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Abstract 
 

This thesis is based on two different parts. First a presentation and a brief  insight of  the most 

comprehensive picture educational structures/theories and their various branches in Sweden from the 

post war period. Secondly a presentation of  my artistic masters project Fantasy World, where I together 

with a group of  children aged 7-12 freely created an artwork in the form of  a world of  its own, in 

sculptural expression. The idea behind the thesis has been to study how the perception of  picture 

education and children’s creation has been in the recent decades and how different picture educational 

theories looks like and then to compare with the idea behind my project and how it may look in 

practice.  
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Inledning 

 

Våren 2007 fick jag möjlighet att praktisera i bildverkstaden Krumeluren på Norrköpings 

Konstmuseum. Innan dess hade jag bara besökt bildverkstaden ett par gånger och hade ingen aning om 

hur verksamheten fungerade. Bildpedagogik (eller museipedagogik som det kallas på museet) var för 

mig, ett helt nytt område som innebar ett helt annat kunskapsfält och gav mig en annan syn på museets 

verksamhet. Jag insåg att det inte bara var konstvetenskapliga kunskaper som var viktiga för 

verksamheten utan framförallt mitt eget intresse för att skapa och min bakgrund av konstskolestudier, 

något som var helt ovärderligt i detta sammanhang och så inleddes min bana i bildpedagogiken som 

skulle komma att resultera i mitt masterprojekt två år senare.  

 

Under denna tid på museet hade jag arbetat med människor i alla åldrar och testat olika material att 

skapa med. Men jag hade inte arbetat mycket själv med en liten grupp barn och jag hade inte arbetat 

helt fritt utan teman och inte heller mycket med skulpturala material. Jag fick därför idén om att 

genomföra ett konstnärligt projekt tillsammans med barn, byggt på barns konstverk. Projektet fick 

arbetsnamnet Fantasivärld. Utgångspunkten låg i att jag ville undersöka om det var möjligt att 

genomföra ett projekt byggt på helt fritt skapande, utan förutbestämda teman och specifika uppgifter, 

där varje deltagare hade lika stor frihet i och del av projektet. Jag ville få en inblick i hur barn arbetade 

tillsammans i en mindre grupp och vad de lärde sig genom detta och vad barn har för inställning till 

skulpturalt skapande och hur de upplever att arbeta med den sortens skapande. Detta var 

utgångspunkten för mitt masterprojekt och denna uppsats.  

 

På museet utgick man inte från någon specifik pedagogik och eftersom jag inte hade någon direkt 

kunskap kring detta, började jag studera pedagogiska teorier, med början i det sociokulturella 

perspektivet, eftersom det bland annat beskrev hur lärande fungerar utifrån kulturella aktiviteter. Men 

jag ville även undersöka vilka teorier som specifikt berörde bildpedagogik, hur de fungerade i praktiken 

och om det fanns någon teori som kunde appliceras på projektet och om det fanns någon teori som 

fungerade bättre än andra i skapande verksamhet.   

 

I den här uppsatsen sammanställer jag resultaten av Fantasivärldsprojektet, som senare kom att heta 

Kominooo – den fantastiska staden, hur och vad barnen har skapat, hur de arbetat tillsammans i gruppen, 

hur de har arbetat med skulpturala material och framförallt hur de arbetat fritt och jämför dessa resultat 

med de teorier jag studerat för att få en bild av hur pedagogiska teorier verkligen fungerar på skapande 

verksamhet av detta slag.   
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Syfte  
 

Syftet med uppsatsen är dels att utifrån Fantasivärldsprojektet Kominooo – den fantastiska staden, 

analysera hur barn skapar fritt i skulpturala material, men också hur de skapar tillsammans i grupp, och 

dels att analysera olika pedagogiska teorier och praktiska ingångar för pedagogisk verksamhet för att 

sedan jämföra hur alla dessa teorier och praktiker skulle fungera i praktiken där jag jämför med mitt 

projekt. 

 

Jag har valt att jämföra Roger Säljös sociokulturella perspektiv på lärande och Ulla Löfstedts liknande 

kulturteori, hur barn lär utifrån andra barn och från vuxna, omgivningen, genom aktiviteter, med några 

mer specifika bildpedagogiska stadieteorier av Richard Rothe, Victor Lowenfeldt och Herbert Read 

som bygger hur barn skapar beroende på ålder, omgivning, psykiskt tillstånd.  Jag jämför även dessa 

teorier med bildpedagogerna Adriana Bisquert Santiagos och Elisabeth Skoglunds texter som inte berör 

någon teori, utan baseras på metoder utifrån deras arbete, som berör fritt skapande och skaparglädje.  

 

Frågeställningar 
 

 När de olika teorierna appliceras på Fantasivärldsprojektet, jämfört med varandra, hur väl 

fungerar de praktiskt? Finns det någon teoretisk inriktning som fungerar annorlunda än andra? 

 

 Vad är egentligen det 'fria skapandet', jämfört med de olika teorierna? Finns det? Och jämfört 

med Fantasivärldsprojektet, vad har det i sådana fall för betydelse för barns skapande? 

 

 Hur skapar barn tillsammans i Fantasivärldsprojektet jämfört med teorierna? Hur integrerar de 

med varandra och påverkar varandra? 

 

 Finns det något som skaparglädje? Och vad har det i sådana fall för betydelse för de 

bildteoretiska inriktningarna på pedagogik, den sociokulturella pedagogiska inriktningen och de 

metoder som utgår från det fria skapandet? 
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Material 

 

Det huvudsakliga material som jag använt mig av i min uppsats, är dels teorierna, det sociokulturella 

perspektiv på skapande i Roger Säljös bok Lärande och kulturella redskap, Ulla Löfstedts sammanställning 

av bildteorier och teoretiker i rapporten Barns bildspråkliga utveckling. Dessutom använder jag mig av ett 

antal texter som brett behandlar bild- och konstpedagogik Bildprojekt i skola och förskola av Marie 

Bendroth Karlsson, Karin Anderssons Barns världar – barns bilder. Jag har även använt mig av tre litterära 

verk för att belysa och studera det fria skapandet och skaparglädje, Adriana Bisquert Santiagos Bild och 

form, Arne Larssons Det fria skapandet, och Elisabeth Skoglunds Lust att skapa. 

 

Den andra huvudsakliga delen är det material som jag hämtat ur Fantasivärldsprojektet Kominooo – 

den fantastiska staden. Detta består till största del av mina egna anteckningar från min deltagande 

observation i projektet. Detta är anteckningar under och efter varje tillfälle, under de åtta tillfällen 

projektet pågick, som beskriver vad som sker vid respektive tillfälle, vad som sker i lokalen, vad som 

sägs, hur atmosfären är, hur deltagarna reagerar på nya material, vad deltagarna gör för verk och hur de 

gör dem, hur de interagerar med varandra och med mig. Beskrivningar som dokumentation av projektet 

med andra ord. Jag har även använt mig av filmsekvenser och fotografier från i stort sett varje 

projekttillfälle som är en den andra stora delen av materialet från projektet.  Ljudupptagningar är även 

en materialkälla som jag använt mig av under projektet, men inte lika konsekvent som anteckningar eller 

film.  

 

För att belysa ord har jag använt mig av Nationalencyklopedins och Svenska akademins ordboks 

webbsidor på internet, jag har även använt internet i sökandet av bildteoretiker och bildpedagoger. 

 

Metod  

 

Min studie är en empirisk undersökning som delvis bygger på deltagande observation av de åtta olika 

tillfällena i Fantasivärldsprojektet Kominooo- den fantastiska staden. Jag har använt mig av denna 

metod för att beskriva och analysera själva projektet. Jag har förutom att filma varje tillfälle av projektet 

och delvis spela in ljud fört anteckningar både under varje tillfälle och efter varje tillfälle.  

   

Tim May skriver om deltagande observation som ‖att lyssna, observera och göra erfarenheter, att 
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utsätta teorier och biografier för nya och obekanta miljöer och relationer i syfte att förstå dem bättre‖.1 

Genom att vara delaktig i sammanhanget kan forskaren studera de människor i deras omgivning och i 

deras aktiviteter för att skapa en teori kring kontexten och för att sedan testa och analysera resultatet 

mot andra teorier eller finna nya upptäckter i nya teorier.2  

 

May beskriver en form av forskarens roll som ‖deltagaren som observatör‖, med det menar han att 

forskaren berättar för gruppen syftet med sin tillvaro i gruppen ett sätt att ‖etablera en rad relationer 

med subjekten så att de blir både respondenter och informanter‖.3 Det är denna form av deltagande 

observation jag använt mig av i gruppen.   

 

Om man ser till avgränsningen av mitt projekt som har bestått av en liten grupp barn i åldern 8-12 år, 

var min mening att i en liten grupp få möjlighet att både studera varje barn i dess personlighet och 

skapande, men också för att kunna vara tillgänglig som ledare och ge varje deltagare tid i sitt skapande, 

jag ville lära känna gruppen och förstå den och varje individ för att kunna analysera. Åldersgruppen har 

jag valt för att jag upplevt både ett intresse och ointresse av skapande från barn i denna ålder, och jag 

ville testa hur det skulle fungera i en grupp där barnen inte tvingats till att skapa utan där det fanns en 

frivillighet och ett intresse. 

 

Delvis bygger denna studie även på att studera pedagogiska praktiker utifrån ett flertal teorier som 

berör kreativt skapande, kultur och bildpedagogik. Det tillvägagångssätt jag använt mig av i uppsatsen 

har varit att före, under och efter mitt konstnärliga projekt studera de olika teorierna och 

bildpedagogiska texterna, att söka röda trådar samt skillnader mellan dessa teorier för att sedan jämföra 

dem med vad jag baserade mitt projekt på, hur jag genomförde projektet, hur deltagarna i projektet 

arbetade med material och tekniker och hur de fungerade tillsammans, men också hur vi alla upplevde 

projektet och hur resultatet slutligen blev. 

 

 

Urval och avgränsning av teorier 
 

Jag har valt att belysa tre bildteoretiker och deras bildteorier, Richard Rothe, Herbert Read och Viktor 

Lowenfeldt, samt några bild- och konstpedagoger som har det fria skapandet som främsta metod och 

utgångspunkt i sin pedagogik, Arne Larsson, Elisabeth Skoglund, Adriana Bisquert Santiago, för att 

slutligen jämföra dessa med två, för området annorlunda teorier, Ulla Löfstedts och June King Mc Fees 

                                                 
1 May, Tim, (2001)Samhällsvetenskaplig forskning. Lund, s. 178 
2 May, Tim, (2001)Samhällsvetenskaplig forskning, Lund, s. 180 
3 May, Tim, (2001)Samhällsvetenskaplig forskning, Lund, s. 188 
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kulturteori och Roger Säljös perspektiv på den sociokulturella teorin. Anledningen till varför jag valt att 

använda mig av just dessa teorier och texter är att jag vid mitt sökande efter bildteorier stötte på dessa 

teoretiker i olika texter och uppslagsverk där jag insåg att de haft stor betydelse för utvecklingen av 

bildpedagogik och beslutade att undersöka dessa. Vidare ville jag belysa och undersöka begreppet ‖fritt 

skapande‖ och fann Larssons, Bisquert Santiagos och Skoglunds texter som belyste detta begrepp ur 

olika synvinklar och över olika decennier. Säljös sociokulturella perspektiv var en tidig teoretisk ingång i 

min uppsats eftersom jag ville undersöka hur en teori som baseras på det kollektiva lärandet, som utgår 

från kulturen och omgivningen som källa för lärande, kunde fungera i ett projekt baserat på individuellt 

arbete och gemensamt arbete med fritt skapande i skulpturala material som utgångspunkt.        

 

Många betydelsefulla bildteoretiker har som utgångspunkt att låta psykologiska mönster tala för hur ett 

barn skapar. Kulturteorin och den sociokulturella teorin tar i stället anslag på kulturella grunder och den 

kulturella tillhörigheten alla människor befinner sig i och bär på som grund för barns skapande. Medan 

de metoder som baserar barns skapande på total frihet och skaparglädje menar att barnet ska få skapa 

fritt utifrån sig självt utan att analyseras genom olika teorier. Dessa teorier är med andra ord motsatser 

till varandra med utgångspunkt från olika ståndpunkter kring psykologi, kultur och frihet. 

 

 

Ordlista 
 

Här följer en sammanställning av ofta förekommande begrepp som jag använder mig av i uppsatsen, 
det är begrepp som jag själv har formulerat en egen innebörd av och som är betydelsefulla i uppsatsen.   

 

Deltagare – ett barn som deltog i Fantasivärldsprojektet.  

   

Indirekt ledare – en benämning på mig (författaren) som projektledare, min utgångspunkt var inte att 

vara en typisk lärarfigur i projektet, utan en deltagare av projektet som både  kunde vara på 

samma nivå som deltagarna och som kunde vara pedagog. 

  

Fritt skapande – med det menas den form av fritt skapande som är fokuserat på varje individs 

personlighet och uttryck, där varje individ skapar fritt utan specifika ramar som talar om för 

individen hur och vad denne ska skapa. 

    

Skaparmetod – det sätt en individ skapar på, exempelvis noggrant, snabbt, slarvigt, långsamt, kopierande, 

det kan också innebära en viss metod som jag lärt deltagarna när de arbetar med ett visst 
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material. Exempelvis att lera kan bearbetas på olika sätt genom tumning, ringling, utskärning av 

former med mera.    

 

Skaparenergi – den energi bestående av mod, tillit och lust som individen har för att vilja och kunna 

skapa. Behovet av att uttrycka sig behöver inte alltid vara positivt. 

 

Skaparlust – en annan form av skaparenergi, men med betoning på lust som en positiv ingång till            

skapandet.    

 

Skaparglädje – den form av vilja och behov av att skapa som ofta uttrycks i tal och skrift som har en 

positiv betoning på skapande.  

 

Kreativt skapande – skapande kan vara olika slags processer beroende på vilken konstform som 

praktiseras. I detta fall menar jag skapande i teckning, måleri eller skulptur.   
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Disposition av uppsatsen 

 

Jag har delat upp uppsatsen i fem delar, dels en inledande del som berör syfte, metod och material, en 

inledande text i vad det fria skapandet kan vara och vad konst- och bildpedagogik kan vara, samt en 

genomgång och analys av de olika teorierna som används i uppsatsen. Och dels en sammanfattning av 

mitt konstnärliga projekt som är det huvudsakliga målet för analys i uppsatsen och slutligen följer en 

utförlig analys- och resultatdel. Jag har dessutom några bilagor, en ingående bilaga med anteckningar 

från varje tillfälle i projektet (Bilaga 1), en bilaga som består av synopsis och information om projektet 

jag gav ut i och med rekryteringen av deltagare (Bilaga 2), en bilaga med upplägget för projektet (Bilaga 

3) och slutligen en bilaga med bilder från projektet (Bilaga 4).  
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Del 2 
 

~ 
 

Frågor kring konstpedagogik, det fria skapandet och 
skaparglädje 
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Frågor kring kreativt tänkande och konstpedagogik 

 

Jag har funderat kring frågor som rör kreativitet och kreativt tänkande. Vad innebär begreppen? Vad har 

det för funktion för olika människor i vardagen? Hur används de? När är man kreativ? Och hur blir 

man kreativ? Det är ett område som är intressant när det gäller pedagogik och lärande. Kan man lära 

någon att bli kreativ? Jag studerar för närvarande även begreppet konstpedagogik, ofta införstått som 

bildpedagogik, hur det kan fungera som verktyg för lärande, men också varför det behövs och hur 

begreppet egentligen definieras. Kan man koppla samman konstpedagogik med kreativt tänkande? Och 

i så fall, hur då? 

 

Kreativitet – kan det läras ut? 

 

Kreativitet är ett begrepp med många tolkningar. Lars Lindström menar i sin artikel ‖Kan kreativitet 

läras ut? En bildpedagogisk översikt‖ att kreativitet ofta, och i fel bemärkelse, är kopplat till estetik och 

konstformer av olika slag där skapandet ses som medfött, en inre kraft, en undermedveten process som 

bara konstnärer innehar, som ett slags ensamrätt eller patent.4  Kreativt tänkande består givetvis av 

undermedvetna processer och känslor, tillsammans med de kunskaper och erfarenheter som ligger till 

grund för detta i skapandeprocesser, men det är inte något som tilldelas vissa människor och det är inte 

något medfött eller mystiskt fenomen. Kreativitet behöver dessutom inte alls vara kopplat till estetiska 

ämnen, utan det kan vara integrerat i vilket ämne som helst.5 Det handlar också om ett sätt att tänka. 

