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Sammanfattning

Bilder finns överallt i vår vardag. Barnen upplever mycket av sin omvärld just genom
bilder. Därför är det viktigt att barnen får ett eget bildspråk att möta massmediebilden
med.

Syftet med vårt examensarbete har varit att fördjupa våra kunskaper inom området barn
och konstverk. Vi fick en positiv erfarenhet av detta under vår utbildning och vi ville ta
reda på hur andra pedagoger arbetar med konstverk. Detta för att vi i vårt framtida yrke
skall ha en teoretisk bakgrund att luta oss emot. Vi har valt att studera hur och varför
några konstpedagoger och lärare arbetar med barn och konstverk. Deras uppfattningar
har vi jämfört med läst litteratur. Vi har även tagit upp relevanta delar ur
styrdokumenten för grundskolan.

Genom arbetet med konstverk får barnen använda många olika sinnen och uttryckssätt.
Vi har kommit fram till att arbetet med konstverk kan ge barnen ökat självförtroende
och därmed bättre förutsättningar för inlärning i andra ämnen. Vi själva, liksom de
lärare och konstpedagoger vi har intervjuat, har erfarenhet av att konstbilder stimulerar
barn till diskussion. Erfarna konstpedagoger anser att det inte finns någon konst som är
för svår eller för ful att ta upp. Det viktiga är att visaren tycker om verket och har en
relation till det.

Genom intervjuer med konstpedagoger och bildintresserade lärare har vi fått olika
förslag på hur man kan lägga upp arbetet med barn och konstverk. Gemensamt för alla
vi har intervjuat är att de på något sätt använder konstverk som inspirationskälla till
barnens egna skapande.
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 Ett barn har hundra språk
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen

skiljer huvudet från kroppen.
De tvingar en att tänka utan kropp

och handla utan huvud.
Leken och arbetet,

verkligheten och fantasin
görs till varandras motsatser. 1

                                                
1 Karin Wallin , Om ögat fick makt. Mer om de hundra språken och den skapande pedagogiken i Reggio
Emilia. 1986 s. 9
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1. Bakgrund

I vår utbildning till 1-7 lärare fick vi välja ett tillvalsämne, förutom våra huvudämnen
Matematik och No. Vi valde tillvalsämnet Bild. I en del av kursen där vi läste om "Barn
och konst" fick vi i uppgift att förbereda ett arbetsområde om antingen en speciell genre
eller en särskild konstnär. Vi läste på om konstnären/genren och kopierade konstbilder
på dia eller overhead. Med våra nya kunskaper och bilder gick vi ut i varsin klass för att
arbeta med konstverken. Våra lektioner inleddes med en presentation av konstnären.
Därefter följde ett samtal med barnen om bilderna. Slutligen fick barnen arbeta praktiskt
med konstverken som inspirationskällor. Våra lektioner gick över förväntan. Vi blev
positivt överraskade dels av barnens engagemang i konstsamtalet och dels av deras
kreativitet i det praktiska arbetet.

Efter att ha genomfört fältstudieuppgiften dokumenterade vi vårt arbetsområde. Sedan
återvände vi till ITL, institutionen för tillämpad lärarkunskap, för att redovisa vårt
arbete för våra kurskamrater. Redovisningarna var spännande och de gav oss inspiration
till fortsatt arbete med konstverk i bildundervisningen. Våra positiva erfarenheter ledde
till att vi arbetade med konstverk även under vår slutpraktik.

Det är främst konstsamtalen som har fascinerat oss, då vi har erfarit att eleverna är mer
aktiva under denna typ av samtal än i andra diskussioner i skolan. Vi har upplevt att
konstverken engagerar barnen och ger utrymme för fantiserande. Vi har fått
uppfattningen att det är mycket tacksamt att arbeta med konstverk. Eftersom vår
uppfattning är väldigt präglad av hur vi har lärt oss att arbeta med barn och konstverk,
vill vi undersöka hur andra bildlärare och konstpedagoger lägger upp sitt arbete.

Vi har under vår utbildning blivit inspirerade av den italienska förskolan Reggio Emilia.
Då vi tycker att de arbetar medvetet med bild har vi även valt att ta upp deras syn på
bildens betydelse för barnen.

Anledningen till att vi har valt att skriva vårt examensarbete tillsammans är att vi båda
är mycket intresserade av konst. Vi tror att vi får en fördel av att arbeta ihop eftersom
det ger oss möjligheten att bolla idéer och tankar under arbetets gång. Fyra ögon ser
bättre än två.
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2. Syfte och frågeställningar

Vi har positiva erfarenheter av arbete med konstverk i bildundervisningen och vill i
detta arbete fördjupa våra kunskaper inom detta område. Vårt syfte är inte att
kontrollera hur många lärare som arbetar med konstverk i bildundervisningen, utan vi
vill lära oss mer utav konstpedagoger och de lärare som verkligen arbetar med
konstverk och har en positiv inställning till detta. Vidare försöker vi ta reda på vad
lärare kan ha för syfte med att ta upp konstverk i undervisningen. Detta tycker vi är en
viktig del för att vi, som lärare, skall kunna redogöra för våra mål vid arbetet med
konstverk i skolan. Vårt syfte är dessutom att jämföra våra positiva erfarenheter med
konstpedagogernas och lärarnas tankar. Vi undersöker även hur konstmuseer och
länsmuseer kan arbeta med barn och konstverk. Vi har dessutom som syfte att se hur
samarbetet mellan skolor och museer kan gå till, när det gäller arbetet med konstverk.

Utifrån vårt syfte har vi valt att arbeta kring följande frågeställningar:

- Varför skall man arbeta med barn och konstverk?
- Hur kan man lägga upp arbetet med barn och konstverk?
- Hur kan samarbete mellan skolan och konstmuseer se ut?

Anledningen till att vi har valt att koncentrera oss på dessa frågeställningar är att vi vill
fördjupa våra kunskaper på området. Vi har under vår lärarutbildning prövat på ett sätt
att lägga upp arbetet med konstverk, men det finns säkert mycket att lära och inspireras
av lärare och konstpedagoger.
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3. Styrdokumenten

Vi har studerat läroplanen och kursplanen för att se vad som kan knytas an till arbetet
med barn och konstverk. Arbetet kan ge eleverna möjlighet att utveckla flera av de
aspekter som nämns i följande citat från läroplanen:

�I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska
aspekterna uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall
få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.�2

Vi hävdar bestämt att konstverk kan förmedla stämningar och väcka känslor hos barnen.
När man pratar om konstverket får eleverna chans att uttrycka sina känslor verbalt.
Genom det efterföljande praktiska arbetet så får eleverna använda en annan
uttrycksform.

Skolan ansvarar för att barnen skall uppnå vissa mål i grundskolan. Ett av dessa är att de
skall utveckla sin förmåga till kreativt skapande och få ett ökat intresse för att ta del av
samhällets kulturutbud. Vidare finns att läsa i Lpo-94 3 att skolan skall bidra till
elevernas harmoniska utveckling. Det är utforskandet, nyfikenheten och lusten att lära
som skall genomsyra undervisningen.

�Undervisningen skall stärka elevernas lust att arbeta med bilder. Den skall möta deras
behov att bearbeta och gestalta iakttagelser och uttrycka åsikter, känslor och erfarenheter i
ett bildspråk och utveckla deras känsla för bildens uttryckssätt.
...
Mötet med bildkonsten stimulerar tanken, fantasin och lusten att själv skapa.�4

Enligt kursplanen för bildämnet ger bild och bildkonst även tillfällen till reflektion kring
andra människors sätt att tänka och uppleva olika tider och kulturer.

Här följer de strävansmål ur kursplanen som vi anser relevanta för arbete med barn och
konstverk:

�Skolan skall i sin undervisning i bild sträva efter att eleven
- utvecklar sin förmåga att kommunicera med hjälp av bilder,
- utvecklar sin förmåga att använda, tolka, analysera och samtala om bilder,
- får kunskap om att bilden bär betydelse, skapar mening och har ett innehåll utöver det
föreställande,
- får en kulturhistorisk allmänbildning�5

                                                
2Utbildningsdepartementet, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94, 1994 s. 8
3a.a.
4Skolverket, Grundskolan Kursplaner Betygskriterier, 1996 s.11
5Skolverket, Grundskolan Kursplaner Betygskriterier, 1996 s. 11
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4. Litteraturgenomgång

4.1 Syftet med konstverk i bildundervisningen
Svaren till varför vi skall ge alla barn och unga erfarenhet av konst har växlat genom
tiderna, menar journalisten Katta Nordenfalk6. Det har varierat från att konsten gör oss
mer kreativa, mer mänskliga, mer harmoniska, till att konsten är ett språk som alla bör
få ta del av. När man hävdar att undervisning i estetiska ämnen gör människor mer
kreativa, brukar man inte mena att eleverna blir mer fantasifulla i sitt sätt att måla,
sjunga eller uppträda på en scen. Snarare föreställer man sig att målning, sång och teater
gör oss mer kreativa och fantasifulla i allt vad vi gör.

