren står huller om buller, en del är upp och ner. Några flyger 
liksom i luften. Det är ett enda stort kaos. 
Djurparadiset: Det är djurens paradis. Det ser så glatt ut. 
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4. Stilleben med gammal sko 
Middagen: Det ser ut som en massa mat och en vinflaska,  så det liknar en 
middag. 
Matkocken: Det är kocken som har lagat den här maten och han är lite mystisk 
för det ser lite spökligt ut med det där svarta i bakgrunden. Kanske är det ett 
spöke till höger, det ser ut som en svart näsa. 
Halvätna middagsbordet: Det är någon som har ätit middag men sedan lämnat 
det mesta kvar. Av brödet till höger är det bara halva kvar. Sedan har vinflaskan 
öppnats. Någon har satt en gaffel i en köttbit eller ett äpple. 
Det levande paketet: I vinflaskan sitter det en apa, man kan se hans ansikte. Så i 
paketet finns det en levande varelse. Kanske är det en ande som vill komma ut. 
Underjordiska middagen i vattnet: Det ser ut som om det är under vattnet för 
det böljar lite i färgerna. Det är underjorden eftersom det är en döskalle i högra 
hörnet (skon). 
 

De här är bara några av de titlar som barnen kom på. Vi levde oss verkligen in i bilderna 
och det var absolut ingen brist på fantasi. ”Det är så roligt att höra hur barnen tolkar 
konsten för att det är befriande att höra det vi tänker men aldrig vågar säga.” (Barns 
bilder och solen lyste blå, s 15) 
 

6.1.3 Att måla sin egen Miró bild 
När det sedan var dags för att måla sin egen Miró bild var aktiviteten stor. Alla var helt 
inne i sina bilder. Några hade lite svårt att komma igång men med lite hjälp från 
kompisen eller mig lossnade det. En pojke var jättestolt när han till slut hittade en orm 
och en gubbe bland allt klotter. Några dagar senare satt samma pojke och ritade en 
jordglob då han plötsligt skiner upp och säger: 
– Titta Lena! Jag har hittat en gubbe, precis som Miró brukade göra! 
Av de världsdelar som han hade målat blev det två ögon, en näsa och en mun. Han var 
lycklig och visade stolt sina kompisar vad han hade hittat. Jag ler fortfarande när jag 
tänker på det. En annan tjej hade upptäckt att det fanns en Miróplansch inne hos 
sjuksköterskan. Vi såg Miró figurer överallt och jag kände att deras fantasi hade fått 
stimulans.  

6.2 Intervjuernas resultat 
Jag har inte valt att skriva varje intervju för sig utan jag tar upp det som både förenar 
och skiljer dem åt. Inom vissa områden fanns det många olika svar och då har jag skrivit 
detta.  

 
6.2.1 Samtal kring Mirós bilder 

Vid frågan om de kommer ihåg några bilder av Miró nämner alla sju intervjuade Ett hår 
förföljt av två planeter. Motiveringarna till att de kommer ihåg just den var att titeln var 
så oväntad. Ingen hade tänkt på att det kunde vara två planeter och ett hårstrå på 
målningen. Istället tyckte de att det gröna såg ut som gräs och att det gula var solen. 
Stilleben med gammal sko mindes de flesta. De kom ihåg att det var en sko och en 
gaffel på bilden men att det såg konstigt ut. Två titlar som de hade gett bilden hade 
också fastnat, den underjordiska middagen och den halvätna middagen.  
 
Jag frågade dem även hur de hade upplevt att höra sina kompisar berätta om vad de såg 
på Mirós bilder. Detta var uppskattat eftersom det ledde till att de såg andra saker som 
de inte hade sett själva. Här nämner tre personer att en klasskamrat hade tyckt att den 
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ena bilden såg ut att utspela sig i vattnet. Detta blev som en aha-upplevelse eftersom 
ingen annan hade tänkt i de banorna. 
 
Att bilderna förändrades när jag berättade titeln, som Miró hade gett dem, var de 
överens om. Här tar de återigen upp Ett hår förföljt av två planeter. Eleverna var 
positiva till att jag inte sa titeln direkt eftersom de var medvetna om att det kunde ha låst 
deras tankar. Borgersen (1994) poängterar att man först i slutet av sin formala analys 
ska gå in på titeln. Anledningen enligt Borgersen är densamma som barnen föreslog. 
  

När vi nu ska ta med titeln i analysen, måste vi vara uppmärksamma på 
följande: oavsett hur ett konstverk har fått sin titel eller vilken betydelse 
konstnären har tillskrivit titelvalet, så styrs betraktarens upplevelse och 
tolkning av bilden även av titeln. (Borgersen, Ellingsen, 1994, s 154) 
 

Trots att bilderna förändrades när de fått höra titeln tyckte de fortfarande att deras egna 
var lika bra som konstnärens. Den ena var inte mer rätt än den andra.  
 

– Det finns inget fel. Nej, det är ju egentligen inte konstnären som har bestämt 
att det är ett konstverk utan det är vi som tittar på det. Det konstnären tycker 
att det är behöver inte vi andra se, utan vi hittar kanske andra saker. 