Det ska jag återkomma till något senare.   

 

Lars Lindström menar att ett annat vanligt misstag som sker, när man talar om kreativitet i exempelvis 

en konstnärs verk eller ett barns teckning, är att kreativiteten bestäms och döms genom den färdiga 

produkten inte utifrån processen som lett till färdigställandet av produkten.6 Man kan ställa sig frågan 

vilket som är i fokus; är det resultatet eller processen? Det är självfallet upp till den som utför verket. 

Men är man mer kreativ om man fokuserar på det färdiga resultatet med dess mening och processen 

blir mer av en diffus och mystisk effekt på vägen dit? Eller är det snarare så att det är sättet att tänka på 

och i och med det utforma produkten genom en rad bestämda processer som bevisar vad kreativitet är? 

Och spelar det någon roll om resultatet är förutbestämt, att man har klara metoder och vet hur man ska 

gå tillväga för att nå sitt resultat? Eller om resultatet uppnås genom prövande av olika metoder? 

Kreativitet är inte det samma som spontanitet, en inlevelse som inte är strukturerad eller innebär 

                                                 
4 Lindström Lars, Kan kreativitet läras ut? En bildpedagogisk översikt, Kreativitet (2007:1) s. 7 
5 Lindström Lars, Kan kreativitet läras ut? En bildpedagogisk översikt, Kreativitet (2007:1) s. 7 
6 Lindström Lars, Kan kreativitet läras ut? En bildpedagogisk översikt, Kreativitet (2007:1) s. 7 
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förnuft och eftertanke, däremot kan den visst bestå av spontanitet. Processen är det medel som 

möjliggör studerande eller forskning av kreativitet, hur man går tillväga, hur man tänker. 

 

Lindström menar att kreativitet kan läras ut och främjas genom undervisning. Undervisning som 

hämmar kreativitet är mer av en åldrad, romantisk syn på det hela där kreativitet, och med det ofta 

skapande, är något naturligt, medfött som inte kan läras ut och påverkas av andra. ‖Det kreativa 

tänkandet är inte naturligt‖, det kan tränas upp genom undervisning. Han menar också att ‖Det faktum 

att elever tillverkar saker med sina händer eller på annat sätt behöver emellertid inte innebära att de är 

kreativa.‖7 Att tillverka något efter givna manér är mer skapande för skapandets skull, än kreativt 

skapande. Det är först när en tankeprocess av prövande, frihet, problem och lösningar tillämpas som 

det blir kreativt. Men det handlar inte om att hitta på nya lösningar för skapande eller unika resultat, att 

upptäcka något nytt, att utvecklas ett steg längre och att uppnå ett mål eller resultat som man behärskar 

är kreativt i sig och där ligger tankeprocessen som grund.  

 

Kreativiteten kan se olika ut inom olika ämnen och områden. Det beror på hur begreppet definieras. 

‖För att begreppet ska få någon mening som vägledning i det pedagogiska arbetet måste det förbindas 

med bestämda arbetssätt och sätt att förhålla sig till det man gör snarare än till det ena eller andra 

ämnet.‖8 Kreativitet bygger på element som erfarenheter och fantasi. Allt består av byggstenar hämtade 

ur verkligheten. Lindström skriver om Vygotskij som menar att ‖kreativa processer innebär att man 

‖väljer ut‖ och ‖kombinerar‖ element som ingår i ens tidigare repertoar. Produkter av skapande med 

konstnärliga medel kan i sin tur bredda och fördjupa människors känslor och tankar.‖9 Det kan kopplas 

till det sociokulturella perspektivet på lärande. Att lärande egentligen sker genom 'kollektivt lärande' och 

användandet av olika hjälpverktyg. Med andra ord att man kombinerar tidigare erfarenheter och 

kunskaper i tänkandet för att hitta nya vägar att tänka och lösa problem.  

 

Lindström visar också på fyra egenskaper som kännetecknar en kreativt tänkande hos människan:10  

 

1. Hon är uthållig och ger inte upp inför svårigheter. 

2. Hon ställer problem och prövar nya lösningar. 

3. Hon söker aktivt upp och utnyttjar förebilder. 

4. Hon reflekterar och samtalar med andra om arbetet.   

 

                                                 
7 Lindström, Lars, Kan kreativitet läras ut? En bildpedagogisk översikt, Kreativitet (2007:1) s. 8 
8 Lindström, Lars, Kan kreativitet läras ut? En bildpedagogisk översikt, Kreativitet (2007:1) s. 8 
9 Lindström, Lars, Kan kreativitet läras ut? En bildpedagogisk översikt, Kreativitet (2007:1) s. 9 
10  Lindström, Lars, Kan kreativitet läras ut? En bildpedagogisk översikt, Kreativitet (2007:1) s. 12 
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Konstpedagogik – vad är det och behövs det? 

 

Vad är konstpedagogik? Svaret på den frågan är inte självklart. Det beror på hur man tolkar begreppet 

konst och hur man tolkar begreppet pedagogik.  

 

Konstpedagogik kan innebära en pedagog på ett museum som samtalar med en grupp människor om 

konstverk och hur de kan tolkas. Det kan vara en konstnär eller en lärare på en konstskola eller vanlig 

skola som lär eleverna att skapa utifrån tekniker, bland annat utifrån andra konstnärer, deras verk eller 

föreskrifter kring hur konst kan skapas och inte skapas. Det kan vara artiklar i tidningen som 

konstkritiskt behandlar en utställning. Det kan vara att bara vara bland konstverk och att inhämta 

intryck, såväl positiva som negativa. Med det menar jag att man kan må bra av att vara bland konst och 

finna lugn i den miljön, samtidigt som man kan vilja vara i ett rum där konstverk påverkar negativt 

(men som för personen i fråga kan verka positivt, om det handlar om en situation man medvetet vill 

försätta sig i) för att få uttryck för känslor eller att bearbeta någonting, en form av terapi. Det kan vara 

att konstverk finns på fasta platser, muséer, gallerier, i parker, som man kan besöka och det kan vara 

‖spontana konstverk‖ som helt enkelt intar natur- och stadsrum till exempel i form av ‖streetart‖. Det 

behöver heller inte alls handla om konstverk i form av måleri eller skulptur, det kan handla om 

konstformer som teater, dans, arkitektur, fotografi, etc. Det kan återigen ha många betydelser beroende 

på vem som tolkar begreppet och hur det tolkas och vilka som är delaktiga i konstpedagogiken och hur 

de är det.  

 

Det handlar om att se, att uppleva, att skaffa sig intryck och uttryck, att tala kring konst, att vara bland 

konst, att bli bekant med konst, att kritisera konst, att skaffa sin egen uppfattning kring konst och att 

förstå, om inte själva konstverket eller konstnärens mening med verket, så omgivning och tid och rum 

för verkets skapelse (kontexten kan vara avgörande) och att vara en del av kontexten kring ett konstverk 

eller en konstform. Jämför exempelvis med ett konstverk utan titel, där verket lämnas öppet till 

betraktaren att tolka det efter eget huvud. Är det en form av pedagogik? Enligt det sociokulturella 

lärandet där erfarenheter och kunskaper förvärvas genom det kollektiva lärandet skulle det kunna vara 

en form av pedagogik, t.ex. om en skolklass betraktar ett konstverk tillsammans med en konstpedagog 

och talar och diskuterar kring det kan barnen genom varandra och pedagogen lära sig hur man kan se 

på ett konstverk, hur man kan tolka det, något som de kan bära med sig senare. Det behöver förvisso 

inte handla om att lära sig tänka kring konst, kanske inte ens analysera, utan att kliva in i bilden och 

uppleva den inifrån.   

 

Statens kulturråd utförde, i början av 2000-talet, seminarier med konstpedagoger från olika muséer och 

konsthallar. Med konstpedagoger menar kulturrådet museilärare, museipedagog, konstpedagog, 
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museilektor, visare, konstvärd/värdinna eller pedagogisk intendent11, personer som är konstvetare, 

kulturvetare, konstnärer, bildlärare etc. Meningen med det hela var att se hur yrket breddar kunskapen 

om det konstpedagogiska fältet, hur verksamheten kunde utvecklas, vilka behov man behövde för 

verksamheten och ‖ge deltagarna en gemensam teoretisk bas samt bidra till konstpedagogisk 

metodutveckling.‖12 

 

Kulturrådet har publicerat en utvärdering i och med de konstpedagogiska seminarierna som 

genomfördes tillsammans med konstpedagogerna. I utvärderingen ställde man just frågan ‖behövs 

konstpedagogiken?‖, vilket också blev titeln för skriften. I sammanställningen behandlas frågor som: 

Vad är konstpedagogik? Vad är en konstpedagog? Vad är god pedagogik? Vad är en rimlig 

konstpedagogik? 

 

På frågan om vad en konstpedagog är, är svaret delvis att pedagogen är en funktion mellan publiken 

och konsten, en förmedlare som vill skapa möten i form av planering av visningar utifrån utställningar, 

att ta fram visningsmaterial såväl som verkstadsmaterial för olika grupper, hålla i program etc... Men det 

kan också innebära en person som fungerar som en slags förmedlare som söker ny publik och skapar 

kontakter med andra institutioner etc.13 

 

Med god pedagogik menas bland annat att pedagogen fungerar som förmedlare mellan olika områden i 

konstinstitutionen och ser till att pedagogiken finns tillgänglig och bildar en helhet. Insikten hos 

pedagogen om egna resurser och förtjänster och hur de kan utnyttjas på bästa sätt är också viktig och 

att bra idéer ska kunna genomföras. Det handlar väldigt mycket om hur man kan sälja sig själv och 

konstpedagogiken för att nå ut till specifika grupper. ‖Den goda pedagogikens funktion är att lyfta fram 

konstens form, konstformens visualitet, dess potential.‖14  

 

Rimligt konstpedagogiskt arbete bestäms och prioriteras inom ramarna för konstpedagogiken, där tid 

och budget räknas in.15 Då kan man fråga sig hur man kan utveckla konstpedagogiken på institutioner 

som redan är pressade av budget och tid? Att utveckla ett fåtal projekt kan vara en start men då krävs 

det att alla är införstådda med det och att man samarbetar. Annars kan det lätt bli bortkastade resurser 

som efter ett tag bara kommer att återgå till den sedvanliga konstpedagogiken, och därmed utan större 

chans för utveckling. 

 

                                                 
11 Statens kulturråd, Behövs konstpedagogiken? En utvärdering av konstpedagogiskt seminarium, 2004 s. 7 
12 Statens kulturråd, Behövs konstpedagogiken? En utvärdering av konstpedagogiskt seminarium, 2004 s. 7 
13 Statens kulturråd, Behövs konstpedagogiken? En utvärdering av konstpedagogiskt seminarium, 2004 s. 78 
14 Statens kulturråd, Behövs konstpedagogiken? En utvärdering av konstpedagogiskt seminarium, 2004 s. 81 
15 Statens kulturråd, Behövs konstpedagogiken? En utvärdering av konstpedagogiskt seminarium, 2004 s. 81 
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Som svar på denna utvärdering gav tidskriften för konstvetenskapliga studier, Valör, i nummer 4, 2003, 

ut sitt svar på om konstpedagogiken behövs och hur debatten kring konstpedagogikens utveckling i den 

förnyande konstvärlden eskalerat. Veronica Hejdelind skriver i sin artikel ‖Konstpedagogiken kan 

tillspetsat sägas verka inom ett institutionellt spänningsfält mellan forskning och marknadsföring‖16, 

hon menar att konstpedagogens roll både består av att förmedla utställningens innehåll utifrån äldre 

och samtida konstvetenskap och producentens budskap med utställningen. ‖Konstpedagogen ska med 

andra ord förmedla, förenkla, tolka och kommunicera akademisk forskning så som den presenteras i 

konstinstitutionernas utställningar.‖17 Hon skriver också om den tekniska utvecklingen av 

kommunikation för besökarna i form av audioguider, ljudinstallationer, databaserade 

informationsstationer, interaktiva delar av utställningen som underlättar för besökaren. Det är en form 

av verktyg för besökaren. Här kan vi än en gång återknyta till det sociokulturella lärandets verktyg. Det 

är verktyg som konstpedagoger arbetar på att utveckla, på gott och ont. Hejdelind skriver om 

konstpedagogens arbete som en hotad yrkeskategori, inte bara i och med den tekniska utvecklingen och 

nya medier utan också eftersom många inte har akademisk utbildning och därför inte kan kalla sig 

riktigt professionella eftersom det betraktas som en svaghet. På många konstinstitutioner har man 

börjat avveckla visningar och konstpedagogisk verksamhet, det som är konstpedagogens huvudsakliga 

arbetsområde. ‖I målsättningen att förmedla utställningens budskap till så många olika besöksgrupper 

som möjligt tangerar konstpedagogiken marknadsföringen.‖18 Hejdelind skriver att ‖yrkets kompetens 

är dess styrka‖ som behöver ta plats i utställningsproduktion och marknadsföring för att utveckla yrket, 

det innebär att pedagogerna behöver ta mer plats och verksamheten utvecklas för framtiden, men också 

att de granska och diskutera sitt arbete för att inte falla undan. 

 

Jag tror inte att det skulle kunna gå att undgå konstpedagogik. Den behövs precis som vilken annan 

form av pedagogik, men som alla former av pedagogik behöver även konstpedagogiken utvecklas, 

analyseras, jämför Valör om hur konstpedagoger behöver analysera och utvärdera sitt eget arbete för att 

kunna utveckla det, men också att låta andra göra det. Här man kan definitivt blanda in det kreativa 

tänkandet i själva konstpedagogiken, eller den konstpedagogiska kärnan.  

 

Under tiden jag har spenderat på Konstmuseet har jag sett åtskilliga utvärderingsblanketter som 

besökaren får fylla i, det var frågor om såväl konst som utställningsrum och bemötande av personal, 

men det fanns även frågor om konstpedagogiken. Kanske är det ett resultat från kulturrådets 

                                                 
16 Hejdelind, Veronica, Behövs konstpedagogik? Reflektion kring konstpedagogikens roll och funktion, Valör nr4, 2003, s. 

11 
17 Hejdelind, Veronica, Behövs konstpedagogik? Reflektion kring konstpedagogikens roll och funktion, Valör nr4, 2003, s. 

12 
18 Hejdelind, Veronica, Behövs konstpedagogik? Reflektion kring konstpedagogikens roll och funktion, Valör nr4, 2003, s. 

12 
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granskning av yrket? Vad som hände med utvärderingen sedan vet jag inte, men det är en intressant 

aspekt att undersöka.  

 

Fritt skapande – kreativ verksamhet och 
pedagogik i bild och formverkstäder 
 

Vad är fritt skapande? Oftast tänker man på att helt fritt måla, rita eller skulptera precis vad man vill 

utifrån ett tomt papper, en tom duk eller en lerklump. Uttrycket ‖fritt skapande‖ har olika definitioner 

beroende på i vilken kontext uttrycket används. Fritt skapande kan vara fritt även om man arbetar efter 

ett visst tema, friheten ligger i att själv tolka uppgiften och med vilka material. Men fritt skapande 

behöver inte alltid vara fritt, det beror på vem det är som skapar. Många barn påverkas av samhällets 

leksaker, film, reklam mm och har svårt att hitta ett eget uttryck i sitt skapande, de kopierar oftast bilder 

de sett eller gjort tidigare eftersom de helt enkelt inte vet hur de ska hantera situationen i och med fritt 

skapande.19 Detta är något jag ska återkomma till senare.    

 

Jag har tittat närmre på två texter av Arne Larsson och Adriana Bisquert Santiago. Båda författarna har 

arbetat länge med barn och skapande och skriver om det fria skapandets betydelse för barns uttryck, 

men även som en viktig del i barns inlärning och uppväxt. Att få möjlighet till att uttrycka sig och att 

kunna uttrycka sig menar de är grunden till den identitet barnet skapar. 