Genom att själv skapa och låta sig inspireras av andras skapelser, tränar vi upp våra
sinnen och ökar vår inlevelseförmåga, självständighet, humor, fantasi och
konstnärlighet. Dessa egenskaper är, enligt Agnes Nobel & Björn Sjöstedt7, författare
till boken "Konst och konstnärer i skolans arbete", av stor betydelse för att vi skall
kunna inordna fakta och färdigheter i ett meningsfullt sammanhang. Författarna skriver
att ett konstnärligt möte som verkligen engagerar eleverna kan utveckla förmågan och
lusten att tala, läsa och skriva. De fortsätter med att konstatera att genom mötet med
konstverk och genom att själv skapa så förenas känsla och intellekt och kunskapen kan
få liv. Kunskapsutvecklingen är en aktiv process. Med hjälp av bra konst kan människan
aktiveras i tanke och i handling. Då kan man också lära på ett annorlunda, mer
förståelseinriktat och helhetsbetonat sätt. Brita Grundstam-Thurin8, grundskollärare och
konstpedagog, ser ett variationsrikt program i skolan som en nödvändighet såväl för
elevernas kunskapsinhämtande som för deras personlighetsutveckling. Hon menar att
många av skolans elever arbetar mer framgångsrikt i skolans kunskapsämnen om de får
varva teorin med praktik och upplevelseämnen.

Grundstam-Thurin arbetar för konstmedvetandet och lusten till konsten. Hon strävar
efter att barnen skall känna att det här med konst är en alldeles vanlig del av skolarbetet
och livet. Hon tror att det finns ett behov hos barn att själva få medverka i samtal runt
en konstbild. Speciellt nu för tiden, när barns vardag till stor del upptas av redan
färdigproducerade program på TV, video och dataspel. Barnen kan uppleva att ett
konstsamtal i fyrtio minuter är som att ha sett en spännande film.

4.2 Reggio Emilias tankar om barn och konst
Bildläraren Hans Wetterholm9 beskriver tankarna i Reggio Emilias verksamhet. Där
talar man om de hundra språken. Det är ett symboliskt uttryck för alla våra språkliga
möjligheter.

Vi lever i en tid då bilden har en framskjuten position. Barnens uppfattning om
verkligheten påverkas av bilder, eftersom barnen upplever mycket av sin omvärld just
genom bilder. För att möta denna bildvärld vill man i Reggio Emilia att barnen lär sig
att berätta om sina upplevelser och iakttagelser i bild. På så vis får barnen ett eget
bildspråk att möta massmediebildens med.

Reggio Emilias bildpedagogik har gett resultatet att förskolebarnen presterar långt mer
avancerade bilder än vad som är normalt för åldern, enligt utvecklingspsykologerna.

                                                
6 Katta Nordenfalk, Barns bilder och solen lyste blå , 1996
7Agnes Nobel & Björn Sjöstedt, Konst och konstnärer i skolans arbete, 1982
8 Brita Grundstam-Thurin, Låt lusten leva, 1996
9Hans Wetterholm, 1996
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Malaguzzi, teoretikern bakom verksamheten, beklagar att omvärldens intresse har
koncentrerats på det vackra i bilderna. Syftet och målet är inte att göra fina bilder.
Bilden är det språkliga uttryck som barnen använder för att berätta och beskriva.

Wetterholm citerar Reggio Emilias grundläggande pedagogiska tankar:

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

2 Om ett uttryckssätt utvecklas (t.ex. bildspråket), gynnas även andra (t.ex. verbalspråket).
3 Utvecklingen 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."10

Svenska bildpedagoger har intresserat sig för Reggio Emilias verksamhet och det mest
intresseväckande har varit bildens roll för kunskapstillväxten, menar Wetterholm.
Vidare skriver han att genom undervisningen i Reggio Emilia utvecklar barnet ett eget
arbetssätt. I barnens bildskapande förekommer sällan kopiering av vuxenbilder. Barn
kan se och tolka bilder som är avsedda för vuxna. De kan se vad bilden föreställer,
känna igen delar och detaljer, även om de inte förstår helheten. Här finns en skillnad
mellan bildspråket och det verbala språket. Ett barn finner knappast nöje i att lyssna på
vuxenlitteratur.

4.3 Barns kreativitet
Definitionen av kreativitet enligt Prismas Nya Uppslagsbok:

förmåga till nyskapande; initiativrikedom och förmåga att förverkliga idéerna11

Kreativitet är, enligt den pedagogiske filosofen Lev S Vygotskij12, en mänsklig aktivitet
som resulterar i nyskapande. Det kan gälla både skapande av materiella ting i den yttre
världen eller nytt tänkande i människans inre. Hjärnan både bevarar och reproducerar
våra tidigare erfarenheter samtidigt som den kreativt bearbetar och skapar nya
situationer. Den kreativa aktiviteten gör människan till en framtidsinriktad varelse, som
skapar sin framtid och samtidigt förändrar sin nutid.

Katta Nordenfalk refererar till Matti Bergström13 som är hjärnforskare vid Helsingfors
universitet. Han hävdar att barn är kreativa. Vuxna gör ett stort misstag när de betraktar
barn som förutsägbara. Problemet ligger i att barnen blir hämmade i sin kreativitet av
vuxna i sin omgivning. När barnen blir vuxna fortsätter de att hämma sina egna barn
Bergström anser att barnen har sina egna idéer och sitt eget tankesätt som vuxna inte
kan sätta sig in i. Att utgå ifrån att vi inte förstår oss på barnen skulle tillåta oss att
förundras. Det skulle även få konsekvensen att lärare slutar med att hela tiden försöka
driva på barnen att bli äldre. Bergström tycker att skolan dödar barnens kreativitet.
Detta eftersom läraren försöker upprätta sin ordning och göra barnen entusiastiska för
sina idéer. När vi försöker styra kreativiteten på detta sätt kommer viljan att vara läraren
till lags att kväva barnens kreativitet.

Bergström förklarar hur kreativiteten uppkommer i den tredelade hjärnan. I ena änden
finns den oordnade hjärnstammen, som förmedlar signaler från människans inre. I den
andra den högt utvecklade och ordnade hjärnbarken, som tar emot sinnesintryck från

                                                
10 Hans Wetterholm, 1996 s. 23
11 Prismas Nya Uppslagsbok , 1995 s. 387
12 Lev S Vygotskij, Fantasi och kreativitet i barndomen, 1995 s. 13
13 Katta Nordenfalk, 1996
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den yttre miljön. Mellan dem finns en förmedlande länk, det s.k. limbiska systemet,
hjärnans Jag. Här sker urvalet av de signaler som stam och bark skickar och som
resulterar i vårt beteende. Kaos och ordning möts och nya kreativa tankar uppstår i vårt
mentala Jag. Men trots att kamp och konflikt härskar i Jaget resulterar det alltid i en
lösning av konflikten.

Vidare hävdar Bergström att barnen ser sin omgivning genom ett slags
"möjlighetsglasögon". De testar gränser genom sin lek och sitt fantiserande. Om vi inte
stärker denna lek hos barnet blir deras Jag svagt. Bergström förklarar närmare med hjälp
av "trädtoppsmodellen". Tänk dig en pojke som står under ett träd och tittar upp mot
trädkronan. Pojken vill klättra upp för att undersöka hur världen ser ut där uppifrån. Han
börjar klättra, faller, greppar en ny gren, faller och klättrar upp igen. Om ingen vuxen
ingriper så lyckas han nå toppen av ren lust och vilja. Viljan och längtan är större än
rädslan. Men den vuxna ingriper nästan alltid och ropar ner barnet. Förstår du inte att
du kan slå dig! Om barnet envisas kan den vuxna gå med på att själv visa hur barnet
skall göra för att ta sig upp. Ta först den grenen. Nej, inte den! Den sa jag ju!  Halvvägs
upp har pojken blivit skrämd eller tappat intresset.