 
6.2.2 Att få göra sin egen Miróbild 

Att det var roligt att få göra sina egna Miró målningar, var ett återkommande svar. Det 
var en ny teknik som de inte hade prövat på tidigare. De fick bl.a. använda ett begränsat 
antal färger och inte de som de brukade använda. Att hitta figurer tyckte en del var 
lättast i början medan andra ansåg att det blev enklare då man målat några.  

 
– Men först tyckte jag att det var svårt. Men sedan när jag hittade några blev 
det enklare och enklare. För då kunde man ju hitta på vad som helst.  

 
Den här eleven har släppt loss sin fantasi. Det är också ett tecken på att eleven har gått 
ifrån sina gamla värderingar om hur en bild bör se ut. Nu kan figurerna se ut hur som 
helst, det är bara fantasin som sätter stopp för variationen. Alla målningar blev olika och 
det uppskattades av barnen.  
 

6.2.3 Samtal kring elevernas egna bilder 
 

– Det kändes bra att höra att de såg sådana saker som jag hade målat. Bilden 
förändrades en hel del, t.ex. den där ormen i korgen sa de att det såg ut som ett 
ormhuvud med en hästkropp. De såg också mina gubbar. Men vi tyckte ju lite 
olika t.ex. att segelbåten var en yxa. 

  
Eleverna var positiva till att få höra vad kompisarna tyckte om varandras bilder. 
Samtidigt hade det känts kul att få berätta vad man såg på någon annans bild. Att ens 
egen bild blev rikare på motiv efter samtalen var de alla överens om. Men däremot 
behövde inte det alltid vara positivt. En elev kände sig besviken över att de andra tyckte 
att en figur var en tiger när hon i själva verket ansåg att det var en tax med tigerränder. 
Här gäller det att pedagogen poängterar att det ena inte måste utesluta det andra. En 
annan intervjudeltagare ansåg att hennes bild inte förändrades någonting trots att hon 
fått veta fler figurer på sin bild. Även om hon höll bilden uppochner så såg hon 



27   

fortfarande bara sina egna bilder fast åt fel håll. Men att få sin bild bekräftad av de andra 
verkade vara en viktig del i arbetet.  
 

6.2.4 Bildanalys 
De olika tillvägagångssätten som barnen presenterade var väldigt lika. Att först titta på 
målningen och själv fundera ut vad det kunde vara var första steget. Därefter kunde man 
titta på titeln för att se vad konstnären hade tänkt. Anledningen till att de tittade på titeln 
senare berodde på att de ville gissa och fantisera själva först. Detta visar att barnen tror 
på att de själva klarar av att analysera bilden. De litar på sin egen förmåga att hitta 
saker.  
 

– Man kan kolla på en del i taget och sedan kolla på hela. Vad är det för något 
tillsammans? Man kan se vad den heter. Men först titta på tavlan för då blir 
det roligare. 

 
För att se en bild ur olika synvinklar vände och snurrade vi ofta på bilderna när barnen 
pratade om sina egna Miró bilder. Detta är en metod alla skulle använda sig av om de 
skulle försöka förstå en bild. Fyra barn gick ännu längre i sin analys då de reflekterade 
kring vilka verkningsmedel konstnären hade använt sig av. Barnen jämförde Mirós och 
Bauers tekniker som skiljer sig mycket åt. De hade bl.a. olika motiv och använde sig av 
olika färger vilket barnen uppfattade.   
 

– Har man sett många andra konstnärer innan kan man ju gissa vem det är 
som har målat. T.ex. Bauer använde ju mörkare färger och ofta något ljust i 
mitten medan Miró använde en massa färgglada färger. 
 
– Men om man aldrig har hört talats om konstnären, blir det svårare. Då får 
man tänka ut ifall det liknar någon annan konstnär och tänka på hur de 
brukade måla. Min mormor målar och jag tycker det är kul att titta på hennes 
tavlor. Men de har ingen titel fast medan jag tittar kommer jag på en historia 
om dem. 

 
Jag ställde sedan frågan om vad man kan se i en bild. Känslor, färg och form tog alla 
upp. Att olika färger väcker olika känslor var en återkommande åsikt. Svart står för sorg 
och att när det är ljust är det frid. Detta är ett konkret exempel på vad semiologerna 
kallar för konnotation, d.v.s. en kulturell association som bör skiljas från den privata 
associationen. (Borgersen, Ellingsen, 1994)  
 
Att bilden ibland innehåller en hel historia var många klara över. Mona Lisa nämndes 
av tre deltagare. Just tankarna kring hennes leende var spännande. 
 

– Ibland när jag tittar på bilderna, när jag inte har något att göra, så börjar 
det prata i mitt huvud. Om jag tittar på de här bilderna så börjar de prata och 
leka med varandra och jag hittar på en historia om dem. T.ex. Mona Lisa, 
varför ler hon egentligen? Det är ju ingen som vet förutom hon själv. 
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6.2.5 Konst 
Svaren på vad konst är varierade mycket. Men de var alla överens om att det inte bara 
innebar tavlor utan även skulpturer och statyer. Två intervjudeltagare menade att allt var 
konst. 
 

– Konst är allting. Det är konst att kunna bygga någonting. Att hitta på tal är 
konst. Man måste hitta på saker från början och sen så blir det konst. 