 

Arne Larsson skriver i Det fria skapandet-en bok om teckningsundervisning om fritt skapande ‖Först och 

främst ska det fria skapandet, i intim samverkan med uppfostran i övrigt, befrämja individens allsidiga 

växt och harmoniska utveckling.‖20  

 

Adriana Bisquert Santiago har en liknande mening i Bild och form – om barns utveckling genom fritt skapande 

‖Vikten av att stärka barns självtillit, hjälpa dem att iakttaga och att stå för sina iakttagelser – att hävda 

rätten att uttrycka sig fritt- allt i syfte att sätta igång en process där självständiga och kritiska värderingar 

utvecklas‖21  

 

 

                                                 
19 Bisquert, Santiago, Adriana, (1977) Bild och form, om barns utveckling genom fritt skapande, Kristianstad, s. 45 
20 Larsson, Arne, (1956) Det fria skapandet, en bok i teckningsundervisning, Stockholm s. 16 
21 Bisquert, Santiago, Adriana, (1977) Bild och form, om barns utveckling genom fritt skapande s. 7-8 
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Kreativitet som pedagogisk metod för uttryck och kommunikation 

 

Adriana Bisquert Santiago menar att barnen far illa av det konsumtionssamhälle vi lever i idag. Barnen 

påverkas av det enorma utbudet av färdiga bilder och intryck att risken finns att de hamnar i en slags 

overklig verklighet och faller utanför en kulturell kontext.22 Hon menar att det är samhällets ansvar att 

se till att barnen inte hamnar i denna fälla och att det i stället ska uppmuntra barn och vuxna till att 

utveckla en kreativ närvaro där skapandet och skaparlusten är i fokus.23  

 

‖Vi måste se till att framtidens medborgare får leva i demokrati, att de får möjlighet att utveckla en 

kritisk medvetenhet och kreativitet/.../vi måste hjälpa till att skapa individer som är mer självständiga 

och tar mer ansvar i samhället‖.24 Däremot ger Bisquert Santiago inga direkta svar på hur kreativiteten 

och skapandet ska bidra till att skapa självständiga och ansvarsfulla barn, förutom att kritisera 

samhällets populärkulturella genrer och dess påverkan på barn och ungdomar.   

 

Larsson ser annorlunda på hur kreativitet och samhälle påverkar barn. Han menar att barn ska få vara 

barn. Barn inhämtar massvis av bilder, upplevelser och intryck som de omvandlar i sina målningar och 

teckningar. Det är främst omgivningen, i form av vuxna, föräldrar och lärare som hämmar barns 

kreativitet och uttryck i sitt skapande.25 Larsson påpekar att det fria skapandet tillhör god uppfostran 

som främjar varje individs behov och bidrar till en harmonisk utveckling.26  

 

Verkstaden 

 
Bild och formverkstäder har under 1900-talets senare del blivit en mer vanlig biprodukt till museer och 

konsthallar. Behovet och efterfrågan av en plats i samband med institutionen, där skapande är möjligt 

(kanske som en påföljd, inspiration av själva institutionens innehåll), har blivit större och en viktigare 

del i institutionernas verksamhet och ansikte utåt.27 Beror det på att folkmassan lägger större tryck på 

institutionerna där en verkstad ses som en självklarhet? Eller beror det på att institutionerna ser det som 

en möjlighet att ta tillvara på de tillgångar de besitter, att vidga sin verksamhet i största möjliga mån, 

eller att bara synas? Eller beror det helt enkelt på att pedagogiken har förändrats och att det kreativa 

skapandet har blivit en viktig del för inlärning av kunskap och erfarenhet för hur både barn och vuxna 

                                                 
22 Bisquert, Santiago, Adriana, (1977) Bild och form, om barns utveckling genom fritt skapande s. 12  
23 Bisquert, Santiago, Adriana, (1977) Bild och form, om barns utveckling genom fritt skapande, s. 13 
24 Bisquert, Santiago, Adriana, (1977) Bild och form, om barns utveckling genom fritt skapande, s.13 
25 Larsson, Arne, (1956) Det fria skapandet, en bok i teckningsundervisning, Stockholm, s. 87 
26 Larsson, Arne, (1956) Det fria skapandet, en bok i teckningsundervisning, Stockholm, s. 13 
27 Bisquert, Santiago, Adriana, (1977) Bild och form, om barns utveckling genom fritt skapande,, s. 7 
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lär sig att samverka i samhället?  Har synen på skapande och nödvändigheten att uttrycka sig 

förändrats? Men vad har verkstäderna för betydelse för barnen själva? Var ligger efterfrågan, hos 

barnen eller hos vuxna? Adriana Bisquert Santiago menar att det är svårt att förstå vad den ideologiska 

basen utgörs av i olika verkstäder, det finns sällan dokumenterad information om just syftet med 

verksamheten och pedagogikens mål. Kanske finns det ingen bakomliggande ideologi eller kanske har 

inte pedagogerna tid eller vilja att skriva ner sina intentioner och upplevelser av verksamheten?28  

 

1968 öppnade Moderna Museet den första bildverkstaden, som ett permanent rum i huset. Verkstan, 

som den kallades, var ett resultat av den interaktiva utställningen Modellen ‖en modell för ett kvalitativt 

samhälle‖, som riktades både till barn och vuxna med skapande lek som gemensam nämnare för ‖bättre 

kommunikation mellan barn och vuxna‖29.  

 

Adriana Bisquert Santiago menar att man sällan talar om pedagogiken i verkstäderna. Det material som 

finns att tillgå är baserat på ‖hur man tar fram dynamiken i barns skapande‖.30 Hennes verkstad är 

baserad på två principer, dels att stimulera skapandet, och dels att ‖hävda rätten att uttrycka sig fritt‖. 

Hon menar också att verkstan i sig är en ideologi eller pedagogisk ståndpunkt, en plats för skapande 

och utvecklande.31 

 

Vi har inte för avsikt att göra barnen till konstnärer, inte att medverka till att skydda en elit som senare 

skulle hjälpa till att vidmakthålla en elitens kultur. Vårt mål är att söka en äkta och hållbar form för 

undervisning. Undervisning som baserar sig på frihet, tillgång till och aktiv delaktighet i en kultur. Den 

kan medverka till att skapa mer helgjutna människor, bättre mänskliga relationer och följaktligen också 

ett bättre samhälle.32 

 

Till skillnad från Bisquert Santiago skriver inte Larsson om skapande verksamhet i en verkstad 

förknippad med museum eller liknande, utan om skapande i skolan. Han påpekar att miljön i bildsalen 

måste vara förnuftig med tanke på verksamheten. En stimulerande miljö är viktig för ett roligare 

arbete.33 Larsson menar även att det mest betydelsefulla i en kreativ miljö är att det ‖härskar det 

djupaste samförstånd och en verklig likställighet mellan läraren och eleven, ett sorts kamratskap, som 

nog tyvärr inte är alltför vanligt‖.34  

 

 

                                                 
28 Bisquert, Santiago, Adriana, (1977) Bild och form, om barns utveckling genom fritt skapande. s. 7 
29 Lindberg, Anna Lena (1988) Konstpedagogikens dilemma. Historiska rötter och moderna strategier. s 273   
30 Bisquert, Santiago, Adriana, (1977) Bild och form, om barns utveckling genom fritt skapande. s. 7 
31 Bisquert, Santiago, Adriana, (1977) Bild och form, om barns utveckling genom fritt skapande. s. 12 
32 Bisquert, Santiago, Adriana, (1977) Bild och form, om barns utveckling genom fritt skapande. s. 12 
33 Larsson, Arne, (1956) Det fria skapandet, en bok i teckningsundervisning, Stockholm, s. 103 
34 Larsson, Arne, (1956) Det fria skapandet, en bok i teckningsundervisning, Stockholm, s. 91  
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Grupparbete/kollektivets betydelse för uttrycksförmåga – Jaget i kollektivet 

 
Att skapa fritt eller att överhuvudtaget skapa är som tidigare sagts en form av behov för det egna 

uttrycket. När skapandet sker innebär det oftast att man skapar en slags spegelbild av sig själv, att 

uttrycka sitt inre, mer eller mindre medvetet. Verket är en del av skaparen såsom skaparen blir en del av 

verket. Uttryck genom skapande behöver inte vara en enmansroll. Skapande och uttryck sker också i 

grupp. Grupparbete och gruppdynamik bygger på att tillsammans kunna arbeta, diskutera, lyssna på 

varandra och hjälpa varandra med både kritiska och förstående öron och ögon, att nå de mål som satts 

upp. Det är en växelverkan mellan personer där alla har en viss roll. Precis som i ett samhälle, fast i 

mindre skala. Skapande sker ofta i olika gruppsituationer, bildlektionen i skolan, måleristunden på dagis, 

fortbildning i en verkstad, öppet hus för alla åldrar i en verkstad, exemplen är många. 

Gruppinstallationer, vare sig de är förutbestämda eller spontant ihopsatta, handlar om kommunikation, 

respons och inspiration. 

 

Larsson menar att anpassning till gemensamhet ska vara ett naturligt moment i barnets utveckling 

eftersom det främjar den individuella utvecklingen. Att arbeta tillsammans kan ge barn känsla av 

samhörighet till andra barn, men även respekt och förståelse för andra barn och deras verk, vilket kan 

påverka barns kreativitet positivt.35  

  

Det pedagogiska greppet är individualiserad undervisning i en lagom avslappnad atmosfär. Allt för att 

främja det receptiva stadiet och kreativiteten. Under sådana betingelser uttrycker sig barnet fritt, och det 

bidrar med sin attityd till att uppehålla den kreativa spänning som spontant uppstår i gruppen och som 

flödar barnen mellan. Den spänningen berikar barnen när de ska inhämta information och den påverkar 

deras kreativitet och deras uttrycksförmåga.36  

 

Barnet som givits uttrycksmöjligheter, upptäckt skapandet och lusten i att skapa är delaktig i den 

kreativa kultur som både redan finns och skapas med barnet som beståndsdel, barnet bygger upp 

självförtroende och tillit och skapar en kommunikationsförmåga som ökar kontakten mellan andra barn 

och vuxna.37 

 

‖Respekten för andras arbete är grundvalen för grupparbete.‖38Arne Larsson skriver i sin bok från 1956 

om vikten av grupparbete. Han menar att vägen ‖till självkännedom och till sund uppfattning av den 

                                                 
35 Larsson, Arne, (1956) Det fria skapandet, en bok i teckningsundervisning, Stockholm, s. 104 
36 Bisquert, Santiago, Adriana, (1977) Bild och form, om barns utveckling genom fritt skapande. s. 12 
37 Bisquert, Santiago, Adriana, (1977) Bild och form, om barns utveckling genom fritt skapande. s. 17-18 
38 Larsson, Arne, (1956) Det fria skapandet, en bok i teckningsundervisning, Stockholm, s. 104 
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sociala samhörigheten går över en riktig uppskattning av andras arbete.‖39 Han talar om samhörighet 

som en viktig del hos barn och ungdomar, teamanda, där problem utforskas och löses inom gruppen.  

Han menar också att många barn är positiva till grupparbete och att de uppskattar och förstår 

meningen med att lära tillsammans och av varandra.40 

 

Barns ”skapandeidentiteter” 

 
Både Larsson och Bisquert Santiago utgår från att barn har olika bildstilar eller identiteter när de skapar.  

Larsson grundar sig främst på Herbert Reads framställning av hur barns bildstilar talar om vilken slags 

individ de är, men även på Lowenfeldts mera utstuderade åldersgrupper, det vill säga hur barn skapar i 

en viss ålder. Dessa olika teorier kring barns skapande tar jag upp under rubriken Bildteori.  Enligt 

Bisquert Santiago befinner sig barnen på olika beteenden och nivåer i sitt skapande. Man skulle kunna 

kalla det olika ‖skapandeidentiteter‖ hon baserar inte dessa på någon annan teoretikers bildteori. Här 

följer en sammanfattning av dessa.  

 

Geniet  

Verket, resultatet, står i centrum. Processen är inte viktig. Barnen som skapar på detta sätt är osäkra i 

sitt skapande, ofta med en vuxen som ansvarig för detta beteende. När den vuxne uppmärksammar och 

framställer det färdiga resultatet som förvånande och slående på ett överdrivet sätt, blir processen för 

barnet inte lika viktig, det strävar efter att nå ett så pass bra resultat som möjligt för att vidare uppleva 

denna uppmärksamhet hos den vuxne. ‖De vuxna kallar barnet geni och konstnär‖.41 Bisquert Santiago 

menar att det handlar om dålig uppfostran och att ge barnet falska förhoppningar. ‖De här barnen blir 

slavar under sina egna verk. Deras arbeten blir brådmogna små geniers verk som tar död på 

frihetsupplevelsen.‖42  

 

Kopisten 

Dessa barn kopierar andra barn, andra vuxna, konstnärer, bilder de sett förut osv. När barnet blir 

osäkert i hur det fritt ska skapa något, och ge uttryck för det hon känner, kopierar det till exempel en 

kamrat. Bisquert Santiago menar att det inte behöver vara negativt med kopiering, bara man studerar 

barnets process varför, vad och vem barnet kopierar så kan man lära barnet bryta mönstret och hitta 

glädjen i att skapa eget. Motivation för barnet är enligt Bisquert Santiago oerhört viktigt.  Hon menar 

                                                 
39 Larsson, Arne, (1956) Det fria skapandet, en bok i teckningsundervisning, Stockholm, s. 104 
40 Larsson, Arne, (1956) Det fria skapandet, en bok i teckningsundervisning, Stockholm, s. 109 
41 Bisquert, Santiago, Adriana, (1977) Bild och form, om barns utveckling genom fritt skapande. s. 43 
42 Bisquert, Santiago, Adriana, (1977) Bild och form, om barns utveckling genom fritt skapande. s. 44 
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även att det finns de barn som är fria i sitt skapande men som ibland kopierar varandra sinsemellan, 

nära kamrater. Men hon menar att det snarare är ett rikt utbyte mellan barnen och deras olika 

skapandevärldar i stället för att barnen har brist på självkänsla.43  

 

Självkritikern 

Självkritiska barn har en stark kritisk syn på de verk de framställer, ett ifrågasättande, eller jämförande 

med andra.  De har väldigt höga krav och mål och kanske inte alltid vet vad de har för krav på sig själva, 

varpå de sällan blir nöjda med sina verk. Sådana barn behöver hjälp att återuppnå skaparglädjen, att 

skapa på sina egna villkor med mål som de kan uppnå, kanske handlar det om att hitta olika material att 

skapa i, olika tekniker, att inhämta inspiration från annorlunda källor.44    

  

Den oförutsedde 

Barn som på ett eller annat sätt av vuxna anses vara obegåvade när det gäller bildämnen eller i 

allmänhet eftersom de inte kan, har fått möjlighet till, eller vill uppnå bildrelaterade mål som vuxna 

markerat kan sättas inom ramen för oförutsedda, eller överraskande. Bisquert Santiago menar med det 

att dessa barn satts i glömska eller till och med ignoreras eftersom deras skapande värderas efter gamla 

förlegade värderingar byggda på okunskap, vilket lämnar barnet utan självförtroende och utan 

uppmärksamhet och utan uppmuntran för sitt skapande, det handlar om att inte värdera och döma 

barnet. Hon menar även att en engagerad pedagog kan hjälpa dessa barn att få självförtroendet och 

självsäkerheten tillbaka och därmed skaparglädje och att hitta rätt bland material och tekniker, att få 

skapa under sina egna villkor. Ett sådant barn kan vara överraskande när det gäller sitt skapande, och 

kan åstadkomma både en arbetsprocess och ett resultat som är långt bortom stämplar för obegåvning, 

det gäller bara att inte utöva gamla värderingsmönster, varken i hemmet eller i skolan.45  

 

Den rädde, osäkre 

Det barn som i en bildsal eller bildverkstad är så osäkert i hur det ska agera eller åstadkomma att det har 

svårt att skapa tillhör enligt Bisquert Santiago de barn som är rädda för att skapa. Dessa barn vet inte 

hur de ska bete sig eller hur de ska gå tillväga, de kan alltså inte uttrycka sig. Precis som de oförutsedda 

barnen har även de rädda barnen uppfostrats av gamla värderingsmönster och med en annan syn på 

skapande. Det fria skapandet är för dessa barn i all grad högst besvärande. Dessa barn ställer ofta en 

rad olika frågor under varje steg i skapandeprocessen och söker bekräftelse på att det de gör är rätt. De 

                                                 
43 Bisquert, Santiago, Adriana, (1977) Bild och form, om barns utveckling genom fritt skapande. s. 45-46 
44 Bisquert, Santiago, Adriana, (1977) Bild och form, om barns utveckling genom fritt skapande. s. 45 
45 Bisquert, Santiago, Adriana, (1977) Bild och form, om barns utveckling genom fritt skapande. s. 44 
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osäkra barnen behöver mycket stöd från pedagogen för att ta mod till sig för att kunna skapa. Det gäller 

att bryta mönster som kan vara svåra att frångå och långsamt lära dem att ta kontroll över sin 

osäkerhet.46  

 

Det är intressant att pedagoger som Larsson och Bisquert Santiago som baserar sin verksamhet på det 

fria skapandet utgår från barns personligheter och bildstilar för att förstå varje individ. Man kan ställa 

sig frågan om det verkligen är behövligt när det gäller det fria skapandet eftersom man utgår från 

tankefrihet och uttrycksfrihet i skapandet. Bara att analysera ett barn och dess kreativitet sätter det inom 

ramar för redan bestämda utvecklingsmönster och psykologiska personlighetsbenämningar och lämnar 

inte mycket utrymme för den påstådda frihet som hela ideologin baseras på. Men att vara uppmärksam 

på hur barn skapar från ett tillfälle till ett annat beroende på miljö, humör, kunskap och erfarenhet är 

oundvikligt om man som pedagog ska kunna hjälpa barnet vidare i utvecklingsprocessen.  