Bergström har åsikten att eleverna i dagens skola matas med för mycket kunskap. Detta
innebär att hjärnbarken hos dessa barn inte växer till sin fulla tjocklek, vilket den skulle
ha gjort vid ett lägre informationstryck. Detta medför att kreativiteten, koncentrations-
och iakttagelseförmågan sjunker. När barnet inte klarar en uppgift i skolan är vår första
tanke att eleven måste plugga mer. Bergström menar att det är precis tvärtom. Barnet
behöver plugga mindre och leka mer för att Jaget skall hinna värdera kunskapen. Reggio
Emilia pedagogerna 14 menar att lärare ofta felaktigt rekommenderar mer teori och
mindre skapande till elever som har svårt med läsning och skrivning. Men - hävdar man
i Reggio Emilia - fantasi och förnuft är inte varandras motpoler. Fantasin är förnuftets
förutsättning. Det gäller att ta till vara barnets hundra språk.

Det är underligt att kreativitet inte ägnas större uppmärksamhet i skolan, tycker Rob
Barnes15, konstnär och pedagogiklärare vid University of East Anglia, Norwich. Den
kreativa förmågan, som många gånger har låg status i skolan, är en förutsättning för att
det skall skapas nya saker i samhället. Uppfinningsrikedom borde vara ett
grundläggande intresse för skolan. Ju oftare barn ställs inför kreativa problem desto
lättare får barnen kreativa idéer.

4.4 Bildpedagogens uppgifter

"Våra barn ska lämna skolan med en lust till naturen, bilden, musiken, dramatiseringen och det
talade och skrivna ordet. De ska gå ut i livet med ett flödande och variationsrikt språk som
redskap. De ska vara medvetna om hur kropp, själ och intellekt i samverkan utvecklar människan
till en stark och medveten individ." 16

Det handlar om personlighetsutveckling, skriver Grundstam-Thurin. Barnen måste bli
medvetna om sig själva både psykiskt och fysiskt för att kunna ta till sig viktig kunskap
som skolan och livet förmedlar. Hon fortsätter:

"Vi lärare ska träna barnets öga för att kunna se och iaktta bättre. Vi ska träna barnets öra för att
kunna höra och uppfatta nyanser bättre. Träningen gäller för alla barnets sinnen, alla barnens
språk. Vi vuxna har en skyldighet att bekräfta barnens alla begåvningar och på så sätt ge dem
självtillit nog för att uppleva sin omvärld och sitt liv som värdefullt, även i de motgångar som de

                                                
14Agnes Nobel & Björn Sjöstedt, 1982
15 Rob Barnes, Lära barn skapa, 1994
16 Brita Grundstam-Thurin, 1996 s. 9
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har framför sig." 17

Bildläraren och konstpedagogen Elisabet Skoglund 18 är av åsikten att bildpedagogens
uppgift inte borde vara att betygsätta elevernas bilder. Det viktiga är att uppgifterna
stimulerar barnens fantasi och lockar till att hitta egna lösningar. Bildpedagogen borde
se och uppskatta det fina, underbara, fantastiska i barnens bilder. Eleverna måste få
känna att de är bra. Wetterholm19 betonar vikten av att varje uppgift ett barn ställs inför
skall ha en tydlig funktion och kännas angelägen. Därför är barns möten med konsten
lättast att förmedla då konstbilden visar något som barnets tankevärld och
känslostämning är förberett på.

Att läraren har teoretisk kunskap är givetvis bra, men Grundstam-Thurin20 anser att det
är minst lika viktigt att känna till barns behov och att ha vana vid att arbeta med barn
och deras kreativa intryck och uttryck. Att ha förmågan att locka fram lusten till
konstupplevelsen är av avgörande betydelse. Barnes21 påpekar att läraren måste visa vad
som är viktigt i konsten, annars finns det knappast någon anledning för barnen att tro att
där finns något av värde att lära sig. Att förstå konst är något man lär sig, menar
Wetterholm22. Man utvecklar sin smak genom att studera bildkonst tillsammans med
kunniga personer.

4.5 Hur man kan arbeta med barn och konstverk

4.5.1 Förberedelse och val av konstverk
Skoglund 23 anser att det är lättare att ta till sig konst som man känner igen. Man känner
sig trygg med konstverk där man ser vad det föreställer. Konst som är främmande kan
oroa och den kan även fodra mer av sin publik. Det tar tid att uppleva något nytt. Vidare
hävdar hon att alla människor kan uppleva konst, bara de får chansen och har viljan. När
Grundstam-Thurin24möter en ny grupp använder hon däremot abstrakta konstverk.
Kraftfulla och icke-föreställande verk tar ofta snabbt och lätt tag i barnet. Dessa är oftast
de konstverk som vuxna känner sig osäkra inför och kanske väljer att inte titta på. Hon
varnar oss för att lämna över våra rädslor och fördomar på våra barn. Vilket konstverk
visaren väljer att presentera för barnen spelar egentligen inte så stor roll. Huvudsaken är
att visaren själv tycker om verket. Det är nämligen visarens lust som förs över till
barnen i arbetet. Maria Taube25, museilärare på Moderna Museet, anser att visaren skall
ha en relation till konstverket man presenterar. Om man inte har någon relation får man
skaffa sig det. Grundstam-Thurin tycker att det är bra att även visa någon bild på
konstnären och hans familj. På så vis bekantar sig barnen med personen som målat
verket. Hon tycker också att man skall berätta något vardagligt om konstnären så att
barnen får lära känna konstnären som en vanlig människa.

4.5.2 Konstupplevelsen

Skoglund ger sin förklaring på vad en konstupplevelse är:

"En konstupplevelse är svår att beskriva eftersom själva upplevelsen är icke-verbal. Det är när

                                                
17 Brita Grundstam-Thurin, 1996 s. 9
18 Elisabet Skoglund, Leken och konsten, 1993
19 Hans Wetterholm, 1996
20 Brita Grundstam-Thurin, 1996
21 Rob Barnes, 1994
22 Hans Wetterholm, 1996
23 Elisabet Skoglund, 1993
24 Brita grundstam-Thurin, 1996
25 Katta Nordenfalk, 1996
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konsten berör oss på ett djupare plan där orden inte räcker till. Därför behöver vi konst. Därför gör
konstnärer konst. För att det är bortom orden. Därför kan jag aldrig berätta för andra vad
konstverken betyder."  26

Grundstam-Thurin anser att en trygg, positiv och avdramatiserad stämning i gruppen är
av stor vikt för att barnen skall våga dela med sig av sina tankar. Ett viktigt syfte med
att tala om ett konstverk är att barnen tränas i att lyssna på varandra. Man måste själv
visa respekt för kamraternas berättelser, för att få respekt tillbaka. Barnen skall försöka
sätta sig in i kamraternas reaktioner på, inlevelse i och upplevelse av bilden. Vidare
belyser hon för eleverna vikten av att vi alla tänker, tycker och reagerar olika:

"Vi är tretton stycken här inne nu. Tänk, då har vi tretton olika hjärnor, som har tretton olika
fantasier. Ingen fantasi är lik någon annans. Det är ju det som är så fantastiskt med oss människor,
att vi är så olika! Vi tänker, tycker och fantiserar olika! Ändå duger alla våra tankar lika bra!"  27

Det är bara konstnären själv som vet vad tanken var bakom verket. Om man vill arbeta
med barnens upplevelser runt en konstbild skall man inte tala om vad konstnären själv
kallat sitt verk, menar Grundstam-Thurin. Det är bättre att tala om verkets namn vid ett
senare tillfälle då elevernas upplevelser kommit fram. Detta kan i sin tur leda till
ytterligare diskussioner. Ofta försöker man förstå eller begripa en konstbild, men det
tycker hon inte att man behöver. Det handlar om en kommunikation mellan en konstbild
och en betraktare. Det blir en helt personlig upplevelse i vilken man lägger sina egna
värderingar.

Grundstam-Thurin brukar låta barnen känna sig in i bilden under tystnad. Hon vill att
barnen skall upptäcka vilka känslor som väcks när de ser bilden. Kanske tankar väcks
omkring upplevda händelser eller drömmar. Barnen får associera fritt. Varje elev får på
det här sättet möjlighet att utveckla sin egen åsikt, opåverkad av vad gruppens ledare
tänker och tycker. Wetterholm28 menar däremot att man bör börja med att beskriva vad
man ser, helt objektivt. Detta gäller för både abstrakt och konkret konst. Fritt
fantiserande för tidigt kan innebära att vissa innehållsdelar aldrig blir upptäckta. Efter
beskrivningen av det visuella innehållet talar man om konstnärens val av uttrycksmedel.
Man studerar konstverkets linjer, ytor, volym och komposition.

Ibland kan läraren väva in lite fakta, skriver Grundstam-Thurin29. Det är dock inte
läraren och lärarens kunskap som är viktig, utan det är som vanligt barnens upplevelser
som står i centrum. Ju yngre barnen är desto mindre fakta är de rustade att ta emot från
pedagogen. Även Taube30 poängterar hur viktigt det är att använda barnens egna
begrepp och ta fram barnens minnen och erfarenheter.