 
Vid frågan om deras egna målningar var konst höll nästan alla med.  De andra ansåg att 
det krävdes mer färg och fler motiv för att det skulle kunna kallas konst. Ett kriterium 
för att det skulle kunna kallas konst var även att det skulle vara gjort av en känd person.  
 

– Jag tycker att den mesta konsten är med vackra ramar med glas där det står 
”Rör ej- larmat”. Konst är det som är känt. 

 
Jag frågade dem vad de trodde att anledningen var till att Mirós bilder fanns med på 
konstmuseum och det generella svaret handlade om hans kändhet. Men att han målade 
annorlunda och att han använde sin fantasi och glada färger var också ett vanligt svar.  
 

– Miró målar ju annorlunda, inte ett fint hus med himmel. Konstigt och krokigt. 
 

6.2.6 Fantasi 
Jag har valt att ta upp fantasin i en kategori för sig själv eftersom det var ett viktigt mål i 
mitt arbete. Första frågan jag ställde för att komma in på fantasi var vad de använde sig 
av under arbetet med Miró. Fantasin kom då ofta upp som svar. Ibland kom vi även in 
på fantasin utan att jag ställde en fråga kring den. De var alla överens om att för att 
förstå Miros bilder behövdes det fantasi eftersom hans figurer inte finns i verkligheten. 
För att komma på figurer till sin egen bild och för att gissa vad de andra hade målat i 
klassen krävdes det att man kunde tänka fritt.  
 
En annan fråga jag ställde kring fantasi var vilken användning man kan ha av den. Ett 
spontant svar som kom från alla intervjudeltagare var att man i matten kunde göra 
abstrakta uppgifter konkreta. Även i lästal som ger en bild av en situation var det bra att 
ha fantasi till för då kunde man se allt framför sig.  
 

– I matten kan man tänka att man har äpplen som man delar. Det blir 
enklare att ha något att tänka på annars blir det lätt tråkigt. 

 
Vid läsning av skönlitteratur är det bra att ha fantasi för att kunna föreställa sig de olika 
personerna och de miljöer de befinner sig i. Böckerna om Harry Porter av J.K Rowling 
nämns av tre deltagare. De poängterar att dessa verk är fulla av fantasi. I leken visade 
det sig också vara viktigt med fantasi eftersom det gjorde det hela lite mer spännande. 
 

– Om man är ute i naturen och ser en älg kanske man tänker att man sitter 
i en koja i djungeln och så ser man ett lejon. 

 
Barnet bejakar här sin barnsliga sida och låter fantasin spinna vidare på en verklig 
händelse. 
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6.2.7 Vad har du lärt dig? 
Hela intervjun gick ut på att höra vad arbetet med Miró gett barnen. Men avslutningsvis 
frågade jag dem ändå vad de ansåg att de hade lärt sig. Svaren visade en stor variation. 
En del svarade mer kortfattat och andra kunde lättare beskriva vad arbetet hade gett 
dem.  
 

– Jag har lärt mig att se mer på bilderna och inte bara gå förbi dem och titta 
lite. Man tittar noga så hittar man olika saker. Jag har lärt mig mer vad konst 
är och så att det inte bara är att rita några streck utan att man ska känna 
känslor för själva tavlan. 

 
De var överens om att de hade fått möta nya tekniker. Det är en början för att kunna 
hitta sitt eget sätt att uttrycka sig på. Jag frågade om deras sätt att rita eller måla hade 
förändrats någonting under arbetet med Miró. De flesta svarade att de hade börjat måla 
annorlunda. Kraven på att det ska se ut som i verkligheten hade försvunnit och fantasin 
fick större plats i deras alster.  
 

– När jag ritar hemma så tänker jag på hur det ska bli. Men om det blir fel 
brukar jag inte sudda utan då bara fortsätter jag att måla och till slut blir det 
ändå en teckning. Det känns ju bra även om det inte blivit som jag har tänkt 
mig.  

 
– Att det får ta sin tid, ibland hittar man inte figurer direkt. Det är lättare att 
måla så här. Innan var det svårt att måla hästar men nu är det lättare när man 
får ramen och vet hur det går till. Ja den blir ju lite annorlunda hästen, öronen 
kanske brukar vara större. Men jag blir så inspirerad! Det kommer mycket 
fantasi när man kollar på sådant här och ingen teckning blir likadan. 

 
De berättade att de hade testat på det här hemma vilket tyder på att de uppskattade det 
nya sättet att måla på. De lät entusiastiska över att de kunde hitta olika figurer ur en 
massa svarta streck.  
 
Men alla hade som sagt inte lika utvecklade svar. Gemensamt för alla var följande: 
• Att använda olika annorlunda färger till figurer 
• Att hitta olika figurer i ett klotter 
• Att man kan rita utan att tänka i början 
• Fakta om Miró 
• Att alla tänker och tolkar olika men att inget är mer rätt eller fel 

6.3 Jämförelser med mina mål 
Utifrån de svar jag fick av barnen under intervjustudien har jag gjort en jämförelse med 
de mål jag hade med undervisningen. Jag känner att målen med arbetet har uppnåtts och 
nedan följer min motivering till detta påstående.  