 

Med andra ord menar både Larsson och Bisquert Santiago att alla barn behöver stöd från en kompetent 

och lyhörd pedagog med förmågan att se alla utifrån de olika nivåer barnen befinner sig på och de olika 

identiteter barn har. Alla har rätt till att skapa och att kunna känna skaparglädje där osäkerhet och tvivel 

inte existerar. För Larsson och Bisquert Santiago är det fria skapandet, den fria tanken och det fria 

uttrycket det viktigaste, bara bildpedagogerna kan behärska detta.   

 

Bristande kunskap för uttryck och skapande? 

 

‖Kampen för demokratisk frihet börjar i arbetet med barnen, att snörpa deras uttrycksförmåga är i 

grunden ett frihetsberövande som kräver framväxten av en social medvetenhet‖47 menar Bisquert 

Santiago. Att styra ett barns skapande är både på gott och ont, vissa behöver vägledning, andra inte, 

vissa är omedvetna om att de behöver vägledning. Men när vägleder man ett barn som behöver hjälp 

och när låter man barnet vara i sitt skapande? Var drar man gränser? Att däremot inte ge barnet en 

chans att få skapa, eller att ens testa olika uttrycksformer är att nedvärdera barnet och dess behov av att 

få uttrycka sig. Det är ju inte alltid som barnet själv är medvetet om att skapande är rätt uttrycksform 

för just denne förrän han eller hon fått skapa. 

  

I Bildprojekt i förskola och skola skriver Marie Bendroth Karlsson om den vuxnes sätt att styra barnet i 

skapandet: ‖När vi vuxna betraktar barnbilder som en estetisk produkt ger vi bilden en ny funktion. 

                                                 
46 Bisquert, Santiago, Adriana, (1977) Bild och form, om barns utveckling genom fritt skapande. s. 46 
47 Bisquert, Santiago, Adriana, (1977) Bild och form, om barns utveckling genom fritt skapande. s. 8 
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Barnet börjar då att se kritiskt på sin bild och tycker inte att den håller.‖48 Att se ett barns verk utifrån 

verket som sådant och att inte sätta det inom ramar för estetiska definitioner kanske inte är en ovanlig 

situation. En vuxen som inte kan leva sig in i bilden och hur barnet som skapat den har tänkt missar 

hela barnets kommunikation, arbetsprocess, likväl betydelsen i och av bilden och därmed barnets 

uttryckssätt. Jag tror att problemet ligger i att värdera och jämföra med redan utföra verk och de 

regelramar som utifrån dessa skapats för hur skapande ska gå till. Det finns allt för många regler och 

tillvägagångssätt som anses som de enda och de riktiga och som är viktiga att hålla sig till i skapande 

och vid inlärning av metoder för skapande.  Att bortse från dem kan vara svårt. Materiallära är 

exempelvis en relativt klassisk process, att lära ut hur ett material fungerar är viktigt och nödvändigt för 

att förstå vad det är man skapar med, men huvudsaken är inte att man lär ut dem på ett rätt och korrekt 

sätt, utan på vilket sätt det görs på och senare kan kunskaperna tillämpas mer eller mindre fritt med 

materialet. Att testa materialet och att experimentera är a och o för att själv upptäcka hur det verkligen 

fungerar. Det är då man får förståelse för hur det kan användas och sätta riktlinjer efter detta.  Att 

granska ett barns bild är kanske inte fel, men med vems ögon granskas det och för vem? Barn skapar 

för sig själva med sig själva, precis som vuxna, skillnaden är bara vuxnas medvetande om ‖vad som är 

rätt eller fel‖, alltså vad som är estetiskt tilltalande och inte. Men det handlar snarare om att vägleda ett 

barn i dess skapande, att samtala om verket och att förstå dess innebörd och försöka hjälpa barnet att 

uppnå vad det vill, att styra ett barn i dess skapande kan därför ibland vara en nödvändighet när barnet 

har svårigheter att ta sig ur en situation för att styrka barnets självförtroende och inspiration, men att 

göra det utifrån det individuella barnets villkor och inte följa gamla regelverk.   

 

Adriana Bisquert Santiago skriver också om barnens deltagande i kulturen: ‖Varför är inte barnen med i 

de kulturella aktiviteterna? Varför anordnar man teckningstävlingar för barn medan man aldrig visar 

barnens verk på museer?‖49 Det är en fråga även jag söker svar på. Förhoppningsvis är det framtidsfråga 

som är i förändring. Museerna har ju intresse och kapacitet i att hålla med verkstäder, men de verk som 

skapas i dem lämnar sällan rummet.  Kanske är man rädd för att visa barns verk, det kan konkurrera 

med annan konst eller utställningsobjekt, kanske anser man att barns skapelser är något fult och inte 

tillräckligt att fint och värdefullt att visa? Kanske är man trött på att alltid påminnas om att tänka på hur 

man involverar alla delar av samhället i en institution att delen kring att visa barns verk glöms bort eller 

automatiskt väljs bort? Kanske är inte trycket från samhället tillräckligt, om ens existerande?  

 

Vad skulle det då bli för skillnad om man visade mer av barns verk på museer och konsthallar? Vilken 

upprättelse skulle barnen få? Och kanske framförallt vad det betyda något för dem? 

                                                 
48 Bendroth Karlsson, Marie (1996) Bildprojekt i skola och förskola. Estetisk verksamhet och pedagogiska dilemman. Linköping, s. 4 
49 Bisquert, Santiago, Adriana, (1977) Bild och form, om barns utveckling genom fritt skapande. s. 18 
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Vad är en bra bild? 
 

Karin Aronsson skriver i Barns världar – barns bilder om de vuxnas syn på barns bilder och hur barnens 

syn på sina egna bilder blir en reflektion av de vuxnas. 

 

Skolbarn i västerländska kulturer tenderar att skapa naturalistiska bilder. Med ökad skolgång tilltar 

realismen, åtminstone under perioden från skolstarten fram till puberteten.  I vilken mån beror den 

ökade realismen och konventionalismen på att barn ‖utvecklas‖ mot ökad naturtrogenhet, och i vilken 

mån beror på att barn ser realistiska bilder som sitt ideal och därför medvetet eller omedvetet strävar 

mot realism?50  

 

Aronsson menar att vuxna ofta tycks inneha två normsystem för vad ‖bra bilder‖ är. Dels ett 

naturalistiskt bildideal och dels ett naivistiskt bildideal. Desto mer naturtrogen ett barns bild är desto 

mer intressant, eller ju mer abstrakt och primitiv ett barns bild är desto mer ‖gullig‖.51 Hon menar att 

det är en skev bild som vuxna har att barn mest av allt uppskattar bilder med detaljrikedom och 

naturtrogen återgivning. 

 

Vidare skriver Elisabeth Skoglund i sin bok Lusten att skapa, om barns hämningar i sitt skapande. Hon 

menar att det beror på de vuxnas uppskattning av bilder, de vuxna bestämmer vad som är fint och fult 

och det fungerar i sin tur som en hämmande effekt i barns skapande om barnet inte kan leva upp till 

detta.52 ‖Det finns inga barn som är hämmade från början. Det är rädslan som hämmar. Rädslan att 

misslyckas, inte bli godkänd, inte vara som andra, inte bli omtyckt.‖53 

 

Aronsson skriver om Luquet som beskrivit sin dotter i sitt skapande; 

 

I sin beskrivning av dottern Simonnes bilder påpekar Luquet (1913) att hon ibland slänger eller sorterar 

undan vissa bilder, med ett föraktfullt: ‖Det där är inget‖. Hon utgick då alltid antingen från bildens 

bristande naturalism eller från vuxnas tidigare reaktioner. Om de vuxna visade ointresse kunde hon 

nedvärdera en bild som hon tidigare hade gillat. Simonnes positiva kommentarer handlade således 

primärt alltid om hur verkliga eller detaljerade bilderna var. Och i viss utsträckning om den vuxnes 

uppskattning54.  

 

Bilder skapas utifrån vad omgivningen har för ideal på bilder. Små barn blir medvetna om vad de ska 

göra för att de vuxna ska uppskatta bilden, det blir också barnets eget ideal. Aronsson använder sig här 

                                                 
50 Aronsson, Karin, (1997) Barns världar – barns bilder, Stockholm, s. 80 
51 Aronsson, Karin, (1997) Barns världar – barns bilder, Stockholm, s. 82 
52 Skoglund, Elisabeth (1990) Lusten att skapa. Stockholm, s. 20 
53 Skoglund, Elisabeth, (1990) Lusten att skapa. Stockholm, s. 19 
54 Aronsson, Karin, (1997) Barns världar – barns bilder, Stockholm s. 83 
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av Vygotskij som menar att lärarens betydelse för barns utveckling inom kreativt skapande är viktig i 

den grad att läraren ska fungera som verktyg för barnet att ta sig vidare i sitt skapande, att inte 

upprätthålla bilden av vad vuxna tycker är fint och fult, utan att lära barnet att uttrycka sig på sitt eget 

sätt.55  

 

Om vuxnas syn på barns bilder och det fria skapandet 
 

Vuxenestetik är en av de största stötestenarna i barns utveckling då vuxna lite aningslöst kommenterar 

vad barn gjort utan att tänka på att de därmed omedvetet styr barnet in i ett förväntat och etablerat 

uttryck. Som om man redan vet hur det bör se ut.56  

 

Lillemor och Lars Borenius menar att det lilla barnet ska lämnas åt sin egen fantasi och sitt eget 

skapande. Att störa barnet i sitt skapande, eller att påverka det med för mycket uttryck och förebilder 

skapar obalans och osäkerhet hos barnet. Prestation är viktigt hos barnet och skaparglädjen kan lätt 

förstöras när barnet inte är nöjd med sin prestation och respons från omgivningen.57  

 

De menar även att ju äldre barnet blir desto mer kan man lära det att skapa mer realistiskt.  Barn 

behöver uppmuntran och beröm i sitt skapande, men det är viktigt att göra det på rätt sätt, att hålla 

dialog med barnet och ta del av verket och barnets tankar och fantasi.58 

 

Borenius tar också upp ett exempel på när ett barn som precis målat klart, en för den vuxne, ‖fantastisk 

målning‖ i nästa sekund målar över den. Och att vuxna ofta vill försöka rädda barnets målning i stället 

för att försöka förstå processen som pågår i barnets huvud.59 

 

�ven Borenius skriver om att barn ofta mycket tidigt ‖vet vad vi vuxna gillar och ogillar‖ och försöker 

tillfredsställa denna vridna föreställning. Det ligger i barnens natur att observera och kopiera andra barn 

och vuxna, det är en del i utvecklingen. De menar att den vuxne imponeras och förundras över hur bra 

barnet kopierar och presterar något för den vuxne vackert, varpå barnet får mycket beröm. Men hur går 

det när barnet nästa gång inte presterar lika bra?60   

 

 

                                                 
55 Aronsson, Karin, (1997) Barns världar – barns bilder, Stockholm s. 83 
56 Borenius, Lillemor och Lars, (2001) Barnens konstskola – en målarguide. Danmark, s. 8 
57 Borenius, Lillemor och Lars, (2001) Barnens konstskola – en målarguide. Danmark, s. 11, 16 
58 Borenius, Lillemor och Lars, (2001) Barnens konstskola – en målarguide. Danmark, s. 13 
59 Borenius, Lillemor och Lars, (2001) Barnens konstskola – en målarguide. Danmark, s. 14 
60 Borenius, Lillemor och Lars, (2001) Barnens konstskola – en målarguide. Danmark, s. 15 
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Drivkraften att skapa – källan till skapande och hur samarbete och påverkan 
mellan människor i en grupp fungerar 

 

I den mesta litteratur jag läst som behandlar bildpedagogik, barns skapande och kreativitet, skrivs det 

om olika bildteorier, olika forskare och pedagoger som har hittat olika metoder för att analysera hur 

barn skapar och kanske till och med hur och varför och som baserar sin pedagogik på resultaten. Sällan 

har jag hittat någon litteratur som beskriver hur samarbete eller grupparbete fungerar och vilken 

betydelse detta har för barnen. Det finns heller inte mycket skrivet om själva skaparlusten eller 

skaparglädjen, behovet att skapa och uttrycka sig och även glädjen över att skapa. Något som är 

besynnerligt särskilt i sammanhang där det fria skapandet diskuteras eftersom det fria skapandet mer 

eller mindre bygger på skaparglädje. Däremot hittade jag Elisabeth Skoglunds böcker om skapande som 

just är baserade på lusten och skaparglädjen, vilket i sig är en intressant kontrast till den teoretiska 

litteraturen.    

 

Skaparglädje eller skaparlust 

 

Vad är skaparglädje, hur kan begreppet definieras? 

 

skapa verb ~de ~t, i perf. part. ibl. skapt ORDLED:  skap-ar SUBST.: skapande; skapelse 

• bringa till existens ur formlöst tillstånd e.d.; vanl. med avs. på ngt stort el. betydelsefullt etc. /…/  

BET.NYANSER:  a) spec. i konstnärliga sammanhang (äv. med konstruktionsväxling i pres. part.): ~ 

med händerna; ~ i lera; barnens behov av att få ~; ~nde verksamhet; ~nde dramatik /…/.61 

 

SKAPAR-GLÄDJE. glädje över att (kunna l. få) skapa, skapandets glädje; 

jfr -fröjd, -lycka.62
 

 

Elisabeth Skoglund är bild- och konstpedagog och har bland annat arbetat på Moderna Museet. Hon 

har skrivit böckerna, Leken och konsten, och Lusten att skapa, två verk som handlar om barns skapande 

och sätt att se på och lära om konst utifrån lek och lust. Hennes nyckelord i böckerna är ‖tillsammans‖, 

att barn och vuxna arbetar tillsammans, har roligt tillsammans, lyssnar på varandra och lär av varandra.  

‖För att kunna vara kreativ fordras mod, lust och tillit‖63 från både vuxna och barn. 