Skoglund 31 menar att man kan leka fram konstupplevelserna. Det görs exempelvis
genom associationslekar, dramaövningar, sagor, poesi, musik, berättelser, dialoger, eget
målande, tecknande och byggande.

Grundstam-Thurin32 ger många exempel på frågor man kan diskutera med barnen. (Se
bilaga 1) Hon menar att frågor kan vara till hjälp för de tillbakadragna eleverna när de
skall berätta om sina iakttagelser och känslor. Läraren skall inte tvinga någon att berätta
om sina tankar och känslor. Det går lika bra att senare berätta med färg och form som

                                                
26 Elisabet Skoglund, Lusten att skapa, 1990 s. 15
27 Brita Grundstam-Thurin, 1996 s. 23
28 Hans Wetterholm, 1996
29 Brita Grundstam-Thurin, 1996
30 Katta Nordenfalk, 1996
31 Elisabet Skoglund, Leken och konsten, 1993
32 Brita Grundstam-Thurin, 1996
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verktyg. Hon hävdar att det är viktigt att eleverna får känna total frihet. Först när vi
känner friheten, släpper vi loss känslorna och kreativiteten.

Det är svårt att få diskussionen att avstanna även att de vet att de skall sätta igång med
det praktiska arbetet. Vidare har Grundstam-Thurin erfarenheten att eleverna fångas helt
av sin inlevelse i konstverket och inte kan få nog av att delge sina tankar och upptäckter.
Små barn har skarpa ögon med vilka de kan upptäcka detaljer, som inte ens visaren har
sett. Barnen har förmågan att förstora detaljerna som är mycket illustrativa, både för
verket och för barnets egen iakttagelseförmåga.

Taube33 vill befria barnen från att värdera konst som fin eller ful. Detta är något som
barnen, enligt henne, lär sig under skoltiden. Ett sätt att få bort värderingarna kan vara
att just ta fram tavlor som bekräftar barnens fördomar. Efter att ha arbetat med dessa
bilder ett tag, så försvinner behovet av att värdera. Ett annat sätt att komma undan
låsningar i fördomar och ensidiga frågor blir att tala om tekniken i bilderna. Taube
skriver att barn kan tala med fröken om vissa av verken men inte om andra. Många
frågor blir svårare att diskutera när man blir äldre. Tonåringarna kan vilja ställa just de
frågorna som en femåring ställer, men vågar inte.

När man väljer att låta barnen möta konstverk på ett museum är det viktigt att besöket är
förberett. Barnen skall känna att det har en funktion för dem. Wetterholm34 menar att
barnens museibesök bör begränsas till möten med några få konstverk. Det finns enligt
honom många sätt att välja ut konstverken man skall studera. Några i gruppen kan få
välja ut "dagens konstverk". Besöket kan gälla en bestämd konstnär, en särskild genre
eller kanske studium av en speciell färg. Grundstam-Thurin35 anser att barnen bör få
chansen att gå runt och bekanta sig med konstverken, för att sedan låta barnen ställa sig
vid det eller de konstverk som de helst vill prata om. Vid museibesöket kan läraren med
fördel ta hand om barnen själv. Detta eftersom en van pedagog ser hur barnen reagerar
inför konsten. Det räcker inte med att vara en god konstvetare om man inte har
förmågan att nå fram till barnen och väcka deras lust, nyfikenhet och vetgirighet. Hon
fortsätter med konstaterandet att en guide med målet att föra över sin egen kunskap kan
leda till att barnen tappar intresset för konstutställningar lång tid framåt.
Mette Prawitz36, som arbetar med barnvisningar på Moderna Museet, har stött på många
barn som har varit tysta och knappordiga när de skulle uttrycka sig verbalt. Hon är
medveten om att det i varje grupp finns barn som inte vill prata, men av de 4000 barn
som hon har träffat har det bara varit 5-6 barn som inte velat måla.

Grundstam-Thurin37 har upptäckt att blyga, försiktiga men också svårhanterliga barn är
mycket aktiva i konstsamtalen och även i det efterföljande arbetet. Hon har noterat hur
väl de svåranpassade barnen fungerar i den här formen av undervisning. Hennes teori är
att de skall ges möjlighet att lika ofta konfronteras med den här typen av undervisning
som med vanlig specialundervisning. Barnen skulle nog må bra av att få utveckla de
sidor av sin personlighet och de språk som vanlig undervisning inte får fram.

4.5.3 Barns bildskapande

Carlo Derkert38 var först i Sverige med att arbeta medvetet med barn och konstverk. Det
gjorde han redan på 1940-talet på Nationalmuseum i Stockholm. Gedin och Taube

                                                
33 Katta Nordenfalk, 1996
34 Hans Wetterholm, 1996
35 Brita Grundstam-Thurin, 1996
36 Katta Nordenfalk, 1996
37 Brita Grundstam-Thurin, 1996
38 Marika Gedin och Maria Taube, Hjärtats bilder, 1993
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menar att han var av åsikten att barn tecknar för sin egen skull. Deras intresse ligger inte
i att skapa estetiska och vackra bilder, utan de gestaltar sina erfarenheter med lust som
det enda motivet. Vidare menar han att barn skapar för att orientera sig i världen. Detta
bekräftar även bildläraren Karin Furness39 som säger att det är i det skapande arbetet
som barnen upptäcker och undersöker sin omvärld, smälter och bearbetar sina intryck
till insikter. Taube40 har uppfattningen av att vuxna människor gärna vill värdera allting
utifrån sina idéer om lycka, skönhet och felfrihet. Det är ointressant, det viktiga är
processen, tycker hon. Bilden har en annan funktion för barnen än för vuxna, ofta lägger
barnen ifrån sig bilden eller till och med förstör den när de är klara. Hon ställer sig
frågande till människor som alltid funderar över vad som är bra eller dåligt. Hur skall
man då någonsin våga måla?  Barn är inte konstnärer, eftersom de inte målar för
offentligheten. De målar för att upptäcka sitt eget språk och undersöka sina känslor och
tankar. Vi måste låta dem skapa på deras egna villkor, säger Taube.

Barnes menar att bildskapande inbegriper en rad mentala aktiviteter, som
problemlösningsförmåga, urskillningsförmåga och beslutsprocesser. Barn får inte endast
ge utlopp för sina känslor på bildlektionerna.

"...om känslomässig urladdning vore konstens enda uppgift skulle bildundervisningen snarare
organiseras som psykoterapi, med läraren som psykiater."  41

                                                
39 Katta Nordenfalk, 1996
40 Marika Gedin & Maria Taube, 1993
41 Rob Barnes,  1994 s. 21
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5. Upplägg och genomförande

För att få djupare kunskap och olika perspektiv på hur man kan arbeta med barn och
konstverk, så valde vi att intervjua både lärare och museipedagoger. Vi gjorde dessutom
en observation av hur en konstpedagog arbetar i skolan. Eftersom vårt syfte inte var att
kontrollera hur många lärare som arbetar med konst i bildundervisningen, så sökte vi
upp lärare som har ett intresse för och arbetar medvetet med konstverk. Vi hade tidigare
knutit kontakt med två lärare som vi vet brinner för bildämnet. Den tredje läraren fick vi
tips om genom vår handledare. Hon tipsade oss även om den ena museipedagogen,
Onita Wass. Den andra museipedagogen, Hanna Sjöberg, tog vi kontakt med efter att ha
varit inne på Stockholms Länsmuseums hemsida. Anledningen till att vi fann just deras
verksamhet intressant är att de anordnar konstdagar ute på skolorna.

Efter önskemål om anonymitet från en av de intervjuade lärarna, så valde vi att kalla
lärarna för lärare A, B och C. Av museipedagogerna har vi däremot fått tillstånd att
använda deras riktiga namn. Eftersom museipedagogerna utgör en stor del i vårt arbete,
är det bra att vi kan använda dem som källa.

Lärare A är utbildad SvSo 1-7 lärare med bild som tillval och har dessutom läst 30
poäng konstvetenskap. Hon har varit verksam i drygt två år på en 1-5 skola där hon
både arbetar med låg- och mellanstadiebarn. Lärare B har samma utbildning och har
varit verksam i fem år. Han arbetar med mellanstadiebarn på en skola som har elever
från förskolan till gymnasiet. Båda skolorna ligger i en relativt stor stad med över 100
000 invånare. Den tredje, lärare C, som vi har intervjuat, har precis gått i pension. Hon
har arbetat som lågstadielärare i ungefär 40 år. Hon har även läst 40 poäng
konsthistoria.