 
6.3.1 Fantasi och kreativiteten 

Under arbetets gång kunde jag observera att barnens kreativitet och fantasi flödade.  
Ur det klotter de hade ritat hittade de många olika figurer och ingen målning blev lik 
någon annans. I början av intervjun fick barnen fritt berätta om sina egna bilder och här 
är en del av en elevs redogörelse. 
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– Jag har gjort en gubbe som försöker likna Elvis Presley i frisyren. Sen så har 
jag gjort en segelbåt och en orm som sitter i en korg och som dansar efter 
musik. Här är en skidåkare som har varit ute och åkt så att hans näsa är röd 
och hans huvud är blått eftersom det var så kallt ute. 

 
De har också insett att bilden kan ändras under arbetets gång och att det inte alltid blir 
som man har tänkt sig. Skoglund (1993) anser att kreativitet innebär ett sökande och ett 
finnande. Det är inte säkert att den nya upptäckten är den man trodde den skulle vara 
från början utan det kan vara något helt nytt, något helt oväntat. 
 

6.3.2 Bildanalys 
Genom att jämföra vad de sagt om konstsamtalen och hur de skulle gå tillväga för att 
förstå en bild anser jag att de har fått insikt i vad bildanalys innebär. Mitt mål med 
bildanalys var att eleven skulle ”få en inblick i hur man kan tolka och analysera 
konstbilder. Förstå vad man kan uppmärksamma och beskriva i en bild.”  
 
Alla börjar med att göra en formanalys, d.v.s. titta på bilden och upptäcka dess former 
samt färgytor. De tittar först själva på konstverket och försöker se vad det finns på 
bilden. Två uttryckte också att de först tittar på delarna för att sedan uttyda en helhet.  
Det påminner om vad Ahlner Malmström (1991) tar upp, nämligen att linjer och prickar 
inte är betydelsebärande var för sig utan att de tillsammans utgör en helhet. 
 
Nästa steg i barnens bildanalys handlade om att låta bilden väcka associationer och 
känslor. De följer Panofskys analysmodell, trots att de inte är medvetna om det. De 
använder självklart inte ord som formanalys eller sekundära betydelsen. Men att lära sig 
de teoretiska begreppen har aldrig varit mitt mål och därför har jag heller inte nämnt 
dem under konstsamtalen. De tittar även efter formella verkningsmedel. Detta förklarar 
de genom att man kan jämföra Mirós och Bauers tekniker. Skulle det vara så att de inte 
känner igen konstnären kan de försöka se ifall tekniken eller stilen är lik någon annan 
konstnär. Här går de alltså in på den inre betydelsen, där man relaterar bilden till 
tidstypiska sammanhang. Men allas svar var inte lika utvecklande. Men de har förstått 
att bilden har något att säga och att man inte bara ska gå förbi den utan att titta 
noggrannare för upptäcka dess innehåll.  
 

6.3.3 Alla tolkar olika 
Barnen litade på sin egen förmåga att kunna tolka bilder. De tittar på konstnärens namn 
och verkets titel först efter att de själv gett verket en tolkning. De anser heller inte att 
den ena tolkningen är bättre än den andra. Genom att dela med sig och samtala kring 
sina tolkningar upplevde eleverna att deras perspektiv vidgades och att deras egen 
tolkning på så sätt berikades. De har insett att en dialog mellan människan är oerhört 
viktigt eftersom det leder till en både gemensam och individuell utveckling. Det är 
precis detta som Martin Andersen Nexø ger en beskrivning av. 
 

Bäst som man talade vände problemen fram nya överraskande sidor i 
ljuset, jag måste oupphörligt ändra min syn på frågor av det ena eller andra 
slaget, och därmed på ting och människor. (Abildtrup Johansen, 1997, s 
93) 
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Barnen har förstått att alla ser olika saker i en bild och att det inte finns något rätt eller 
fel.  
 

6.3.4 Mirós teknik 
Ingen av eleverna hade tidigare hört talas om Miró. Men efter arbetet har de förstått att 
hans målningar är unika på grund av all den fantasi som de innehåller.  
 

– Han målade annorlunda och använde sig av ett enkelt sätt. Alltså de här 
svarta strecken som är konturer fylls i och blir figurer. Det är ett smart sätt!  

 
De ansåg att det var roligt att få pröva på en teknik som liknade Mirós metoder. De har 
även upplevt att de inte alltid behöver tänka när de målar. Men för att sedan ordna det 
kaos som de har skapat med hjälp av den svarta kladdkritan har de använt sig av sitt 
tänkande och sin fantasi för att hitta figurer samt titlar. De har också fått använda ett 
begränsat antal färger när de har målat och responsen till detta var positivt eftersom 
bilderna blev så annorlunda. Ett ansikte målades blått och det hittade eleven på en 
historia kring. Skidåkaren hade åkt ute i det kalla vädret. Bilderna förändrades under 
målarprocessen och det gav barnen flera exempel på under intervjuerna. 
  

– Här tänkte jag först att det var en hund, men sedan när jag hade tittat på den 
ett tag tyckte jag att den såg ut som Nalle Puh. 

 
6.3.5 Bildspråkliga medvetenhet 

Jag anser att barnen har börjat en process i att bli bildspråkligt medvetna. Genom att de 
har kommunicerat med kamraterna och med läraren om olika bilder har de blivit 
uppmärksamma på att det finns ett bildspråk. De har reflekterat över sina egna bilder 
och pratat om dem.  
 