 

                                                 
61 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/sve/skapa 2010-01-15 
62 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, sökord: skaparglädje 2010-01-15 
63 Skoglund, Elisabeth, (1990) Lusten att skapa. Stockholm, s. 9 
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Genom konsten kan barn lära sig att bearbeta och förändra idéer i fantasin. Fantasi, i form av mentala 

bilder och minnesfragment, är ett verktyg varigenom vi som individer utvidgar vår erfarenhet och på ett 

mentalt plan utforskar saker och ting.64  

 

Behovet av att uttrycka sig, att skapa, hos barn, kopplas ofta samman med lek. Elisabeth Skoglund 

menar även att ‖skaparkraften växer genom leken.‖65 Skapandet hos barn är även ofta glädjebetonat, till 

exempel ‖det är roligt att måla‖. Den erfarenhet jag har av barn och skapande är att de flesta barn 

tycker det är roligt att måla, rita, pyssla, att experimentera och hitta på, ibland finns barn som inte tycker 

det är kul, oftast lite större pojkar, kanske för att de hellre har behov av andra sätt att uttrycka sig på. 

Även hos tonåringar, både tjejer och killar, kan skapandet kännas forcerat och tråkigt, kanske mest för 

att de bara har upplevt en viss sorts skapande. 

 

Men precis som hos vuxna konstnärer kan även skapandet hos barn vara ett behov att få uttrycka sina 

känslor, tankar, drömmar med mera och det betyder inte alltid att skapandet är glädje relaterat. Många 

gånger är skapandet en slags terapi, genom vilken dramatiska upplevelser, mörka tankar eller inom 

boende kaos behöver ventileras. Detta är ändå en sorts skaparlust eller drivkraft i skapandet även om 

den inte är positiv. 

 

Alla människor skulle kunna vara kreativa! Men vårt samhälle fordrar att majoriteten inte är det. Om alla 

vore kreativa skulle samhället ändras avsevärt. Därför hindras människor att utvecklas.66  

 

I detta sammanhang är lust lika med mod, att våga. ‖Utan lust – inget skapande‖.67  

 

De barn som finner glädje i den kreativa processen, det vill säga de för vilka det här med att genomföra 

en uppgift innebär något angenämt och roligt och som uppskattar inte bara det färdiga verket i sig, utan 

också all den tid som de ägnat det hela, de barnen gläder sig mycket åt övningarna i verkstan. De barnen 

uppehåller sig inte heller så mycket vid resultatet av arbetet, troligen glömmer de snart bort det när det är 

färdigt. Det är tom vanligt att barnet förstör en sak när den är färdig och börjar om igen för att göra en 

ny.68  

 

 

                                                 
64 Barnes, Rob, (2007) Lär barn skapa, s. 19 
65 Skoglund, Elisabeth, (1990) Lusten att skapa. Stockholm, s. 9 
66 Skoglund, Elisabeth, (1990) Lusten att skapa. Stockholm, s. 9 
67 Skoglund, Elisabeth, (1990) Lusten att skapa. Stockholm, s. 8 
68 Bisquert, Santiago, Adriana, (1977) Bild och form, om barns utveckling genom fritt skapande, s. 43 
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Sammanfattning 
  

Begreppet kreativitet kopplas många gånger samman med konst och estetik, det anses ofta vara en 

medfödd egenskap. Många är därför skeptiska till att kreativitet är någonting som kan läras ut. Lars 

Lindström menar att kreativitet inte behöver sammanlänkas med estetiska ämnen och att det visst går 

att lära någon att vara kreativ, det handlar om kreativt tänkande. Kreativt tänkande inför en uppgift 

innebär frihet, att inte ge upp, att problematisera uppgiften och hitta lösningar, att söka information 

och förebilder och att diskutera kring uppgiften. Det handlar om att upptäcka något nytt. Konst- och 

bildpedagogikens roll och mening är avgörande för konstinstitutioner och skolor där skapande 

verksamhet bedrivs. Den skapande verksamheten är inte bara viktig för undervisning i kreativt tänkande 

utan också för lärande i sig eftersom den tillåter barn att både att hämta intryck och att uttrycka sig, 

enskilt och tillsammans, i det som kallas det kollektiva lärandet.              

 

Det fria skapandet, den sorts skapande som ger skaparen total frihet att skapa, beskrivs i den här delen 

av texten. Vad är det fria skapandet egentligen? Som så många gånger beror svaren på hur det fria 

skapandet definieras. Adriana Bisquert Santiago, Arne Larsson och Lars Lindström tar alla upp friheten 

i skapandet som viktigaste utgångspunkt för skapandet. Men hur fritt är egentligen det fria skapandet? 

Är det när barn får skapa precis vad de vill i vilket material de vill och hur de vill? Eller kan det vara när 

barn får skapa vad de vill inom ett tema, eller med ett specifikt material? Vad lär sig barnen av det fria 

skapandet? Och vad är det de inte lär sig? Barns skapande påverkas mycket av omgivningen och vuxnas 

synsätt på bilder och skulpturer. Om vuxna tydligt visar ett barn vad de tycker är ‖fint‖ i barnets 

konstverk försöker barnet eftersträva denna, om barnet inte lyckas upprätthålla denna inställning då blir 

det fria skapandet tvärtom en begränsning för barnet. Elisabeth Skoglund menar att skaparglädjen är 

den viktigaste förutsättningen för skapande. Skaparglädje kräver mod, tillit och lust, att våga skapa, att 

vilja skapa och att vara trygg i sitt skapande. Det kan både vara roligt att skapa och det kan också vara 

en drivkraft av ett annat slag.       
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Pedagogik, lärande, kunskap, och estetikens roll i skolan 
 

Jag har studerat tre pedagogiska arbeten som behandlar pedagogik, lärande och kunskap genom olika 

metoder, vetenskaper och former. Roger Säljös Lärande och kulturella redskap, Lena Aulin-Gråhman, 

Magnus Persson och Jan Thavenius Skolan och den radikala estetiken och Bengt Sandin och Roger Säljö 

(Red.) Utbildningsvetenskap – ett kunskapsområde under formering. Det är litteratur som ur olika perspektiv 

beskriver pedagogik, utbildning, lärande och kunskapsinhämtande genom olika kreativa verksamheter 

som fungerar som ett slags redskap för lärande och kunskap, men som även belyser forskning och 

vetenskap kring området pedagogik. Hur kopplar man samman estetik med pedagogik? Hur inhämtas 

kunskap? Hur används den? Hur förmedlas den? Det är några frågeställningar som jag hoppas kunna 

besvara i denna text. 

 

Vad är utbildning? 

 

utbildning  subst. ~en ~ar ORDLED: ut—bild-ning-en • systematisk undervisning och träning som 

ger kunskaper och färdigheter för visst yrke och ofta ger viss formell kompetens e.d. för detta {e}: 

utbildningsnivå; grundutbildning; personalutbildning; skolutbildning; vuxenutbildning; spärrad ~; 

ungdomarna erbjöds praktik eller ~; snedrekryteringen till högre/…/.69  

 

Utbildning har blivit en viktig grundsten i samhället, både under uppväxten och senare i livet. De flesta 

barn går en 12-årig grundskole- och gymnasieutbildning och många fortsätter sedan att utbilda sig på 

universitet och högskolor. Det satsas mer på utbildningens innehåll och kvalitet och kraven på bra 

utbildning är högre. Det finns dessutom fler alternativ av utbildningar att välja på, anpassade till och 

efter samhällsstrukturer, efterfrågan och ökat intresse med olika riktningar, former och metoder. Med 

andra ord utvecklas och växer utbildningssamhället med tiden i tiden och anpassas efter såväl individen 

som kollektivet.70 

 

Vad är lärande? 

 

I Nationalencyklopedin förklaras ordet lära som: 

 

lära verb lärde lärt, pres. lär ORDLED: lär-de SUBST.: lärande 

                                                 
69 www.ne.se sökord: utbildning 2008-04-10 
70 Sandin, Bengt och Säljö, Roger (2006), Utbildningsvetenskap – ett kunskapsområde under formering. Stockholm, s. 9, kap 1 
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1 (ofta med partikel) förmedla kunskaper eller färdigheter till (ngn) i ngt, så att viss kompetens erhålls 

{eundervisa}: han lärde henne att simma; hon lärde ut grammatik och fonetik; han skulle ~ upp henne 

till guldsmed/…/ 

2 (mest refl.) (aktivt) skaffa sig kunskaper eller färdigheter i ngt, vanl. så att viss kompetens erhålls: han 

har lärt sig läsa; han lärde sig att manövrera fordonet; hon lärde sig läxan utantill; han har ingenting lärt 

av misstagen/…/71 

 

‖Att förmedla kunskaper eller färdigheter, så att viss kompetens erhålls‖. Vad säger det egentligen, och 

vad menas med ‖viss‖ kompetens? �r inte meningen med lärande att erhålla den mesta möjliga 

kompetens? Den klassiska, och om inte fördomsfulla, bilden av en lärare som talar oavbrutet framför 

sin uttråkade klass där endast några förstår vad läraren pratar om, dyker upp i huvudet. För att sätta sig 

in i ämnet och förstå hur begreppet lärande kan förklaras ska jag med hjälp av Roger Säljö förklara 

några perspektiv på lärande. 

 

En påstående som ibland dyker upp är att ―undervisning=lärande?‖72. Säljö menar att det är ett 

problematiskt och felaktigt påstående. Lärande innebär genom vilka aktiviteter människor lär och hur, 

med vilka metoder, de gör detta. Det handlar inte om en speciell undervisningsmetod, utan snarare om 

att kunskap är en ständigt pågående aktivitet som aldrig verkar oavslutande och som förändras med 

tiden.73 Undervisning är inte en orsak till lärande, utan ‖lärande är en mer generell och sammansatt 

företeelse‖.74  

 

Säljö talar om olika perspektiv för lärande eller olika metoder för hur kunskap förmedlas och inhämtas 

och jämför äldre och yngre perspektiv på lärande. Han börjar med att introducera det sociokulturella 

perspektivet på lärande. Lev Semenovich Vygotskij var den som först lade grunden för det sociokulturella 

perspektivet på lärande under 1900-talet.75 Det sociokulturella lärandet bygger på kollektivet 

(samhället/omgivningen). Fokus flyttas från enbart den enskilde individen, vilket innebär att lärande 

inte utgår från individen i sin bemärkelse, utan individen i kollektivet, lärande och erfarenheter sker och 

utvecklas inom och genom grupper, formationer. Med det menas att de aktiviteter vi individer gör i vår 

kultur, kan ses utifrån ett lärandeperspektiv, vi lär av varandra, kopierar varandra. Samspelet mellan 

individ, kollektiv och teknik är grunden till att och hur vi inhämtar kunskaper. Att lära är alltså att 

inhämta och utbyta erfarenhet, färdighet och kunskap från andra människor och samhället och därmed 

utvecklas till en kulturell individ.76 

 

                                                 
71 www.ne.se sökord: lära 2008-04-10 
72 Säljö, Roger, (2005), Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm, s. 14 
73 Säljö, Roger, (2005), Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm, s. 14 
74 Säljö, Roger, (2005), Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm, s. 15 
75 Säljö, Roger, (2005), Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm, s. 24 
76 Säljö, Roger, (2005), Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm, s. 12 
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Säljö ställer ett antal frågor som är relevanta att begrunda: Hur tillägnar sig människor samhälleliga 

erfarenheter? Hur lär hon sig använda dem i olika sammanhang? Hur lever insikter och kunskaper 

vidare från generation till generation?77 Det är frågor som inte är enkla att besvara, de kan inte besvaras 

genom att analysera den enskilde individen, till viss del kan de beskrivas genom hur människor samlar 

information i lärandeprocesser, hur kunskap inhämtas, används, utbyts och förändras tillsammans med 

andra människor och genom olika hjälpmedel eller redskap för att komma ihåg all kunskap och för att 

kunna lagra den.  Det sociokulturella lärandet kan beskrivas som det kollektiva lärandet, där det handlar 

om att bevara och återskapa minnen, erfarenheter, kunskap och att inhämta lärdomar av dessa 

erfarenheter både på individuell och kollektiv nivå. Säljö menar att det är ―nya plattformar för nya 

generationer‖.78 

 

...hur vi lär, minns, löser problem, och vilka färdigheter som vi utvecklar som 

individer, hänger intimt samman med hur kunskaper, färdigheter, och det kollektiva 

minnet är organiserade i samhället.79 

 

För att belysa det sociokulturella lärandets betydelse och omfattning tar Säljö upp de två mest 

traditionsenliga metoderna eller forskningsperspektiv som behandlar lärande, det rationalistiska lärandet 

och det empiristiska lärandet.  

 

Det rationalistiska lärandet beskrivs som lärande där lärande och utveckling sker inifrån 

människan själv, i generna, det innebär en biologisk och individuell mognad med naturgivna 

förmågor och fysiska färdigheter. Med andra ord innebär det är det är de genetiska förutsättningarna 

som automatiskt skapar färdigheter och kunskaper hos individen.80 

 

Det empiristiska lärandet är något som inhämtas utifrån och är något som inte beror på gener eller inre 

mognad. Det handlar i stället om att själv inhämta kunskap och färdighet. Lärandet är något som 

inhämtas utifrån (omgivningen) som påverkar individens beteende och tänkande. Man skulle kunna 

kalla det en klassisk tabula rasa, man skapas som ett oskrivet blad, ju mer information och kunskap som 

inhämtas och fylls på, ju mer sammanhängande och förståelig blir texten på bladet, och slutligen 

formad som en helhet, som en bok.81 

 

                                                 
77 Säljö, Roger, (2005), Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm, s. 20 
78 Säljö, Roger, (2005), Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm, s. 13 
79 Säljö, Roger, (2005), Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm, s. 13 
80 Säljö, Roger, (2005), Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm, s. 18 
81 Säljö, Roger, (2005), Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm, s. 17-18 
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Säljö menar att båda metoderna för lärande fungerar, både utveckling och påverkan är viktiga element 

för lärande och inhämtande av kunskap. Problematiken ligger i själva kärnan i respektive teori, det vill 

säga, dels i att all information och kunskap skulle ligga i våra gener, till exempel att det är medfött att 

kunna köra bil, spela dataspel etc., och dels i att vi skulle lära oss allt endast genom inhämtad kunskap 

och erfarenhet och utan en inre mognad. Här visar Säljö på språket som ett exempel. Språket är 

medfött, men det skapas och varieras med tiden i omgivningen och tillsammans med andra människor 

som vi kommunicerar med och bildar nya språk eller förståelser mellan människor genom att man 

skapar nya sätt att tänka och resonera på. Lärande är med andra ord både förnyande och bevarande och 

det handlar om att relatera kunskap och erfarenhet till omgivningen och de utmaningar och resurser 

som finns just där man befinner sig.82 ―Människan är flexibel och klarar av skiftande villkor, hon är inte 

bunden vid genetiska förutsättningar.‖83 Vi som lever i västvärlden har andra förutsättningar, 

färdigheter och kunskaper än människor på andra ställen på jordklotet. Säljö menar att färdigheter och 

kunskap hos människan är ett resultat av sociokulturella erfarenheter (―ett barn formas till en (kulturell) 

individ genom intensivt arbete, genom sociala förhållanden efter sociala förutsättningar‖).84 

 

Hur går lärande till? 

 

För att sätta sig in i detta kan vi börja med att se vad de två orden pedagogik och kunskap har för 

betydelse. 