Onita Wass arbetar sedan 10 år som museilektor på Norrköpings konstmuseum. Hennes
bakgrund består av universitetsstudier i kulturkommunikation. I dessa studier ingick 60
poäng konst, vilket är kravet för att få arbeta på ett konstmuseum. En av hennes
arbetsuppgifter är att visa konst för barngrupper som kommer till museet.

Hanna Sjöberg jobbar som vikarierande konstpedagog på Länsmuseet i Stockholm. Hon
har utbildat sig till kulturvetare med konstvetenskap som huvudämne. På länsmuseet
jobbar hon med en verksamhet som kallas "Konst i Skolan", som har funnits i ca 10 år.
De vänder sig till alla mellanstadieskolor (år 3-6) i länet, med tyngdpunkt på årskurs tre
och sex. Verksamheten bygger på temadagar, där konstpedagogen reser ut i skolorna
och tillbringar en hel dag i samma klass.

Alla fem kontaktades först via brev, där vi förklarade vilka vi är och vad vårt arbete går
ut på. Vi hörde av oss en vecka senare och bestämde tid och plats för intervju. Vi hade
förberett oss med frågor som stöd för intervjun (Bilaga 2), men vi försökte få intervjun
att mer likna ett samtal. Under några av intervjuerna använde vi oss utav bandspelare.
Detta för att vi ville vara säkra på att få med allt som sades och för att det skulle vara
lättare att få ett flyt i samtalet. Vi upplevde att användandet av bandspelaren gjorde den
intervjuade nervös och beslöt oss för att vid de sista intervjuerna använda papper och
penna. Detta gick bra eftersom vi var två som intervjuade. Den ena kunde observera och
föra anteckningar medan den andra kunde koncentrera sig på samtalet. Under vår
observation i skolan med Hanna använde vi oss utav videokamera. Det var för vår egen
skull så att vi skulle kunna gå tillbaka och analysera.

Lärare A och B intervjuades i sina klassrum, medan lärare C intervjuades hemma i sin
bostad. Onita Wass intervjuades på hennes arbetsrum på museet och Hanna Sjöberg
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pratade vi med i samband med konstdagen. Henne har vi även haft kontakt med via
e-post, då frågor dykt upp i efterhand.

Vi lät konstpedagogerna få läsa igenom vad vi skrivit om dem innan tryckning. Detta
för att säkerställa att vi inte missuppfattat eller glömt något viktigt.

Vi har valt att presentera museipedagogernas tankar var för sig, eftersom deras arbete
skiljer sig en del från varandra. Lärarnas intervjuer har vi däremot sammanställt då
deras tankar och arbetssätt är lättare att jämföra.



19

6. Resultat

6.1 Den pedagogiska verksamheten vid Norrköpings konstmuseum

6.1.1 På museet
Till museet kommer grupper i varierande åldrar från förskoleklasser och uppåt. När
Onita träffar en barngrupp tar hon först reda på om barnen har varit på ett konstmuseum
innan, annars är det viktigt att gå igenom vad ett konstmuseum innehåller och hur man
beter sig där. Det är viktigt att barnen förstår konstverkens värde och att man inte får
röra vid dem. Detta tydliggör hon genom att ta med sig vita handskar för att visa hur de
gör när de flyttar konstverken. Då förstår eleverna att man måste vara varsam.

6.1.2 Förberedelser och val av konst
När hon förbereder sig inför en visning är det givetvis av stor betydelse att ta reda på så
mycket som möjligt om verket och konstnären. Det är också viktigt att ta sig tid och
sitta ner för att studera verket. När Onita förbereder sig kan hon sitta en timma och bara
titta på verket. Det viktiga är inte att man pratar om teoretiska idéer eller ismer med
barnen. Ibland gör man det ändå men utan att blanda in svåra begrepp. Det är inte
ismerna som är det viktiga utan att man kan bilden. Man får inte vara osäker som
konstpedagog. Onita refererar till Elisabet Skoglund som säger att "En rädd pedagog är
en farlig pedagog". Man måste känna sig säker och trygg och tycka om konstverken
som man väljer att visa.

Vilken tavla man väljer spelar inte så stor roll. Det viktigaste är att man samlar gruppen
och sätter sig ner i lugn och ro och fokuserar på en bild. Hon vill komma bort från att
barnen springer omkring och tittar på alla bilder. Det ger bara en splittrad upplevelse.
När Onita väljer ut konstverk inför en visning så blir det både gammal och ny konst.
Hon har märkt att lärare många gånger undviker att visa abstrakt konst för barn. Hennes
erfarenheter är dock positiva då hon upplever att barn finner abstrakt konst spännande
och underhållande. Barn har vanligtvis inte så mycket fördomar om konst som vuxna.
Onita gör en jämförelse mellan barngrupper som är av olika åldrar. Barn i år 0-3 tycker
ofta det är mycket spännande att komma till museet. De något äldre barnen, år 4-6,
tycker ibland att det är töntigt att besöka konstmuseet. Hon menar att det finns konst för
alla. Det gäller bara att hitta konstverk som intresserar. Med elever i år 7-9 kan man ha
mycket intressanta diskussioner om vad konst är för något. De har ofta fördomar om
konst. "Om man bara gör så här så kan man sälja det för en miljon kronor." Det är
viktigt att ta sig tid till att diskutera dessa fördomar. Det är något som man måste ta sig
igenom innan man kan fortsätta.

Hon tycker att barnen själva kan få välja ut vilket konstverk man skall prata om. Detta
går bra om det är en liten barngrupp. När barnen har valt konstverk får de motivera
varför de valde just det verket.

6.1.3 Varför man skall visa konstverk för barn

Syftet med en konstvisning är att öppna upp ögonen hos barnen, vilket egentligen sällan
behövs. Hon vill visa bra konst och få barnen att uppleva vad det kan ge. Hennes önskan
med visningen är att eleverna skall få en konstupplevelse, förhoppningsvis utifrån ett av
de visade verken. Konst handlar inte om kunskap eller kunskapsförmedling. Konst är
någonting. Det är ett språk som inte är bild och ord. Det språket måste få verka av sig
självt.
Det är så mycket bilder runt omkring oss. Det är viktigt att man lär sig måla själv - lära
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sig att hantera bildspråket. Idag mer än någonsin använder man bilder. Bilder blir mer
och mer viktiga och då kan det vara mycket intressant att möta folk som är specialister
på bild - konstnärerna.

6.1.4 Konstsamtalet

En konstvisning får högst vara 40 min lång och under denna tid brukar hon visa 3 - 4
olika konstverk. Därefter följer ofta praktiskt arbete i verkstaden.

Barn ser oftast mycket i bilderna så det behövs vanligtvis inte så mycket för att få igång
en diskussion. Hon förbereder sig inte med frågor innan visningen. Det är viktigare att
våga följa med vart spåret i diskussionen leder. Ofta är konstsamtalen mycket
intressanta. Många gånger leder samtalen in på existentiella och historiska frågor.

På högstadiet är det ofta elever som upplevs stökiga som är aktivast under
konstsamtalen. De vill prata mycket och har ofta mycket intressanta kommentarer. Det
kan vara tråkigt att ha en visning för en städad klass. De kommer många gånger inte
med några egna idéer och verkar bara se det i konstverken som guiden pratar om.

Onita medger att det är mycket svårt att få alla barn aktiva i samtalet, men alla aktiveras
senare i det praktiska arbetet i verkstaden.

6.1.5 Det praktiska arbetet
En konstnär leder arbetet i verkstaden. Där får man arbeta med olika material, utifrån
teman som har anknytning till visningen. Barnen kan få måla ett minne utifrån
visningen. Ibland är det några elever som inte nappar utan vill jobba med egna idéer. Då
får de göra det istället. Onita menar att det är av stor betydelse att man får känna sig
duktig på något, att få göra en bild som man är stolt över. Det är därför viktigt att
använda sig av material som det är lätt att skapa ett positivt resultat med.
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6.2 Den pedagogiska verksamheten vid Stockholms länskonstmuseum

Länskonstmuseet är den del av Stockholms läns museum som arbetar med konst och
bild. En av deras viktigaste målgrupper är barn och ungdom och därför satsar man
mycket på konstpedagogik genom exempelvis klassrumsutställningar och "Konst i
skolan"-dagar. Som lärare kan man hyra en klassrumsutställning med ett antal
konstverksreproduktioner. Till denna hör en handledning med förslag på frågor och
samtalsämnen till bilderna.

Vi åkte upp till Stockholm för att vara med på en "Konst i skolan"-dag. Där träffade vi
konstpedagogen Hanna Sjöberg som denna dag skulle arbeta med konstverk i en klass
med elever i år två. Vanligtvis arbetar hon med elever i år tre till sex, men gjorde ett
undantag denna gång. När hon arbetar med yngre barn lägger hon upp arbetet lite
annorlunda, med bland annat fler raster.