De har även blivit medvetna om sin egen inlärning relaterat till bildmedlet, vilket 
innebär att de har förstått syftet och meningen med det praktiska arbetet. Genom att 
själva få skapa har de kommit närmare Miró och hans sätt att måla. De har bl.a. upplevt 
de olika stadierna som Miró genomgick under sitt målande. De har även förstått att alla 
har sitt eget sätt att uttrycka sig på och att det är ett mål som varje konstnär strävar efter. 
 
Barnen ger uttryck för att de inte längre bara går förbi en bild utan stannar till och tittar 
på den noggrannare. De funderar på vad det är som finns bakom en bilds form och 
innehåll. Att de letar efter sitt eget sätt att uttrycka sig på tycker jag framgår genom den 
lust de har inför nya tekniker. De experimenterar och hittar ett sätt som passar dem. 
Många hade provat tekniken hemma men hade då t.ex. bytt kladdkritorna mot 
tuschpennor.  
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7. Diskussion 
Gemensamt för definitionerna av kreativitet är att alla är inne på nyskapande förmåga. 
Alltså att man vågar låta nyfikenheten, fantasin och de tidigare erfarenheterna blandas 
för att finna en ny tanke eller idé. Men att arbeta kreativt är inget som enligt mig ska 
begränsas till endast bildämnet utan det ska vara målet i hela skolverksamheten. Det är 
lätt att använda sig av ett ”modernt” begrepp som kreativitet utan att reflektera över vad 
det egentligen innebär. Jag känner att Skoglunds (1993) definition av uttrycket tilltalar 
mig mest. Kreativitet innebär ett sökande och finnande samt ett ordnande av ett kaos. 
Jag tror inte att eleverna utvecklas när de tillverkar snöflingor eller snögubbar efter en 
förritad modell. Däremot hämmar det barnen och skolar in dem i att det finns ett facit 
för hur allt ska se ut. Spontaniteten hos både mig själv och barnen måste få utrymme att 
agera. För att barnen ska få möjlighet att använda sin kreativitet är det viktigt att jag 
som pedagog inte har bestämt hur slutresultatet ska se ut. Kreativiteten kräver en lekfull 
stämning. Låt barnen vara barn, det är ingen brådska med att bli vuxen! 
 
Att det är en fin bild är en kommentar som man ofta hör från vuxna när de berömmer ett 
barns teckning. Men vad säger det barnet? Det gäller att den vuxne specificerar sin 
kommentar och ger exempel på vad som är bra samt frågar barnet vad det har gjort och 
tänkt. Det här gäller inte bara bilder utan även andra alster från barn. Bra är en annan 
kommentar som säkert förekommer både i och utanför skolan. Bra är ett ord som vi tar 
till för att berömma någon men vad ordet står för sägs inte. Att ge utvecklade svar har 
betydelse för att visa barn hur man argumenterar för sin åsikt. Under konstsamtalen fick 
barnen berätta vad de såg på bilden och något som jag arbetade med var att de skulle ge 
argument för vad de såg. Barnen fick följdfrågor av mig för att de dels skulle leva sig in 
i bilden och dels för att vidareutveckla sina svar. En elev såg en apa och fick peka och 
berätta hur den såg ut, vad tanken med en apa i bilden kunde vara och vad apan gjorde 
o.s.v. Detta tycker jag också visar ett intresse från min (lärarens) sida eftersom jag vill 
veta mer om vad de ser och vilka tankar de har. 
 
Att se en progression i sitt arbete är oerhört viktigt för att kunna ge barnen en möjlighet 
att utvecklas. Tyvärr får jag ofta frågan, har du något bra tips på en bildlektion? Visst 
jag kan ge tips på några lektioner men vad är det för mening med det? Är syftet att fylla 
ut tiden? Jag tror att många lärare inte har tillräckliga kunskaper om barns bildspråkliga 
utveckling.  De har ingen helhetssyn över ämnet. Men progressionen är viktigt för att ge 
barnen en möjlighet att successivt utvecklas. Det är viktigt att man är medveten om vad 
man gör. Enligt Wetterholm (1996) gäller det att man inte försvårar barnens 
bildspråkliga utveckling där bildens material och tekniker ingår. Att ge barnens 
uppgifter som är anpassade till deras nivå. Risken kan annars vara att barnet tappar 
intresset om det är för svårt eller för lätt. 
 
Ahlner Malmström (1991) skrev kortfattat om vilka områden ett barn ska vara 
medveten om i bildspråket. Jag tycker att den viktigaste punkten där är att de ska bli 
medvetna om att bilden är ett kommunikationsmedel och att alla har sitt sätt att uttrycka 
sig på. Jag håller med Borgersen och Ellingsen (1994) om att man inte ska börja 
konstarbete med att komma dragandes med en massa teoretiska begrepp utan att det 
istället handlar om att öppna dörren till bildens värld. Det är också av stor betydelse att 
barnen blir medvetna om de kulturella associationerna som finns. Dessa utnyttjas i 
bilder för att få oss betraktare att vinkla vår tolkning åt ett förutbestämt håll. När vi 
däremot blir medvetna om dessa konnotationer, som semiologer kallar dem, kan vi 
förbli kritiska och genomskåda bildsändarens avsikter. Efter att ”Miro arbetet” var slut 
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började vi jobba med Bauers bilder istället. Då fördjupade vi oss ännu mer i de 
stilistiska dragen och knepen som konstnären använde sig av. Detta tyckte eleverna var 
intressant, eftersom deras kunskaper om konstens värld vidgades. 
 