 

pedagogik [-gi´k]subst. ~en ORDLED: peda-gog-ik-en • vetenskapen om 

uppfostran och undervisning: den moderna ~en ifrågasätter det rena pluggandet 

som inlärningsmetod /…/ 

 

kunskap kun`skap subst. ~en ~er ORDLED: kun-skap-enyeah wel • 

välbestämd föreställning om (visst) förhållande eller sakläge som ngn har 

lagrad i minnet etc., ofta som resultat av studier e.d. {einsikt, kunnande, 

lärdom 1, 1vetande}/…/85 

 

Pedagogik är vetenskapen om undervisning, och kunskap är lagrad information som bland annat 

förmedlats genom undervisning. Det handlar om hur kunskapen förmedlas, till vilken målgrupp, med 

vilka medel och hur kunskaperna används. För att förstå hur kunskap förvärvas och hur kunskap blir 

en del av ett socialt mönster i en kultur ska jag förklara Säljös mening kring hur kunskaper vinns, 

                                                 
82 Säljö, Roger, (2005), Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm, s. 19 
83 Säljö, Roger, (2005), Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm, s. 19 
84 Säljö, Roger, (2005), Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm, s. 20 
85 www.ne.se sökord: pedagogik, kunskap 2008-04-10 
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används och lagras med hjälp av verktyg. Säljö menar att såväl biologiska färdigheter, som lärandet i sig, 

är beroende av hjälpverktyg och hjälpredskap. Så kallade medierande verktyg. Medierande verktyg innebär 

möjligheter som inte begränsas till den mänskliga kroppen utan fungerar som hjälpmedel i lärande och 

utveckling. Det är redskap som vuxit fram genom kollektivet/det kollektiva samhället med tiden och 

som påverkar oss och hjälper oss lösa problem och visar oss hur vi ska använda intellekt och kropp och 

därmed samspela med andra människor och med samhället. Verktygen förändrar vårt sätt att ta till oss 

och inhämta kunskap.86 

 

Redskapen kan beskrivas i kategorier som språkliga och fysiska verktyg.87 Med språkliga medierande 

verktyg, muntlig och skriftlig kommunikation, menas exempelvis en lärare som förmedlar kunskap till 

eleverna, eller en författare som skriver en bok. Detta innebär att människor kan fungera som 

medierande verktyg. Samtalet är ett uttryck för mediering. De medierande redskapen i samtal eller 

diskussioner kan ge sken av att fungera som underlättande för kommunikation och förståelse, men 

även dessa kan också vara svåra att förstå om erfarenheterna kring samtalsämnet inte är tillräckliga och 

kräver därför viss erfarenhet eller kunskap. Dessutom är skriftlig mediering genom exempelvis papper 

en sak, och mediering genom muntlig kommunikation en annan. Att förstå ritningar eller uppgifter eller 

instruktioner på ett papper kan vara svårare än när en lärare beskriver och kommunicerar med eleverna 

i samma ämne.88 

 

Fysiska verktyg är däremot hjälpmedel, tekniska, tillverkade saker, som glasögon, punktskrift, en 

skruvmejsel.89 Fysiska medierande verktyg kan också vara tecken som fungerar som redskap, för att 

minnas olika saker. Exempel på det är att räkna på fingrarna, använda sig av hjälpramsor i lärandet etc. 

Vi lever i nuet och agerar i det genom mediering efter de förutsättningar som finns. 

 

En erfaren människa tolkar och ser omvärlden annorlunda än en mer oerfaren människa. Har man till 

exempel viss specialiserad kunskap inom ett visst område strävar man mer eller mindre direkt efter mer 

kunskap inom detta område, vilket innebär att tidigare erfarenheter används som medierande verktyg 

(till exempel i form av det egna intellektet eller av särskilda hjälpmedel som dator eller böcker) och man 

använder sina redan inhämtade erfarenheter och kunskaper för att bygga på kunskapsförrådet, en 

remediering. I detta fall handlar det om att skapa mening och betydelse med de medierande redskap vi 

redan har fått genom lärande och kulturella erfarenheter.90 

 

                                                 
86 Säljö, Roger, (2005), Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm, s.23 
87 Säljö, Roger, (2005), Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm, s. 28 
88 Säljö, Roger, (2005), Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm, s. 37 
89 Säljö, Roger, (2005), Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm, s. 26 
90 Säljö, Roger, (2005), Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm, s. 26-27 



37 
 

Det finns också en komplexitet mellan människor och användningen av redskap. En viktig punkt är att 

människan måste ha kunskap om redskapet och hur det används för att kunna använda det. Annars blir 

redskapet oanvändbart. (t.ex., hur man kör en bil, läser japansk grammatik, lyssnar till ett föredrag om 

miljö i riksdagen). Fysiska redskap kan vara både fysiskt materiella och intellektuella. Smarta lösningar 

och uppfinningar tillsammans med mänsklig kunskap och erfarenhet av hur redskapen används skapar 

förståelsen. Säljö menar att redskapen är en ―ny typ av psykologisk aktivitet‖ där människor lär sig agera 

i olika situationer och reflektera kring det agerande som vi gör och därmed lär vi oss också att 

kommunicera med andra människor.91 Människan är stort sett beroende av dessa redskap för att kunna 

agera. Våra färdigheter och kunskaper är beroende av de redskap som finns tillgängliga för just den 

omgivning vi befinner oss i. ―Människan är en kulturskapande och en kulturbyggande varelse och det är 

med hjälp av kulturella resurser hon förstår och agerar i världen‖.92 

 

Redskapen bygger på sociala och historiska erfarenheter där kunskapen bevaras och hämtas inom det 

specifika området. Ett exempel kan vara att jämföra med ett yrke, hur det har utvecklats genom tiden, 

vilka kunskaper som måste inhämtas för att utföra yrket och vilka gamla och nya kunskaper man måste 

ha. Inte så långt tillbaka i tiden hade man varken datorer eller avancerade tekniska hjälpmedel, då 

använde man sig av andra metoder, mycket muntlig kommunikation och praktiska fysiska verktyg. Idag 

har vi glömt bort mycket kunskap som bara fanns socialt mellan vissa människor som hade expertis 

inom sitt område. Många arbetsmetoder eller hantverksmetoder har glömts, omarbetats eller kanske 

rent av utvecklat nya mer effektivare sådana. Var tid har sin plats, och i dagens samhälle är vi vana vid, 

och strävar efter, ett så pass effektivt arbete som möjligt.93 

 

―Lärande sker i första hand inte genom undervisning utan genom aktiviteter som konsekvenser av 

deltagande‖94. Som tidigare nämnts är individen en del av sociala mönster, och lär sig agera genom 

denna kunskap som dessa mönster medger. I det sociokulturella perspektivet handlar lärande inte så 

mycket om den enskilda individen, utan om den enskilda individen som en bland många andra 

individer. De sociala handlingar som människor utför i olika sammanhang utgår från de kunskaper och 

erfarenheter de besitter genom tidigare sociala handlingar. I boken Skolan och den radikala estetiken är 

detta ett återkommande problem i skolverksamheten idag som återstår att lösa när det gäller såväl 

estetiska ämnen, som andra ämnen och annat arbete i skolan. I boken diskuteras kultur och estetik i 

skolan, hur det är en del av undervisning och lärande. Författarna tar upp de kreativa, estiska ämnena i 

                                                 
91 Säljö, Roger, (2005), Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm, s. 27 
92 Säljö, Roger, (2005), Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm, s. 28  
93 Säljö, Roger, (2005), Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm, s. 37-39 
94 Säljö, Roger, (2005), Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm, s. 48 
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skolan som en verksamhet som inte anses tillhöra kärnverksamheten och ifrågasätter undervisningen 

såväl som lärarna. Boken bygger på tre frågeställningar95:  

 

 Vad spelar estetik för roll för samhället idag? Hur ska vi beskriva den estetik som 

skapas och används i olika sammanhang? 

 Vad har det estetiska perspektivet för betydelse för skolans kultur och elevernas liv 

och lärande i skolan? 

 Hur påverkar svaren på de här två frågorna synen på vad bildning borde vara idag? 

 

Först ska vi se på begreppet estetik och hur det förklaras i Nationalencyklopedin. 

 

estetik subst. ~en ORDLED: est-et-ik-en • läran om skönhet och konst: fostran i 

~ är lika viktig som fostran i t.ex. familjeekonomi BET.NYANS: om viss teknik e.d. 

för uppnående av (konstnärlig) skönhet: den episka teaterns ~; introducera en ny ~ 

HIST.: sedan 1781; ur grek. aisth\sis 'förnimmelse; uppfattning'; 

estetik (bildning till grek. aisth\tiko´s, i sin tur bildat till ta aisth\ta´ 'det sinnliga', 

'det förnimbara') en term som används i många, delvis besläktade, betydelser inom 

filosofi, konst, litteratur etc. /…/ 96 

 

De vanligaste betydelserna är97 : 

1) förnimmelsekunskap (läran/kunskap om intryck, uppfattning), 

2) läran om det sköna och dess modifikationer, dvs. det sublima, det komiska, det tragiska osv. 

3) filosofisk undersökning av problem, begrepp och förutsättningar vid tal om konst och 

konstupplevelser, varvid "konst" används i vid mening och inkluderar bildkonst, litteratur, 

musik, film, teater jämte estetiska objekt av skilda slag, 

4) empiriska undersökningar av faktorer som påverkar estetiska preferenser och 

skönhetsupplevelser 

5) uppfattningar och förhållningssätt rörande utseenden och uttryck i konst, natur, vardaglig 

miljö etc.98 

 

Estetik är alltså ett ord med många betydelser. Konst och skönhet förekommer ofta som beskrivning 

för ordet. Estetik kan beskriva en konstnärlig verksamhet, ett estetiskt liv, ett estetiskt område, en 

synonym till konst som en speciell del av samhället. Estetik är en social form, konsten i samhället 

                                                 
95 Aulin-Gråhamn, Lena, Persson, Magnus, Thavenius, Jan (2004) Skolan och den radikala estetiken. Lund, s. 220 
96 www.ne.se sökord estetik 2008-04-10 
97 Aulin-Gråhamn, Lena, Persson, Magnus, Thavenius, Jan (2004) Skolan och den radikala estetiken. Lund, s. 100-101 
98 Aulin-Gråhamn, Lena, Persson, Magnus, Thavenius, Jan (2004) Skolan och den radikala estetiken. Lund, s. 100-101 
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utvecklats till en kollektiv form av människor med samma intressen, en offentlighetsform.99 Eller kort 

och gott ―Den konstnärliga estetiken är ett formspråk som hela tiden utvecklas och ifrågasätter sig 

självt.‖100 

 

Författarna talar om ―ny estetik‖ som ett slags begrepp för praktisk och kreativ verksamhet i skolan. 

Inte bara i ämnen som musik och bild, utan en estetik som involverar hela skolmiljön i lärande och 

undervisningen, att öppna upp verksamheten och ge större utrymme för frihet och offentlighet genom 

estetik. Konsten släpper fram det osäkra, ofärdiga, motsägelsefulla, och mångtydiga i våra kunskaper. 

Konsten har plats för känslor och stämningar, det personliga och subjektiva, för konflikter och 

dilemman.101 

 

I 1700-talets Europa bildades för första gången en avskild sfär för konsten, den konstnärliga 

friheten (och yttrandefriheten).102 Författarna vill se samma mönster i skolan, i förnyelse och 

kreativitet. Kreativitet som lärande som skapar förutsättningar för diskussioner och uttryck. Här kan vi 

jämföra med det sociokulturella perspektivet på lärande, att lära genom medierande redskap 

tillsammans och få möjligheten till en öppnare (både när det gäller känslor, yttrande osv...) och mer 

harmonisk skolverksamhet.  Att lära med och genom varandra i en social miljö och med medierande 

verktyg som är effektiva och relevanta för såväl ämnet som tiden säger kanske mer än att ett barn 

endast skulle skaffa sig kunskaper och färdigheter vartefter det utvecklas och växer upp. Estetiken som 

formspråk kan utmana skolans kunskapssyn. Den sätter ett frågetecken inför lärobokskunskapernas 

entydigheter och förenklingar, inför färdiga och fasta kunskaper.103 

 

Kunskap har olika former som styrs av olika estetiska mönster. Om kunskap ska överföras till andra 

ämnesområden i skolan och medföra en bättre förståelse krävs uttrycksformer i form av bra 

skolmiljöer, att kunna samtala och diskutera och där alla röster blir hörda. Estetik kan fungera som 

medierande i undervisningssyfte och i lärandesyfte. Att lära genom bild, musik eller något annat 

estetiskt ämne, kan underlätta i lärandeprocessen. Exempelvis att studera och analysera bilder, eller film, 

såväl som att måla och rita själv, är ett lysande sätt att skapa rum för diskussioner där det finns stora 

möjligheter att integrera ämnen med varandra. Barn och ungdomar lyssnar på läraren och tar in den 

information som ges till dem, ibland ovetande om begreppet ―kritiskt tänkande‖, men genom att 

använda sig av olika kreativa medierande redskap i undervisningen och lära sig olika sätt att tänka, 

                                                 
99 Aulin-Gråhamn, Lena, Persson, Magnus, Thavenius, Jan (2004) Skolan och den radikala estetiken. Lund, s. 9 
100 Aulin-Gråhamn, Lena, Persson, Magnus, Thavenius, Jan (2004) Skolan och den radikala estetiken. Lund, s. 9 
101 Aulin-Gråhamn, Lena, Persson, Magnus, Thavenius, Jan (2004) Skolan och den radikala estetiken. Lund, s. 10 
102 Aulin-Gråhamn, Lena, Persson, Magnus, Thavenius, Jan (2004) Skolan och den radikala estetiken. Lund, s. 9 
103 Aulin-Gråhamn, Lena, Persson, Magnus, Thavenius, Jan (2004) Skolan och den radikala estetiken. Lund, s. 10 
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reflektera och analysera såväl så öppnar det upp för ett annorlunda seende och tänkande som kan vara 

viktigt och en viktig insikt, framförallt i utvecklingsfasen. 

 

Kultur och estetik kan ofta uppfattas som negativa eller oseriösa begrepp och ämnen av andra lärare. 

Det är verksamhet som de inte tycker ska blandas in i den ―vanliga skolundervisningen‖. Förmodligen 

bygger det på sneda föreställningar som i sin tur bygger på okunskap. 

 

Man kan applicera ―estetiska perspektiv‖ på alla ämnen, all undervisning och på hela skolans 

verksamhet. Den nya mediesituationen och kulturens ökade betydelse i samhället har förändrat 

―bildningsbilden‖. Alla skolans lärare behöver utveckla sin kulturkunskap och kulturkompetens i 

förhållande till det ämnesinnehåll som är deras huvudämne och i förhållande till de barn och ungdomar 

de ska undervisa.104 

 

Kanske att det borde finnas mer medierande verktyg även för lärare att använda sig av och lära sig av? 

Eller varför inte låta barn och lärare lära sig av varandra? En orsak till den negativa 

inställningen kan ha visst utlopp i att många lärare inte förstår sig på, eller tycker särskilt bra om 

populärkultur och anser den vara ett problem och en ickekultur. Populärkultur eller visuell kultur är 

typisk för barn och ungdomar, den riktar sig till dem och de använder sig av den i vardagligt bruk. 

Populärkulturen består av mycket teknik, som avancerade dataprogram för filmredigering, bildskapande 

eller musikskapande eller olika tv- och dataspel, men också en förändring av den traditionella kulturen 

inom musik med olika musikgenrer med tillhörande fanskultur. Populärkulturen består också av konst 

och design som riktar sig till barn och ungdomar, exempelvis mangaserierna från Japan eller animerade 

serier och filmer som skapas över hela världen. Jag ska inte definiera vad populärkultur är, men det kan 

ibland vara förståeligt att många inte förstår sig på den och bara ser den som kommersiell onytta. Andra 

väljer att kalla den kommersiell estetik, och att använda populärkulturen och mediala verktyg som finns 

i dag i undervisning och lärande processer. Det kan vara enkla medel som film, foto, bild. Nya lärare 

och lärarstuderande har större möjlighet att integrera detta i sin utbildning och sina ämnesområden på 

det eftersom det finns många olika inriktningar inom ämnet för lärarstudier, att utnyttja mediala och 

estetiska uttryck och verktyg för 

att skapa en levande, mer uttrycksfull och framförallt en form för offentlig diskussion och samtal i 

skolan.105 

 

Det har genom åren satsats på olika projekt för att föra in mer kultur och skapande verksamhet i 

skolan. 1985-1991 startades projektet ―Kultur i skolan‖, det var ett kulturprojekt av olika slag i olika 

                                                 
104 Aulin-Gråhamn, Lena, Persson, Magnus, Thavenius, Jan (2004) Skolan och den radikala estetiken. Lund, s. 31 
105 Aulin-Gråhamn, Lena, Persson, Magnus, Thavenius, Jan (2004) Skolan och den radikala estetiken. Lund, s. 79 
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skolor i Sverige, där författare, konstnärer, kulturpedagoger och flera andra involverade deltog för att 

försöka integrera estetiken i skolan och undervisningen och att intressera barn och ungdomar för att 

uttrycka sig med olika kreativa medel. Enligt författarna i boken blev det mest kulturprojekt som 

ebbade ut i sanden. Projekten var inte tillräckligt eller överhuvudtaget interagerade i övriga ämnen och 

undervisning.106 

 

Är barnen kulturvarelser bland andra kulturvarelser eller en särskild slags biologiska varelser med 

särskilda sätt att lära sig saker? Det är väl inte antingen eller. Vi är både kulturella och biologiska 

varelser.107 

 

Författarna anser även att kulturpedagoger och bildlärare, behöver se över sin pedagogik och sin egen 

relation till kultur och skapande, lärarrollen och den individuella rollen, och samarbetet med barnen. I 

boken tas olika diskussionsfält upp, som man också återkommer till här och var. Det rör 

kulturarbetande lärare, konstnärer och kulturarbetares språkformer, vad de använder för språk, hur de 

förmedlar ämnet. Vi kan se dem som medierande redskap såväl som kunskapskällor. Det rör även den 

personliga utvecklingen och identiteten hos dessa. Vad de har för syn på sina arbeten, vad det ger dem 

och hur det påverkar deras identitet. Också om föreställningen om ―den goda skolan‖ och vem som 

definierat föreställningen kring den. Vad är den goda skolan? Innebär det särskild pedagogik, 

personlighet, särskilt seende eller smak? Handlar det om att lära ut de gamla praktikerna i konst och 

musik eller handlar det helt enkelt om att tänka om och tänka i nya banor för hur man kan förändra 

estetisk verksamhet, expandera den, eller se möjligheterna med den i samarbete med barn och 

ungdomar och andra lärare. Skolutveckling kanske är en del av det jag nyss nämnde i tänket kring hur 

estetik kan integreras i skolan på andra sätt än i bild- eller musiksalen. Estetiken i skolan är ett exempel 

på hur man kan underlätta för kunskap, förenkla, förtydliga, roliggöra... 