Vi inleder detta avsnitt med en beskrivning av hur en konstdag kan gå till för att sedan
redogöra för deras mål med verksamheten.

6.2.1 Mötet med konstbilden
Dagen började med att barnen satte sig i en halvcirkel på golvet. Vi presenterade oss
och barnen fick säga sina namn. Hanna hade med en stor konstmapp. Hon frågade
barnen vad som kunde dölja sig däri för att skapa lite nyfikenhet. Hon väntade med att
öppna den ett tag och skrev dagens konstnärs namn på tavlan - Joan Miró. Barnen fick
pröva att säga namnet och sedan berättade Hanna en spännande historia om konstnären.
Syftet med berättelsen var att skapa en stämning innan konstverket togs fram. När
berättelsen var slut gjorde vi lite stretchövningar så att vi skulle orka sitta på golvet en
stund till.

Nu var det dags att ta fram vad som fanns i mappen. Alla blundade medan Hanna
plockade fram en tavla, "Bondgården" (1921-22), målad av Miró. Hon berättade lite om
hur målningen kommit till, t.ex. att det hade tagit ett helt år att måla den och att det var
en av hans tidiga målningar. Hans tidiga verk var väldigt detaljrika och därför passade
det att varje barn fick säga något om en detalj i bilden. De fick tänka på hur de upplevde
detaljen och varför. Hälften av barnen hann prata innan det var dags för lite rast. Efter
rasten fick resten av barnen visa vilken detalj de valt och vad det kunde föreställa.

Nästa målning, "Den blå himlens guld" (1967), var exempel på hans senare abstrakta
verk. Hanna bad barnen blunda igen medan hon tog fram bilden. Hon berättade lite om
denna bild och förklarade att Miró älskade att måla fantasibilder. Vi kan inte veta vad
Miró tänkte när han målade tavlan, så därför fick barnen fantisera fritt. Det var en
enorm aktivitet bland barnen. Alla ville tolka bilden högt. Många barn ville gärna vända
upp och ner på bilden. Det kom fram en mängd intressanta tolkningar.

Hanna höll fram både den första och den andra bilden och bad eleverna jämföra
färgerna. Någon tyckte att fantasibilden hade gladare färger, "man blir mer glad av
dem" .

Den sista bilden, "Hyllning till Picasso" (1970), fick många roliga förklaringar.
"Ah - en rymdraket!", utbrast en pojke helt spontant. "Nej, en gubbe - här är
armarna…", förklarade en annan. Andra tolkningar var en insekt eller en kalashatt.
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6.2.2 Lite färglära
En fråga barnen fick var hur många olika färger barnen trodde att vi kan uppfatta med
våra ögon. De blev imponerade när Hanna berättade att vi kan se 10-16 miljoner
nyanser. Detta trots att det bara finns tre grundfärger. Hon satte upp ett papper med
färgmatte. Det såg ut så här (fast målat med färger):
gul + röd = orange
blå + röd = lila
gul + blå = grön
röd + blå + gul = brun
Hanna visade även hur man kan blanda till svart med färgerna röd, blå och gul. Det
krävs bara lite andra proportioner än när man gör brun. För att kunna blanda alla
nyanser krävs att man har två olika blå och två olika röda, förutom gul och vit.

6.2.3 Det egna skapandet
Efter lunch var det dags för barnen att själv måla. De fick använda grundfärgerna och
vitt. Det var alltså meningen att de skulle öva på att blanda färger för att få fram olika
nyanser. Barnen var väldigt ivriga att få sätta igång att måla. Men först gav Hanna några
förslag på vad de kunde måla för att de lättare skulle komma igång och undvika att bli
låsta i sitt målande. Förslagen hon gav var övergripande, för att de skulle kunna tolkas
individuellt. Förslagen var:

* Mitt favoritställe
* En dröm
* En hyllning

Barnen klädde på sig förkläden och borden kläddes med vaxdukar. Här fick barnen
chans att vara kreativa. Några barn målade två bilder medan andra knappt hann en bild.
Mycket möda lades ner på att blanda nya nyanser som de skulle använda i bilderna. Det
var roligt att se att barnen verkligen hade blivit inspirerade av Miró. De flesta målade
abstrakt och hade dessutom en tanke bakom sina alster. Liksom Miró målade flertalet av
barnen färgglada bilder.

6.2.4 Utställning

Alla målningar sattes sedan upp på tavlan. Det var en färgglad samling bilder. Barnen
samlades i halvcirkel igen framför bilderna. I stället för att bara prata om varje bild så
lekte vi en lek. En elev började med att beskriva en av de andra barnens bilder. Det
gällde att berätta om den med känslor och inte detaljer. Det skulle inte vara alltför lätt
att gissa vilken bild som beskrevs. När skildringen var klar fick de andra eleverna
försöka lista ut vilken bild som just beskrivits. Den som gissade rätt fick redogöra för en
annan bild osv. När en bild hade beskrivits fick ägaren tala om vad han/hon hade målat
och om skildringen stämde. På detta sätt blir bilderna sedda bättre än om de bara hade
hängts upp på väggen. Barnen lär sig också att använda känslouttryck för att beskriva.
Barnen var mycket aktiva under denna lek.

6.2.5 Länskonstmuseets konstpedagogik
Metoden de använder utgår från de tre grundpelarna "Mötet med konstbilden", "Det
egna skapandet" och "Samtalet kring bilderna". Varje del är viktig i sig men
tillsammans ger de en betydelsefull helhetsupplevelse. Målet med verksamheten är att
barnen skall få möta, se och förstå konst. De skall få en upplevelse som de skall bära
med sig i livet. Kunskapen som de vinner under konstdagen kan användas vid senare
möten med andra konstverk. När eleverna får formulera för varandra hur just de ser
bilden, stärks deras tillit till deras egna seende och förmågan att lyssna på andra. Genom
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den praktiska uppgiften får barnen chans att göra kunskapen till sin egen. I det sista
momentet får alla elever delta i en diskussion kring barnens egna bilder. Det är inte
upphovsmannen själv som kommer fram och berättar om sin bild, utan det är de andra
som berättar hur de upplever den. Detta ökar barnens självkänsla för det egna skapandet
eftersom de tas på allvar. Anledningen till varför man bör visa konstverk för barn i
skolan är att genom att se på bilder och att själv skapa så vidgar vi vår erfarenhetsvärld.
Om vi bara lär oss att ge konsten tid får vi upplevelser och intryck som hjälper oss att
växa som människor. Bilden är en annan form av kommunikation som är lika viktig
som det skrivna ordet. Vi får en förståelse för att det finns olika sätt att uttrycka sig och
att tolka verkligheten.



24

6.3 Intervju med tre lärare

6.3.1 Lärarnas syfte och mål med konstverk i bildundervisningen
Anledningen till att man skall visa konstverk för barn är, enligt lärare A och B, att man
skall föra kulturarvet vidare. Lärare B vill även visa barnen att man kan använda
målningen terapeutiskt, för att "rena sig själv". Han menar att konsten är ett språk med
vilket man kan kommunicera och påverka andra människor. Barn med svårigheter kan
genom bildskapande hitta en genväg till att uttrycka sig. Lärare C vill ge barnen ett
kritiskt seende. Hon tycker att arbetet med konstverk ger barnen möjlighet att uttrycka
sig i tal och skrift. Dels diskuterar klassen konstverken och dels skriver de ofta en dikt
eller berättelse till sin egen målning. Barnen tränar även sin sociala förmåga genom att
agera konstguider för sina kamrater vid den avslutande konstvisningen. Ett viktigt syfte
är att barnen skall ha roligt. Läraren skall ta barnen på allvar och låta dem känna sig
erkända för det de ser och gör. På detta sätt stärks deras självkänsla. När barnen känner
att de har lyckats blir de mer harmoniska och mottagliga för andra ämnen. Vidare menar
lärare C att barnen måste få hjälp med att bli seende när de betraktar konstverk.
Lärare A vill förmedla att det är bra att människor är olika. Alla är vi duktiga på många
olika saker. Hon vill arbeta mot att elever tappar sin kreativa förmåga. Hennes
erfarenhet säger att barn lätt förlorar sin kreativitet i 9-11 årsåldern. Vidare anser hon att
det är viktigt att lära barnen olika ismer, så att barnen kan inspireras av dessa i sitt
bildskapande. Lärare A vill i sitt arbete höja barnen som individer istället för att försöka
stöpa alla elever i samma form.