Barnen hade inga problem att ta till sig den abstrakta konsten. Tvärtom lät de den bli 
levande och full av liv. Det kändes som om inte begreppet vackert och fult förekom 
under det praktiska arbetet. De ritade sina figurer utifrån de fantasibilder som väcktes. 
Barnen berättade att de tyckte att det var enklare att måla på det här sättet och de 
fortsatte även att utveckla tekniken hemma. Min uppfattning är att vuxna förväntar sig 
att barnen ska bli duktigare på att rita så som verkligheten ser ut ju äldre de blir. Men 
om barn istället uppmuntras till att fantisera kan de kanske oftare använda enkla 
konkreta framställningssätt. Jag tänker här bl.a. på det barnet som kändes sig lättad över 
att hon lättare kunde måla en häst eftersom den inte behövde se ut som i verkligheten. 
 
Jag är medveten om att mitt resultat av studien låter mycket positivt. Självklart bör här 
också poängteras att det är mina tolkningar av elevernas svar som framgår i resultatet. 
Eftersom jag kände barnen innan kan det ha lett till att jag omedvetet har läst saker 
mellan raderna. Fast för mig var det viktigt att ha en relation till barnen för att få ett så 
avspänt samtal som möjligt. Eftersom jag kände barnen kunde jag också variera 
frågorna utefter deras olika ”nivåer”. Men de svar jag fick från eleverna var mycket 
positiva till arbetets upplägg och utformande. Däremot tyckte en del elever att det var 
svårt att se vad de hade lärt sig av konstarbetet med Miró. Dessa hade kanske behövt lite 
mer teoretisk kunskap. Målen för mitt arbete skulle kanske ha varit tydligare. Men det är 
inte alltid att eleverna är medvetna om att de har lärt sig något. Under intervjun fick jag 
ändå fram att de hade tagit till sig olika delar av arbetet, t.ex. hur en bildanalys kan gå 
till, vem Miró var och att de fick prova på en ny teknik. Att eleverna får utvärdera och 
reflektera kring sitt eget lärande har stor betydelse eftersom de då lär känna sig själva. 
Men för att uppnå bildspråklig medvetenhet krävs mer arbete än bara Miróprojektet. Det 
är en process som pågår hela livet. Jag har själv utvecklat min bildspråkliga 
medvetenhet genom examensarbetet. Mina kunskaper kring bildanalys har fördjupats. 
För mig har det varit nyttigt att utreda vad begreppen kreativitet och 
bildspråkligmedvetenhet betyder. Att stöta på olika definitioner har även lett till att jag 
hittat en tolkning som har tilltalat mig. Jag har även fått en större förståelse för hur jag 
kan konstarbeta med barn för att uppnå kreativt skapande och bildspråkligmedvetenhet. 
Men som alltid när man lär sig mer inom ett ämne förstår jag också hur mycket det är 
som jag inte greppar om ännu. Jag tror att man som vuxen bör arbeta med sin 
bildspråkliga medvetenhet eftersom det hela tiden produceras nya bilder med nya 
tekniker och tankar. Men någonstans måste man ju börja och mitt Miróprojekt är en bra 
start. 
 
 Att få ta del av barnens tankar har gett mig oerhört mycket. De har snappat upp saker 
som jag inte hade reflekterat kring. Att jag hade valt att börja med Miró och därefter 
jobba med Bauer känner jag var ett bra upplägg. Det var kul att eleverna förstod 
meningen bakom detta val.  
 
Om jag skulle få göra om arbetet med Miró hade jag nog gärna intervjuat barnen före 
starten av Miróprojektet. På så sätt hade jag kunnat jämföra barnens kunskaper i t.ex. 
bildanalys före och efter Miróarbetet. Men tiden räckte inte till och omfattningen av 
arbetet kändes redan tillräcklig. Fast under intervjun fick jag ändå tillfälle att fråga om 
deras tidigare erfarenheter av konst. 
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Jag tror att mitt engagemang har varit inspirerande för barnen. Att jag som lärare själv 
målar på min fritid och brinner för ämnet har stor betydelse. Barnen förstår då att det är 
något som jag värderar högt och de känner även att jag tar bildens betydelse på allvar.  
Efter att ha lagt ner arbete på en bild kan det inte vara roligt om den bara läggs ner i en 
mapp. Barnen behöver få visa upp sina alster om det så gäller en uppsats eller en bild. 
Ta tid att prata om bilden tror jag är viktigt så att eleverna får ut de tankar de har inom 
sig. I Miróprojektet fick barnen bekräftelse av både mig och sina kompisar. Att barnens 
verk uppskattas anser även museipedagogen Maria Taube är något vi borde sträva efter. 
”Vi känner glädje när vi lämnar spår efter oss. Spår efter våra kroppar. Vi mår bra av att 
se att vi finns till!” (Nordenfalk, 1996, s 61) 
 