 

Det är människor av kött och blod som skapar och använder kunskap. De har olika intressen av och 

motiv för den kunskap som tas fram och sprids.108 

 

En annan aspekt att ha i åtanke när det gäller det estetiska området i skolan är hur intresset ser ut idag. 

Estetiken kanske inte kan integreras i annan skolverksamhet, men den kan integreras i nya former av 

skolor, som till exempel Kulturskolan, musikskolor eller teaterinriktade skolor där undervisningen är 

                                                 
106 Aulin-Gråhamn, Lena, Persson, Magnus, Thavenius, Jan (2004) Skolan och den radikala estetiken. Lund, s. 48 

107 Aulin-Gråhamn, Lena, Persson, Magnus, Thavenius, Jan (2004) Skolan och den radikala estetiken. Lund, s. 61 

108 Aulin-Gråhamn, Lena, Persson, Magnus, Thavenius, Jan (2004) Skolan och den radikala estetiken. Lund, s. 120 
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baserad på kreativ verksamhet och estetik. ―Genom reformerna inom utbildningsområdet har samhället 

tagit på sig större ansvar för barns och ungas utveckling och lärande‖.109 

 

Expansionen av utbildning är både ett symptom på och en central del av samhällsomvandlingen med 

många dimensioner som gäller teknikutveckling, en ökande arbetsdelning och specialisering av 

kunskaper, liksom nya krav på individer att de ska kunna delta i demokratiska processer och hävda sina 

intressen, men också nya sätt att styra samhället.110 

 

Bildteori 
 

Det finns enligt Karin Aronsson två typer av teorier kring barns skapande, under vilka bildteoretikerna 

hamnar beroende på vilken teori de anses tillhöra.111 

 

Konventionsteori – bilder föder bilder, det vill säga hur bilder genereras ur bildkonventioner. 

Universalitetsteori – universella drag i seende, att ‖se och känna‖ motivet utan påverkan från andra bilder. 

Det talas om det ‖oförstörda barnet‖ som är opåverkat av västerländska mallar och system för hur 

bilder ska se ut och skapas.  

 

Återkommande teoretiker och teorier, i mycket av den litteratur jag har använt mig av, är några av 

företrädarna för bildpedagogik. För att få en inblick i hur dessa personer påverkat pedagogiken i Sverige 

genom tiden gör jag en kort översikt.         

 

Psykologi och pedagogik har länge tagits för givna att vara beroende av varandra. Många teoretiker har 

med hjälp av psykologiska metoder analyserat barns skapande och applicerat beteendemönster både på 

barnet och på dess verk. Är det med psykologiska medel man avgör hur och varför ett barn skapar? 

Eller hur avgör man detta med pedagogiska metoder som inte bygger på psykologi? 

Varför är det viktigt att analysera ett barn i sitt skapande och barnet i relation till sitt färdiga verk? 

Varför behöver man sätta in barnet i beteendemönster för att tro sig förstå hur barnet tänker och 

fungerar och hur utvecklingen ser ut? 

 

 

                                                 
109 Aulin-Gråhamn, Lena, Persson, Magnus, Thavenius, Jan (2004) Skolan och den radikala estetiken. Lund, kap. 11 

110 Aulin-Gråhamn, Lena, Persson, Magnus, Thavenius, Jan (2004) Skolan och den radikala estetiken. Lund, s. 8 

111 Aronsson, Karin, (1997) Barns världar – barns bilder, Stockholm s. 148 
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Några teoretiker 

 

Richard Rothe  

Under slutet av 1930-talet kom boken Den fria barnteckningen till Sverige. Den var skriven av en 

österrikisk professor, psykolog och pedagog vid namn Richard Rothe. Rothes bildpedagogiska teori 

skulle komma att spela stor roll för den kommande bildpedagogiska utvecklingen.112  

 

Rothe menade att det ’fria skapandet’ är viktigt både för barns skapande utveckling och för barnet i sig. 

Han talade om ‖skapande ur föreställningen‖, att ur det inre eller ur fantasin skapa och låta uttrycket i 

bilden få tala för sig självt. Om barns bilder skulle bedömas i skolan, så var det enligt Rothe uttrycket i 

bilden skulle bedömas, inte ’korrektheten och den verklighetstrogna exaktheten i bilden’.113 Han menade 

att avbildande var en förlegad teckningsmetod, som skapade elakartade system av osäkerhet och olust 

till att skapa, vilket tydligt syntes i resultaten i barns målningar som intetsägande uttryckslösa bilder.114 

Rothe jämförde barns bilder med förhistorisk konst och primitiv konst. Han menade att miljön som 

barn växer upp i är avgörande för barns gestaltande, ’hur de gestaltar’, efter ett inlärt system från 

tidigare eller efter vad de egentligen ‖ser‖.115 

 

Rothe tog, i sin teori, steget längre för att beskriva hur barns skapande skiljer sig åt. Han delade in detta 

i två kategorier som han kallade ‖Bauende‖ (byggande) och ‖Schauende‖ (skådande).116  

 

Barn som från början växer upp i en miljö, som medger frihet att gestalta med material och verktyg, som 

de själva kan välja, som leker med sand, lera, stenar och trästycken, de blir till byggare. Barn som växer 

upp i en omgivning, som ideligen ger dem tillfälle till stilla betraktande, till ett upprepat, lustbetonat 

iakttagande, blir skådare.117 

 

Med ‖byggande‖ menar Rothe att barnet gestaltar detaljer ur ‖synminnet‖, med symboliska betydelser i 

färg och form. Barnet bygger bilden utifrån ett eller flera statiska objekt, en annan mening för 

traditionellt avbildande.118 ‖Skådande‖ innebär enligt Rothe att barnet gestaltar vad det ser just för 

tillfället, ofta rörliga motiv. Detaljer spelar en stor roll och skapar helhet i bilden. Barnet har en 

‖seende‖ medvetenhet som skapar harmoni i bilden.119 

 

                                                 
112 Bendroth Karlsson, Marie (1996) Bildprojekt i skola och förskola. Estetisk verksamhet och pedagogiska dilemman. Linköping, s. 17 
113 Bendroth Karlsson, Marie (1996) Bildprojekt i skola och förskola. Estetisk verksamhet och pedagogiska dilemman. Link., s. 17-18 
114 Bendroth Karlsson, Marie (1996) Bildprojekt i skola och förskola. Estetisk verksamhet och pedagogiska dilemman. Link., s. 17-18 
115 Bendroth Karlsson, Marie (1996) Bildprojekt i skola och förskola. Estetisk verksamhet och pedagogiska dilemman. Link., s. 17-18 
116 Larsson, Arne, (1956) Det fria skapandet, en bok i teckningsundervisning, Stockholm, s. 32 
117 Larsson, Arne, (1956) Det fria skapandet, en bok i teckningsundervisning, Stockholm, s. 36 
118 Larsson, Arne, (1956) Det fria skapandet, en bok i teckningsundervisning, Stockholm, s. 36 
119 Larsson, Arne, (1956) Det fria skapandet, en bok i teckningsundervisning, Stockholm, s. 36 
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Visserligen kan det idag anses märkligt att dela in barns sätt att skapa i två kategorier, men det ger en 

bild av utvecklingen av bildpedagogik och hur tänkandet kring barns skapande fick en brytning. 

 

Herbert Read 

Efter Richard Rothe kom Herbert Read att betyda mycket för bildpedagogiken och bildundervisningen. 

Read var en brittisk poet, konstkritiker, konstpedagog och konstteoretiker. Han var otroligt 

förespråkande och engagerad i modernismen inom konsten och skrev bl.a. verket Uppfostran genom 

konsten (1943) som skulle komma att spela en avgörande roll för pedagogiken; grunden för en ny 

pedagogik. ‖Hans grundsyn byggde på uppfattningen att varje människa besitter en egen spontan 

kreativitet‖120   

 

Read diskuterade framtidens skola och kritiserade undervisningens system. Han menade att ‖det enda 

tänkbara alternativet är en undervisningsform, som medger en sammansmältning av all verksamhet till 

en naturlig enhet.‖121 Read lyfte fram intresset för det fria, primitiva skapandet och det fria skapandet 

som en ny tradition.122   

 

Read, liksom många andra pedagoger och psykologer, skapade en metod för att kunna förstå och tolka 

olika personligheter och bildstilar hos barn och barns skapande. Han kallade denna metod för just 

‖bildstilar‖ och jämförde dessa med Carl Jungs psykologiska teori kring människornas kollektiva 

undermedvetna utveckling av universella arketypiska bilder123, alltså hur det undermedvetna hos 

människor styr hur vi uppfattar omvärlden genom universella föreställningar och symbolik. Jung talade 

också om människans medvetna beteende och ‖inställningstyper‖ av introversion och extraversion‖, 

och om ‖mentala funktioner‖ något som Read tog fasta på i sin bildstilsteori.124 Arne Larsson har i Det 

fria skapandet125 gjort en sammanställning av Reads bildstilar i kontrast till Jungs mentala funktioner: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
120 http://www.ne.se/herbert-read  2010-02-16 
121 Larsson, Arne, (1956) Det fria skapandet, en bok i teckningsundervisning, Stockholm, s. 14 
122 Aronsson, Karin, (1997) Barns världar – barns bilder, Stockholm s, s. 12 
123 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 19 
124 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/c-g-jung 2010-04-21 
125 Larsson, Arne, (1956) Det fria skapandet, en bok i teckningsundervisning, Stockholm, s. 20 
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Jungs benämning 
(mentala funktioner) 

Reads benämning 
(bildstilar) 

  

Tänkande, extravert Logiskt uppräknande (Enumerative) 

Kännande Dekorativ (Decorative) 

Förnimmande Inlevelsepräglad (Empathetic) 

Intuition Rytmisk (Rhytmical Pattern) 

Tänkande, introvert   Organisk (Organic) 

Kännande Fantasirik (Imaginative) 

Förnimmande Förvrängande (Expressionist) 

Intuition Förenklande (Structural Form) 

 

 

Vad Read menade var att bildstilarna hos barn såg olika ut, beroende på om barnen var extraverta eller 

introverta och att dessa mönster byggde på medvetna och undermedvetna förställningar.  

 

Konstpedagoger med anknytning till modernismen – som Herbert Read – faller också inom denna 

tradition, där man betonar likheten mellan konstnären och det oförstörda barnet, som ännu inte har 

utsatts för skolans och samhällets deformerande inflytanden.126 

 

Read skulle som sagt bli en viktig föregångare för både den bildpedagogiska och konstpedagogiska 

inriktningen i Sverige redan från 1940-talet fram till idag. Tre av de mest betydande pedagoger som 

tolkade och införde det readska tänkandet kring konst och pedagogik på de stora konstinstitutionerna 

Nationalmuseum och Moderna Museet var Marita Lindgren-Fridell, Carlo Derkert och Jan Thomaeus, 

alla förmedlare av ‖den fria metodiken‖.127  

 

Marita Lindgren-Fridell 

Lindgren-Fridell var konstvetare och konstpedagog och arbetade med konstpedagogik inom de stora 

konstinstitutionerna. Hon är en av landets pionjärer inom konstpedagogik som inspirerades mycket av 

Read och använde under 1950-talet Education through art som kursbok på Teckningsinstitutet.128 Hon 

arbetade även som intendent och konstpedagog i Föreningen Konst i skolan där man utgick från Reads 

konstfilosofiska idéer om att uppfostra barnet genom att låta barn opåverkat uttrycka sig spontant i det 

fria skapandet.129  

 

Carlo Derkert   

Derkert var från mitten av 1940-talet konstpedagog på Nationalmuseum. Där utvecklade han sina idéer 

                                                 
126 Aronsson, Karin, (1997) Barns världar – barns bilder, Stockholm, s. 148 
127 Lindberg, Anna Lena (1988) Konstpedagogikens dilemma. Historiska rötter och moderna strategier. Lund, s. 265 
128 Bendroth Karlsson, Marie (1996) Bildprojekt i skola och förskola. Estetisk verksamhet och pedagogiska dilemman. Link., s. 19 
129 Lindberg, Anna Lena (1988) Konstpedagogikens dilemma. Historiska rötter och moderna strategier. Lund, s. 264 
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om ‖medskapande‖, där betraktaren är en del av konstverket, som skulle komma att ha slående effekt 

när han sedan flyttade över till Moderna Museet i mitten på 1950-talet.130 Derkert arbetade för att 

utvidga estetikens gränser. ‖Idén om medskapande innebär en mer eller mindre radikal upplösning av 

fasta roller i relationen mellan publik-konstnär. Å ena sidan idén om betraktarens mentala deltagande i 

verkets skapelse, å den andra publikens förvandling till ‖konstnärer‖ – i till exempel kreativ lek eller 

som producent av motbilder.‖131 Derkert, som var en stor anhängare av Reads teori, kan man säga, 

bidrog till att Moderna museet fick en egen permanent verkstad för barn 1968.132 

 

Jan Thomaeus 

Thomaeus, bildpedagog och bildterapeut, liksom Read bekämpade det konservativa bildpedagogiska. 

Han var även han en stor debattör för en ny slags bildpedagogik och menade att upplevelsen skulle vara 

i centrum i skaparprocessen och inte att barn bara skulle få göra en bild baserad på deras 

personligheter.133 Thomaeus menade att Arne Larssons Det fria skapandet  var den bästa boken i 

bildpedagogik som beskrev just en ny slags bildpedagogik utifrån pedagoger som Lownfeldt och Read. 

‖Thomaeus menade sig i sin undervisning ha erfarit att miljön hade större betydelse för uttrycket, än 

karaktären. Thomaeus såg den kulturella påverkan som mer avgörande än den biologiska.‖134 

 

G.Z. Nordström  

 

Barnets bild ska bemötas, inte värderas, menade Nordström.  

 

Något s.k. fritt skapande existerar egentligen inte. Detta har blivit en myt och mystifikation. Vad barn 

gör när de skapar ‖fritt‖ är att uttrycka och gestalta händelser och idéer från sin miljö vilken oftast är 

utan speciell originalitet. Det är främst kommersialismen-dess bilder, musik, noveller och skyltfönster 

som format den.135  

 

I sin litteratur är Nordström emot reklambilden och tekniska medier som påverkar barns skapande. 

Han menar att barnen inte kan skapa något eget utan att de kopierar allt utifrån vad de ser i sin 

omgivning. 