6.3.2 Hur lärarna förbereder sig och väljer ut konstverk

När vi frågade lärarna om hur de väljer ut konstverk fick vi varierande svar. Lärare B
har en genomtänkt progression vid visning av konstverk. På lågstadiet börjar han att
visa verk där man pratar om färgerna för att senare i arbetet övergå till att prata om
formerna i olika konstverk. På mellanstadiet väljer läraren ut verk som passar för
diskussion kring konstnärers sätt att förmedla budskap och åsikter. Lärare B väljer att
visa konkreta konstverk för yngre barn eftersom han anser att abstrakta konstverk är
svårare. Lärare A och C är däremot eniga om att man kan och bör visa både konkret och
abstrakt konst i alla åldrar. De menar att man med fördel kan ta in abstrakt konst
eftersom dessa verk uppmuntrar barnen till att fantisera. Lärare A anser att det viktiga är
att konstverket har något att säga, att den väcker känslor hos barnen. Ingen konst är för
svår eller för ful.
Lärare B tycker att det är av stor betydelse att man har en relation till konstverken som
man visar. Lärare A och C väljer konstverk efter vad som känns rätt just för tillfället.
Valet kan bero på hur klassen mår, aktuella konstutställningar eller vilket arbetsområde
som man arbetar med. Lärare A är väl medveten om att konstupplevelsen handlar om att
arbeta med känslor och stämningar. Det är därför viktigt att man som lärare är beredd på
att man kan väcka mycket starka känslor hos barnen.

De tre lärarna är överens om att man bör samla på sig mycket bilder inför arbetet. För
att låna lärare Bs ord: Jag gödslar klassrummet med konstbilder. Lärare C påpekar att
det är av stor vikt att man är påläst om konstnären. Många gånger finns det spännande
historier att berätta om konstnären.

6.3.3 Arbetspasset
Lärare B arbetar med följande arbetsgång: Presentation - inspiration - praktiskt arbete.
Vid presentationen kan han t.ex. välja att studera vilken teknik konstnären har använt
och/eller hur konstnären uttrycker sig med färg och form. Han talar om vad konstverket
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kan betyda och hur man kan uppfatta det. Bildanalys är inget han satsar på eftersom det
tar för mycket tid i anspråk. Han trycker mycket på att arbetet med konstverk skall vara
lustbetonat. Vid det praktiska arbetet låter han konstbilderna sitta uppe på väggarna.
Under lektionerna målar han ofta själv för att han anser att hans lust smittar av sig. När
barnen är klara med sina bilder brukar han lyfta fram det vackra i bilderna. Han sätter
även upp sina egna alster i klassrummet. Han har märkt att vissa klasser är fostrade att
måla av, men det tycker han är fel. Han använder konstverk för att barnen skall
inspireras av tekniken.

Lärare C sätter upp konstbilder på väggarna och berättar en historia om konstnären. Hon
låter barnen titta på bilderna och fantisera om dem. Läraren visar ofta flera konstverk
men väljer att enbart fokusera kring en av dem. Hon anser att det är viktigt att lyssna på
varje barn, att respektera och intressera sig för vad barnet säger. Det blir en enorm
aktivitet när barnen får prata om konstbilderna och som lärare blir hon oftare tvungen att
dämpa barnen istället för att försöka få igång dem. Hon låter bilderna sitta uppe en tid
efter presentationen för att bilderna skall mogna hos barnen. Inför det praktiska arbetet
tar hon bort alla bilder. Detta gör att de inte målar av, utan endast är inspirerade.
Ofta behöver barnen hennes hjälp under arbetspasset, men när hon hinner så målar hon
gärna själv. Att från början vara benhård med organisationen är ett måste om
bildundervisningen skall fungera. Det gäller att vara tydlig med hur man som lärare vill
ha det. När det inte fungerar så bryter hon arbetspasset helt och säger att vi hoppar över
bildlektionen idag.

När lärare A arbetar med lågstadiebarnen kommer arbetet med konstverk in i det
tematiska arbetet, eftersom bild inte är något eget ämne på detta stadie. Hon arbetar
aldrig på samma sätt två gånger och därför har hon ingen generell metod när hon visar
konstverk för barn. På mellanstadiet har hon däremot en idé om hur man kan arbeta med
konstverk. Inledningsvis besöker man ett konstmuseum där eleverna får välja ut en tavla
som de tycker om. Tavlan skall de sedan teckna av så noggrant som möjligt. Det är bra
om man köper med vykort för att eleverna skall minnas tavlan när de sedan arbetar med
tavlans färger i skolan. Därefter får eleverna i uppgift att göra en förenkling av tavlan,
där de koncentrerar sig på en detalj som de målar av. Utifrån den förenklade bilden kan
man sedan få en idé om hur man kan förändra något i bilden så att den föreställer något
annat. Läraren ger ett exempel på en kvinna som sitter i en fåtölj som sedan blir en bild
med en sittandes sjöjungfru. Arbetet med konstverket avslutas sedan med en dikt eller
berättelse.

De tre lärarna är överens om att konstverk fångar elevernas intresse och det är mycket
tacksamt att använda sig av konstbilder som inspirationskälla till skrivuppgifter.

6.3.4 Barnens bilder
Lärare B anser att det är viktigt att bilderna har en mottagare, att någon ser den färdiga
målningen. Därför sätter han upp allas bilder på väggen. Det gör även lärare A. Lärare C
sätter, till skillnad från de andra två, upp några bilder i taget, eftersom hon anser att om
man sätter bilderna för tätt så "ser" man inte dem. Hon har ett system där hon bokför
vilka som sitter uppe. Barnet vet att om inte min bild kommer upp nu så kommer den
upp nästa gång. Hon anser att det inte får vara för mycket i klassrummet. Det skall ge ett
lugnt intryck. Hon ramar alltid in barnens verk i passepartout 42, vilket gör att barnen
känner att det de har åstadkommit betyder något. Lärare A och C brukar också ordna
utställningar med barnens bilder dit andra klasser och föräldrar får komma och titta. När
lärare C anordnar utställning låter hon varje elev guida en utomstående. Eleven berättar

                                                
42 En ram av papper
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och svarar på frågor angående bilderna. På detta vis tränar barnen sin verbala
uttrycksförmåga.

6.3.5 Samarbete med museum
Lärare C gör ett museibesök med barnen i samband med varje arbetsområde. Lärare B
går själv till museet och hämtar hem idéer till klassrummet. Detta för att han anser att
några av hans elever inte skulle klara av ett museibesök. På skolan där lärare A arbetar
inledde man ett tematiskt arbete med ett museibesök. Läraren ordnade då själv en
konstvisning där hon var utklädd till konstnären. Hon var mycket nöjd med denna
konstdag eftersom eleverna visade ett mycket stort intresse. Att åka till museet med
klassen är något man inte gör frekvent, eftersom det finns för lite pengar till resor. Det
vore bra om man kunde få låna konstverk till skolan, men det är mycket svårt, enligt
lärare A.
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7. Diskussion

Vi valde att inleda vårt examensarbete med en dikt av Malaguzzi, som visar Reggio
Emilias tankar om hur skolan berövar barnen flera olika uttryckssätt. Vi tycker att den
visar hur viktigt det är att låta barnen använda alla sina sinnen i skolarbetet. I arbetet
med konstverk får vi bland annat lyssna, tala, känna, fantisera och skapa. Vi anser
liksom Grundstam-Thurin att eleverna lär sig bättre och arbetar mer framgångsrikt om
man varvar teori med praktik i skolan. Vi har funnit både i litteraturen och intervjuerna
att konstupplevelsen kan utveckla förmågan att tala. Det är även den uppfattningen som
vi har fått i vårt arbete. Vi ser konstverket som ett medel för att få igång ett aktivt samtal
eftersom konstverk har förmågan att engagera människor. Det som gör ett konstsamtal
så spännande är att man inte kan förutsäga vart diskussionen leder. Det som styr
samtalet är barnens fantasi och egna erfarenheter. Alla upplever vi konst på olika sätt.
Då det inte finns några rätt eller fel när man diskuterar konst är det lättare för barnen att
våga.

Anledningen till att vi har valt att ta med Reggio Emilia i vårt arbete beror på att vi har
fått uppfattningen att de arbetar väldigt medvetet med bild. Vi har själva blivit mycket
inspirerade av deras pedagogik under vår utbildning. Vi tycker liksom Reggio Emilia att
en stor anledning till att arbeta med konstbilden är att barnen lever i en värld full av
bilder. Det är viktigt att veta att man påverkas mycket av bilder och för att kunna
bemöta detta är det bra att utveckla sitt eget bildspråk.