Att intervjua barnen är ett perfekt sätt att använda sig av då man vill veta hur man ska 
fortsätta med ett arbete. Vad är det som har fastnat hos barnen och var i ligger deras 
intresse? Kärnan i undervisningen är ju att förstå vad undervisningen ger barnen. Det 
kan vara så att barnen och läraren har olika tankar om vad aktiviteten går ut på.  Därför 
är det viktigt att man är tydlig med vad man vill med lektionen eller momentet. Mitt 
förhållningssätt till barn är att de faktiskt bär möjlighetsglasögon som Nordenfalk 
(1994) uttrycker det. Jag tror att det viktigaste när man ska arbeta kreativt och utveckla 
barns bildspråkliga utveckling är att pedagogen har det här förhållningssättet. Sedan är 
också pedagogens kunskaper viktiga för hur arbetet utformas.  
 
Det är inte bara i bildämnet som vi lärare har ansvar för att skapa en ökad medvetenhet 
om bildernas olika funktioner i samhället och bildarbetet i elevers lärande. Detta är 
något som poängteras i kursplanen för bild. Bilden fyller funktion i andra ämnen också.  

7.2 Vidare fördjupning 
Jag har gett ett exempel på hur man kan arbeta med bildspråklig medvetenhet och 
kreativitet genom konstprojektet om Miró. Men hur arbetar andra lärare för att 
utveckla barns bildspråkliga medvetenhet? Det vore även intressant att jämföra hur två 
olika åldersgrupper upplever och erfar konst. Detta var min tanke från början men 
arbetes omfattning blev då för stort. Trots detta har jag provat på att arbeta med Miró i 
förskolan och det fungerade jättebra. De var lika mottagliga för bilderna som både 
femmorna och ettorna. Jag valde att arbeta med abstrakt konst och därför skulle jag 
tycka att det vore intressant att se om det är någon skillnad mellan att arbeta med 
abstrakt konst i jämförelse med mer konkreta verk. Jag valde att inte jämföra flickornas 
med pojkarnas svar efter intervjuerna men frågan är om det är något som skiljer sig åt i 
hur flickor och pojkar upplever konst. 
 
Det mest intressanta med min studie är att jag hela tiden har förundrats över hur mycket 
barnen har att lära mig. Deras olika tankar får mig att se världen med nya ögon. Jag vill 
avsluta med några tänkvärda ord ur Barns bilder och solen lyste blå av Nordenfalk. Det 
är ett underbart utlåtande som jag önskar att alla fick höra! 
 

Barnen har ett överläge gentemot den vuxne konstnären, det barnen ser har de 
inte sett förut, livet är den sensation vi vuxna har gjort till en vanesak. 
(Nordenfalk, 1996, s 77) 
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Bilaga 1 

 

 

 

1. Bildanalys på fyra bilder av Miro 
Vi börjar med att beskåda och samtala kring fyra konstverk av Miró.  

Dansösen 
Hår förföljt av två planeter 
Figurer och berg 
Stilleben med gammal skog 
(Se bilaga på bilderna) 
 
 
1. Läraren börjar med att ställa frågan: 
- Vad ser du på målningen?  
Barnen berättar och får gärna peka ut vad de menar. Låt dem ta tid på sig att fundera 
och spekulera. Det är bra att ställa följdfrågor, som om det här är en hund var tror du 
huvudet är? Vad tror du hunden gör ? Finns det några mer djur eller figurer? På så sätt 
tänker de till en extra gång och utvecklar sina tankar. Om en bild inte ger så mycket 
associationer, fortsätt då med nästa ifall den verkar mer intressant hos barnen. 
 
2. Därefter jämför vi målningarna. Vilka färger används? Skiljer eller liknar de 
varandra?Hur känns det inom dig när du ser den här målningen? Här kan man prata 
om glada och varma färger. I den sista målningen har Miró använt mer svart och lite 
dova färger, hur förändrar det då känslan för målningen? 
 

3. Därefter får barnen ge målningarna titlar.  
 

4. Sedan berättar man även konstnärens titel men först efter det att barnen har 
gissat. 

Det är viktigt  att man poängterar att det roliga med just konsten är att alla tolkar den 
olika, det finns inget rätt eller fel.  
- Tänk dig att i det här klassrummet är 20 personer, vilket betyder att vi har 20 olika 
hjärnor, med 20 olika fantasier. Ingen fantasi är lik någon annans. Det är ju det som 
är så fantastiskt med oss människor att vi tänker olika och ändå duger alla lika bra! 

 
Samtidigt som samtalet pågår väver läraren in fakta om Miró som passar in just då.  

Ju mer förberedd man  är desto lättare är det att vara spontan! 
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2. Min egen Miró bild 
Det jag vill åt i den här delen av arbetet är att barnen ska upptäcka att man, ur ett från 
början kaotiskt klotter, kan finna många olika associationer och till slut skapa ett ordnat 
kaos.  Miró sa själv att:  

 

Jag börjar måla och vartefter jag målar antar bilden själv sin form eller ger 
antydan om sin form. Formen kan bli en symbol för en kvinna eller en fågel 
vartefter jag arbetar. Det första stadiet är fritt och omedvetet. Men det andra 
stadiet är noggrant uträknat. 

 (Copplestone, Se konsten, 1986, s 344) 
 
 
 

1. Det första stadiet når vi genom att vi lyssnar till ett intensivt musikstycke. 
Samtidigt som musiken är på följer barnen med dess toner genom att  
måla med en mörk oljepastellkrita på ett vitt A3 papper. 
 (Omedvetna stadiet) 
 
 
2. När musiken tystnar får de titta på sina bilder. Vad kan du se bland  
alla dessa krumelurer? Snurra på bilden så hittar du kanske ännu fler. 
Därefter färgläggs figurerna som de har hittat med glada färger. Om fantasin tar slut, 
kan de be grannen titta och se om han eller hon hittar ännu fler figurer. (Medvetna 
stadiet) 
 
3. För Miró var titeln en viktig del av målningen så därför ska de under tiden de målar 
också tänka på en passande titel. Vad tycker DU är ett bra namn på din målning? 
 
4. Sist men inte minst måste konstverket få en bakgrund genom att vattenfärg strykes på 
hela pappret. (Obs! Använd mycket mer vatten än färg, annars finns risken att 
vattenfärgen fastnar på oljepastellen och täcker figurerna.) 
 

3. Samtal kring sina egna bilder 
De får sedan berätta för varandra om sina Miró-målningar. Först talar kompisarna om 
vad de ser på bilen sedan får konstnären själv berätta hur hon/han har tänkt. 
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Mirós bilder 

 
Dansösen   (Erben, 1990, s47) 

 
Hårstrå förföljt av två planeter (Erben, 1990, s 186) 
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Figurer och berg               (Erben, 1990, s 79) 
 

 
Stilleben med gammal sko              (Erben, 1990, s 83) 
 
 
Bilderna är hämtade ur Walter Erbens verk om Miró. 
Erben W., (1990), Miró, Benedikt Taschen Verlag, Köln, ISBN 3-8228-0361-8 
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Bilaga 2 
 
Till Målsman för elev i år 5   2001-10-01 
 
 
 
 
Jag vänder mig till Er för att be om tillstånd för att genomföra en intervju med ert barn. 
Om Ni och ert barn ger ert tillstånd kommer intervjun att ingå som en del i mitt 
examensarbete. Mitt exmensarbete handlar om hur barn upplever konst. Intervjuerna går 
till så att vi utgår från barnets egen Miróbild och kring denna samtalar vi om vad vi har 
gjort och hur man kan uppfatta begreppet konst. 
 
Mitt intresse för bild har alltid varit stort och under utbildningens gång har jag fördjupat 
mig inom detta område. Jag har besökt olika verksamheter som inriktar sig mot 
konstarbete med barn (t.ex. Nationalmuseum i Stockholm och Norrköpings 
konstmuseum). Jag har även läst en kurs i kommunikation och efter denna blev jag 
oerhört intresserad av hur man kan hjälpa barnen att utveckla sin kommunikativa 
kompetens. Min förhoppning är att denna studie ska leda fram till en bättre förståelse 
om hur barn erfar konst och vad konstsamtal ger dem. 
 
Jag går mitt sista halvår på IUV (institutionen för utbildningsvetenskap) där jag studerar 
till lärare med inriktning mot Sv/So och bild i år 1-7. Sista terminen består av praktik tio 
poäng och resterande av examensarbete. 
 
Intervjun kommer att spelas in på band för att underlätta min roll som samtalsledare 
under intervjuns genomförande. Jag försäkrar att intervjumaterialet kommer att 
behandlas konfidentiellt och att ingen utomstående får inblick i innehållet. Även 
resultaten kommer att redovisas på ett sådant sätt att intervjupersonerna blir omöjliga att 
identifiera. Deltagandet är frivilligt. 
 
Har ni några frågor får ni gärna kontakta mig (tel. XXXXXXXXX) 
 
 
 
 
 
 
Jag ger mitt tillstånd till att mitt barn blir intervjuat med bandinspelning för att ingå som 
en del i ett examensarbete om barn och konst. 
 
 
Elevens namn: 
 
 
 
 
Målsmans underskrift 
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Bilaga 3 
Frågeguide  
 
Kontaktpunkt:  Samtal kring elevens egen bild 
 Hur gjorde du den här? 
 Vad tänkte du på när du gjorde den? 
 Hur var det att prata kring din egen bild? 
 Vad tyckte du om att höra vad dina kamrater hade gjort? 
 
Konstsamtal: Vilka bilder av Miró tittade vi på?  
 Hur målade Miró? 
 
Olika stadier: Kan man rita och måla utan att tänka? 
 Ritar du och dina kompisar på samma sätt? 
 
Fantasi: Vad använde du inom dig när du arbetade med Miró? 
 Vad kan man använda fantasi till? 
 
Bildanalys :  Om man ser en bild som man vill förstå hur kan man göra då? 
 Vad kan man se i en bild? 
 
Konst: Vad är konst för dig? 
 Är din egen Miró bild konst? 
 
Sammanfattning: Vad har vi gjort under de här veckorna när vi arbetat med Miró? 
 Vad har du lärt dig av att arbeta med Miró? 
 
 