Styrdokumenten för grundskolan säger att eleverna skall få pröva och utveckla olika
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Att arbeta med konstverk ger
barnen chansen till detta. Konstnären försöker ofta få fram en stämning och särskilda
känslor i sina verk. Dessa kan man uppleva genom att studera verken. Detta kan vara
anledningen till att barnen är så aktiva under konstsamtalet. Vidare kan man läsa om hur
mötet med en konstbild stimulerar tanken, fantasin och lusten att själv skapa. Denna
uppfattning har vi även fått bekräftad i våra litteraturstudier, intervjuer och under vårt
konstdagsbesök i Stockholm.

Vi anser att barnen under konstsamtalet får ett bra tillfälle att ventilera tankar och
känslor om det aktuella konstverket, samtidigt som de får använda sin fantasi. Vi har
även iakttagit att fler elever är delaktiga i konstsamtal än i andra diskussioner i skolan.
Grundstam-Thurin har upptäckt att blyga men också svårhanterliga barn är mycket
aktiva under dessa lektioner. Hon anser liksom de tre intervjuade lärarna att konstverken
fångar elevernas intresse. De hävdar att man oftare måste dämpa elevgruppen istället för
att försöka få igång en diskussion. Barnen kan inte få nog av att dela med sig av sina
tankar kring konstverken. Detta bekräftar vad vi själva upplevde när vi arbetade med
barn och konstverk.. Vi tycker att konstsamtal i skolan bidrar till att eleverna får kliva
fram och läraren står tillbaka. Många gånger i skolan är det läraren som dominerar
undervisningen, medan barnen passivt hör på. Läraren ställer frågor där det räcker med
att eleverna ge ett ord till svar som antingen är rätt eller fel. Vi tycker att detta sätt att
diskutera konst med eleverna är förenligt med läroplanens syn på läraren. Läroplanen
betonar den handledande rollen i klassrummet.

Vi tycker att det är spännande att vi har stött på olika åsikter vad gäller valet av
konstverk. Wass och Grundstam-Thurin har liksom vi fått uppfattningen av att en del
lärare känner sig osäkra inför abstrakt konst och tror att barn inte tycker att det är så
roligt. Detta märkte vi hos en av lärarna. Han väljer att vänta med att arbeta med
abstrakta konstverk tills barnen blivit lite äldre, eftersom denna konst upplevs som
svårare. Vi var själva osäkra inför mötet med abstrakt konst men den åsikten
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förändrades under vår konstdag med konstpedagogen Hanna Sjöberg. Där fick vi
verkligen uppleva hur abstrakt konst kan aktivera barnens fantasi och uppmana dem till
kreativitet. Konstpedagogerna och de två andra lärarna var positivt inställda till att visa
abstrakt konst för barn. Ur detta går inte att dra någon allmängiltig slutsats eftersom vi
enbart har intervjuat ett fåtal. Dessa personer har en positiv inställning och arbetar
dessutom medvetet med konstverk så det går inte att säga något om vad den stora
massan anser i denna fråga. Både i vår litteraturstudie och i våra intervjuer är det flera
som är av åsikten att valet av konstverk inte spelar så stor roll. Det viktiga är att visaren
tycker om och har en relation till målningen. Lärarens lust för konstverken smittar av
sig på barnen.

Vi har i denna studie kommit fram till att det finns många olika sätt att arbeta på med
barn och konstverk. Vi tror att det inte spelar någon roll vilken metod man väljer, bara
man själv tror på den. Som lärare bör man tänka igenom vilket syfte man har och utgå
ifrån det. Vi har främst stött på två olika syner på syftet med arbetet. Dels har vi träffat
på pedagoger där det är avbildandet av konstnärens verk som är det centrala och dels
finns det de som framhäver kreativiteten - nyskapandet, utifrån inspiration av
konstverket. Alla intervjuade har dock gemensamt att arbetet skall präglas av lust. Vi
tror att vi kommer att använda oss av båda metoderna i vårt arbete. Lärare A´s idé om
hur man kan arbeta med konstverk är bra eftersom eleverna får arbeta med konstverket
under en längre tid och på olika sätt. Eleverna får på detta sätt chans att tränga in i
konstverket. Detta är något som vi upplever som positivt eftersom vi har fått
uppfattningen av att det är lätt att "hafsa över" många av skolans uppgifter. Vi tycker att
denna metod är ganska styrd. Denna uppfattning grundar vi på att uppgiften består av
flera steg och att vi tolkar att syftet är själva avbildandet. Detta behöver inte vara
negativt, då vi tror att en del barn behöver styrda uppgifter. Även här gäller det att
variera sig.

Vi har studerat hur skola och museum kan samarbeta. På varje större ort finns ofta ett
konstmuseum som man kan utnyttja. Som lärare kan man höra med dem om de har
någon konstpedagog som tar emot barngrupper. Grundstam-Thurin menar att man även
som van pedagog kan ta med sin egen klass till museet och själv hålla i en konstvisning.
Fördelen med att själv hålla i visningen är att man känner barnen och ser hur de reagerar
inför konsten. Skolorna i Stockholm är lyckligt lottade då det åtminstone finns ett
museum som har besökande verksamhet. Stockholms länskonstmuseum har dessutom
klassrumsutställningar som man kan hyra så visst finns det möjligheter. På mindre orter
kan det vara svårt att få konstpedagoger och konstverk till skolan. En av de intervjuade
lärarna skulle vilja besöka konstmuseet oftare men där sätter bristen på pengar stopp. En
annan lärare menar att stökiga elever kan vara en anledning till att man inte gör ett
museibesök. För denna lärare skulle säkert en konstdag på skolan med en konstpedagog
vara uppskattat.

Det som har inspirerat oss mest under vårt arbete var besöket i Stockholm med Hanna
Sjöberg. Istället för att bara läsa om en metod så fick vi en praktisk erfarenhet genom att
se arbetet med egna ögon. Efter detta besök är vi helt övertygade om att arbetet med
konstverk kommer att få en betydande del i vår bildundervisning. Det har varit roligt
och spännande att träffa människor med en mycket positiv inställning till arbetet med
konstverk. Det enda som har varit negativt har varit avsaknaden av forskning på
området. Mycket av litteraturen på detta område består av konstpedagogiskt tyckande
som skulle behöva få stöd i forskning.

Vi anser att vi har fått svar på våra frågor i vårt arbete. Om vi skulle få chansen att
fördjupa oss ytterligare på detta område så skulle vi vilja undersöka hur arbetet med
konstverk påverkar barnen. Det skulle även vara intressant att fördjupa sig i barns
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uppfattningar angående arbete med konstverk.
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9. Bilagor
Bilaga 1

Exempel på frågor vid konstsamtal 43

• Vilken stämning förmedlar bilden?
• Vad vill konstveket berätta för oss
• Känns bilden spännande? Rolig? Sorglig?
• Skulle du vilja vara med någonstans i bilden?
• Hur känns helheten i bilden?
• Vilka detaljer känns viktiga?
• Känner du dofter när du iakttar bilden?
• Kanske hör du ljud?
• Vad var det första du lade märke till i bilden?
• Varför fäste du dig just vid den detaljen eller färgen?
• Hur berättar konstnären med sina färger?
• Är färgerna spännande? Dramatiska?
• Känns bilden varm eller kall?
• Hur känns vädret på bilden?
• Känns det som det är dag eller natt?
• Var på jorden är vi i bilden?
• Är det kanske en fantasivärld, som vi upplever i bilden?
• Vad har hänt i bilden just innan målaren satte färgerna på duken?
• Vad kommer att hända i nästa sekvens?
• Vad kan tänkas hända utanför bildens begränsningar? osv...

                                                
43Brita Grundstam-Thurin, a.a. s. 13-14
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Bilaga 2

Intervjufrågor till lärare

1. Varför arbetar du med konstverk i bildundervisningen? Vilket är ditt syfte och mål?
Progression?

2. Hur förbereder du dig?
3. Hur väljer du ut konstverk? Lämplig/olämplig konst?
4. Vilka förhoppningar och farhågor kan du ha med en konstlektion?

5. Hur går ett arbetspass till? Presentation? Konstsamtal? Praktiskt arbete?
6. Hur upplever du elevaktiviteten jämfört med andra lektioner?
7. Hur får du så många elever som möjligt aktiva under konstsamtalet?

8. Vad gör du med bilderna som barnen gör?

9. Tar du hjälp av konstmuseum i arbetet med konst? I så fall hur?

Intervjufrågor till museipedagoger/konstpedagoger

1. Hur går ett arbetspass med en skolklass till?

2. Vilket syfte och mål har du när du visar konstverk?
3. Hur förbereder du dig?
4. Hur väljer du ut konstverk? Lämplig/olämplig konst?

5. Vilken respons får du av barnen?
6. Hur får du så många elever som möjligt aktiva under konstsamtalet?

7. Vad har påverkat dig att arbeta med barn och konst?