 

 

                                                 
130 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/carlo-derkert 2010-04-21 
131 Lindberg, Anna Lena (1988) Konstpedagogikens dilemma. Historiska rötter och moderna strategier. Lund, s. 271 
132 http://remus.meta.se/smf/svenskamuseer/Sm14/fokusmuseer/carlo_derkert.htm 2010-04-21 
133 Bendroth Karlsson, Marie (1996) Bildprojekt i skola och förskola. Estetisk verksamhet och pedagogiska dilemman. Linköping s. 21 
134 Bendroth Karlsson, Marie (1996) Bildprojekt i skola och förskola. Estetisk verksamhet och pedagogiska dilemman. Linköping s. 22 
135 Bendroth Karlsson, Marie (1996) Bildprojekt i skola och förskola. Estetisk verksamhet och pedagogiska dilemman. Linköping s. 17 
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Stadieteori och kulturteori 

 

Ulla Löfstedt har i rapporten ‖Barns bildspråkliga utveckling‖ gjort en sammanställning av teorier kring 

barns bildskapande. Hon presenterar främst två teoretiker, Viktor Lowenfeldt och Elisabeth Clark som 

framställt två olika metoder för hur barns bildutveckling kan se ut. 

 

Viktor Lowenfeldt, en amerikansk forskare, psykolog och pedagog, har utarbetat en stadieteori där barn 

och ungdomar sätts in i utvecklingsstadier främst beroende på ålder. Elisabeth Clark har sammanställt 

fem teorier kring barns teckningsutveckling som hon menar att bildpedagoger använder sig av. 

Teorierna bygger på andra teoretikers, psykologer, pedagogers och filosofers meningar och arbeten. 

 

Föreställningen om det fria skapandet – barns bildskapande som spontan aktivitet fri från yttre 

påverkan – har satt spår i västerländsk bildpedagogik, som är tydligt märkbara idag, trots att begreppet 

numera är ifrågasatt och ansatser till nya pedagogiska riktningar gör sig gällande136. 

 

Lowenfeldts stadieteori 

Lowenfeldt menar att det finns olika stadier i barnets bildskapande utveckling som i sin tur bygger på 

fysiologiska och psykologiska utvecklingen. Han delar in dem i sex stadier, och kallar dem 

‖Teckningsutvecklingsstadier‖. Från 2-17 år. 

Klotterstadiet, 2-4år  

Tillfälligt och kontrollerat klotter. Det förstnämnda innebär klotter i form av färg och rörelser på 

pappret där det lilla barnet inte har kontroll över sina rörelser. Det senare innebär klotter där barnet har 

uppmärksammat att rörelserna från penseln eller kritan i handen markeras på pappret och kan 

kontrollera sina rörelser, ofta cirkelmönster.137 

Det förschematiska stadiet, 4-7år 

Barnet utvecklar sitt kontrollerade klotter till stora former och börjar göra framställningar som 

efterliknar exempelvis människor, hus etc. Det är stor förändring i hur objekt framställs från dag till dag. 

Ofta är det människor som först framställs i form av en cirkel och streck som kropp och armar och 

ben. Motiven bygger på geometriska former, cirklar, kvadrater, detaljer och färgen är oväsentliga, det 

finns heller ingen rumslighet i bilderna, utan figurer och former är placerade i olika riktningar eller upp 

och ner.138   

                                                 
136 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 7 
137 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 10 
138 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 11 
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Schemastadiet, 7-9år 

Se nedan. 

Begynnande realism, 9-12år 

Se nedan. 

Det pseudonaturalistiska stadiet, 12-14år 

Naturtrogen bildåtergivning är viktigt för barn i denna ålder. Rörelser återges hos avbildningar av 

människor, och människorna är ofta idealiserade och har starka karaktäristiska uttryck. Färgen har stor 

betydelse liksom olika valörer i form av ljus och skuggor. Bilddjupet har betydelse i bilden, perspektiv 

och olika storleksförhållanden.139  

Puberteten, 14-17år 

Barnet är inte längre ett barn utan börjar bli vuxet. Ungdomar i detta stadium skiljer sig mycket från 

varandra, men gemensamt för dem är experimenterande av tekniker, metoder och material. Abstrakta 

bilder är vanligt. Porträtt är också ett vanligt återkommande motiv där ungdomen är noga med att 

förstärka uttryck och känslor. Ord och symboler från populärkulturella inriktningar som musik, kläder, 

sport, spel etc.140  

 

Projektspecifika stadier 

Jag tittar närmre på två av stadierna, det så kallade ‖Schemastadiet‖ (7-9 år) och ‖Begynnande 

realism‖(9-12år) eftersom de för mitt projekt är de mest relevanta och ligger närmast deltagarnas åldrar. 

Schemastadiet 7-9 år 

Barnet har utvecklat ett stabilt framställningssätt utan eller med få experimenterande principer. Att 

exempelvis teckna en människa eller ett djur är som ett schema, det finns fasta punkter som barnet 

följer i motivet. Färgen har betydelse för alla objekt och för helheten. Gräset är grönt, himlen blå, 

barnet eftersträvar att få färgen att överensstämma med verkligheten, så som barnet ser den.141  

 

Schemaframställningen i en bild är unik för varje barn, de har olika föreställningar om hur djur, 

omgivning, människor och färger är och ser ut. Schemaframställningar visar oftast föremål och 

individer framifrån eller i profil och bilden är uppbyggd av geometriska former. Bilden är också 

uppbyggd av en baslinje, längst ner på pappret, antingen en liten bit upp från nedre kanten eller direkt 

på kanten. Oftast föreställer den gräs.  Eventuellt väljer barnet även en himmelslinje högst upp på 

pappret. Figurerna och objekten är sedan placerade mellan dessa linjer. 

                                                 
139 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 15 
140 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 16 
141 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 12 
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Ibland kan framställningar eller hela scheman finnas, som är mer komplicerade, detta kallas av 

Lowenfeldt för ‖utvikning‖. Det vill säga att föremålen i bilden visas från olika håll i en och samma 

bild, i olika perspektiv, men kan också framställas interiört och exteriört i samma bild, de ‖viks‖ ut på 

pappret och skapar en rumslighet i förhållande till varandra, det innebär också att föremålen inte alltid 

överensstämmer i storlek, eller i proportion till varandra.  Detta kan jämföras med Picassos verk, där 

han på samma vis eftersträvade att gestalta människor och objekt från flera perspektiv samtidigt varpå 

figurerna ofta fick underliga och komplexa uttryck.142  

Begynnande realism 9-12 år 

Detta stadie kännetecknas av att barnet försöker sig på mer komplexa och komplicerade bilder i flera 

olika aspekter. Proportioner spelar en viktig roll både i föremål, figurer och för helheten i bilden. Barnet 

eftersträvar verkligheten, det barnet ser och upplever, och försöker framställa verklighetstrogna föremål 

i sin bild. Detaljer har stor betydelse i bilden, att noggrant utarbeta varje föremål eller person är viktigt 

och det märks också genom att barnet framställer människor med mer karakteristiska drag. 

Könsskillnader mellan män och kvinnor, flickor och pojkar, både kroppsligt och i klädsel är 

utmärkande. Dessa uttryckande drag har däremot en tendens till att verka mer livlösa än tidigare, 

beroende på barnets ansträngningar och fokus på att efterlikna snarare än att framhäva specifika uttryck 

hos människorna.143 

 

Mönster är också ett viktigt inslag i bilden. Detaljerade mönster och upprepande mönster, under samma 

principer som beskrevs ovan. Barnet ägnar sig även åt att blanda olika mönster, men överdriver och 

experimenterar inte som tidigare.144 

 

I det begynnande realistiska stadiet förkommer sällan ‖utvikningar‖ utan barnet fokuserar sig i stället på 

att försöka framställa proportionerliga objekt. Ibland förekommer ‖överlappningar‖, det vill säga att 

barnet är mer medvetet om förgrund, mellangrund och bakgrund och försöker återskapa detta i bilden. 

Genom att exempelvis måla ett träd framför ett hus eller en människa bakom ett bord försöker barnet 

skapa djup i bilden. Detta hör även till insikten i hur föremål befinner sig och ser ut i proportion till 

varandra. Himmel och jord växer samman med varandra och baslinjen och himmelslinjen blir mindre 

påtagliga. Barnet fyller hela, eller stora delar av pappret med färg. Färgen i bilden är i sin tur även den 

mer komplex och skiljer sig i nyanser och färgblandningar. Symboliska färger används, som till exempel 

rött för kärlek och svart för sorg. 

 

                                                 
142 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 13 
143 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 13 
144 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 14 
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Löfstedt understryker en rad teorier som upprepar olika psykologiska och pedagogiska analytiska 

metoder att sätta barns bildutveckling i precisa mönster. Lowenfeldt och Read är de huvudsakliga 

teoretikerna i hennes text, men hon vill dessutom framhäva en annan bildteori, främst baserad endast 

på pedagogik. En teori som hon kallar kulturteorin, och som står vid sidan av de psykologibaserade 

bildteorierna. Löfstedt tar bland annat June King Mc Fee, Gombrich och makarna Wilsons till hjälp i 

denna teori. Intressant är även att hon gör en koppling till Vygotskijs sociokulturella teori.   

 

Kulturteorin 

 

Bildpedagogen June King Mc Fee menar att interaktion och observation med och av samhället och 

kulturen är nyckeln till kunskap och utveckling.145 ‖Hur vi uppfattar vår omgivning beror av vår 

'kognitiva stil', vårt sätt att handskas med information.‖146 Vi skapar en bild av omgivningen, hur den 

ser ut och ter sig, ett statiskt uttryck, vi tar den förgiven. På samma sätt lär vi oss om färg och form och 

vilka uttryck objekt har och vi tar dem förgivna, det beror på de värderingssystem och normer 

samhället bygger på. Problemet är att vi inte alltid lär oss att ‖se‖, att omgivningen inte alls är statisk, 

utan lika föränderlig som någonting annat. Att inte kunna ‖se‖ omgivningen ur ett föränderligt, 

individuellt och relativt perspektiv skapar oförståelse för förändringar och därmed okunskap.147 Precis 

på samma sätt är orsaken till att man inte kan teckna eller inte kan det så bra att man inte lärt sig att 

‖se‖ omgivningen.  

 

Mc Fee menar att bilden av barns bildframställning är ‖närmre förbunden med biologiskt bestämda 

utvecklingsmönster, än de erfarenheter som barn gör i sin omgivning.‖148 Mönster som bygger på 

psykologiska värderingar, och som framhäver barns bildskapande som ett medel i dessa 

utvecklingsmönster snarare än att bildskapandet både är ett interaktivt socialt redskap för barns 

kunskapsutveckling och ‖seende‖ och en del av barns behov av att uttrycka sig i andra former än ord 

och skrift. 

 

Resultatet av den universala stadieindelade utvecklingsteorin bygger snarare på undersökningar av 

teckningar baserade på minnen än teckningar baserade på det faktiska iakttagandet, exempelvis en 

studie av objekt som träd, ansikten, stilleben etc. Därför blir den stadieindelade utvecklingsteorin något 

motsägelsefull eftersom den inte är baserad på aktiva bildstudier. Barns bildutveckling ska bygga på att 

lära sig att se och att iakttaga, att skapa medvetenhet och bryta gamla mönster, till exempel 

                                                 
145 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 36 
146 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 37 
147 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 37 
148 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 38 
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uppdelningen av en bild, framför, bakom, perspektiv, färg, ljus. 

 

Den traditionella synen på barns bildutveckling är att det är en helt naturlig process hos barnet och 

utveckling som sker av sig självt och att skaparförmågan hämmas genom påverkan.149 Det är en 

förlegad bild av barns bildutveckling, utan olika sorters påverkan avstannar utvecklingen eftersom 

barnet håller sig kvar vid de motiv det vet att det kan skapa, men det kan inte vidareutveckla dessa eller 

utveckla andra motivområden.150 Barn som lär sig göra nya iakttagelser i omgivningen kan utveckla sitt 

seende och därmed sitt sätt att skapa, men de behöver hjälp för att uppnå detta, genom lärare, kamrater, 

konst och medier. Mc Fee menar med andra ord att dessa observationer är ‖kulturellt betingade‖ och 

att betydelsen av andras bilder är stor för barns bildutveckling.151 ‖Att lära sig att se genom att göra 

bilder och att göra bilder genom att lära sig att se.‖152 Löfstedt tar också upp konsthistorikern Ernst 

Gombrich, som menade att ‖bilder föder bilder‖.153  

 

Vi återskapar bilder utifrån sådant vi sett eller ser andra göra och gör om bilden utifrån det till något 

eget. ‖Det är omöjligt att skapa en bild utifrån ingenting!‖154 Och det ligger en poäng i det. På ett 

konstmuseum går ett besök ut på att titta på konst, att lära sig något om verken, att inspireras av verken, 

både i teknik, material och metod och att slutligen använda alla dessa intryck och uttryck från 

konstverken i det egna verket som skapas i verkstaden eller ateljén. I skolan fungerar det på ungefär 

samma sätt, fast att konstverken finns på bild i en bok eller på en dator i stället. På något vis ligger det 

som grund att utgå från verken, att kopiera, härma för att sedan hitta något eget, och varför gör man 

så? Det är inte för att göra barn till kopister, utan för att de ska kunna uppleva hur en viss teknik eller 

ett visst material fungerar så att de själva ska kunna experimentera vidare och hitta något eget i detta 

och även om ett känt konstverk eller en superhjälte från en tv-serie blir del av barnets verk så har barnet 

skapat ett eget verk.  

 

Allt eftersom bildmediesamhället har utvecklats har den starka påverkan från populärmedia på barns 

bildskapande blivit allt tydligare. Barns bilder är synliga bevis på att det fria skapandet är fritt i den 

bemärkelsen att valet av förebilder är fritt. Det kan dessutom ifrågasättas om det fria valet verkligen är 

fritt eftersom den kommersiella populärkulturen kraftigt dominerar den bildmiljö barn lever i.155 

 

Det är intressant att man anser att populärkulturen skulle ha negativ påverkan på barns skapande. Bara 

för att den är alltid är tillgänglig. Det är nog ingen tillfällighet att barn återkopplar till populärkulturen i 

                                                 
149 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 47 
150 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 44 
151 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 40 
152 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 46 
153 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 40 
154 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 40 
155 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 48 
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sina verk på olika sätt, om man ser bakåt i tiden hur har det sett ut då? Hur många barn har inte tecknat 

bilder utifrån sagor och berättelser?  Gert Nordström menar att barn inte skapar konst, att barns konst 

inte kan jämföras med vuxnas konst, vilket i sig delvis är korrekt, ett barns verk och en vuxens verk kan 

aldrig jämföras på lika villkor. Nordström menar att barns bilder liknar reklam och massproducerade 

bilder. Barn är så påverkade av populärkulturen kring dem, att de inte kan skapa något unikt. Fantasin 

och det poetiska i bildskapandet existerar inte längre.156 Nordström eftersträvar det ‖oförstörda 

barnets‖ skapande. Det skapande som sker innan barnet blir för påverkat av omgivningen. Något som 

han själv kan återkoppla till sitt eget konstnärskap, där han eftersträvar samma slags skapande. Det 

genuina, direkta och spontana.157  

 

Det är viktigt att barn får uppleva konst, att lära sig se och avläsa bilder i samhället. Med andra ord att 

ge barnen kulturell insyn och beredskap och tillgång till alternativa bildformuleringar. Löfstedt menar 

att barnen får tillgång till synsätt av hur vuxna tolkar och återger omgivningar i konst. ‖I konstbilder 

kan barn få uppleva hur vuxna människor använder bilden som ett personligt uttryck för egna 

erfarenheter, tankar och känslor. Det är så vi önskar att barn själva ska kunna använda sitt bildspråk.‖158 

Vad många teoretiker verkar glömma bort i sina spekulationer är att barn är barn och vuxna är vuxna. 

Som Nordström sade kan inte barns konst och vuxnas konst jämföras, det borde inte heller vara 

tvärtom.  

 

Löfstedt menar även att barns inflytande på varandra är en av de viktigaste källorna av påverkan, när 

det handlar om bildskapande. Hon menar att ‖barns teckningar är tillgängliga – som modeller, för att 

de ligger nära det lånande barnets nivå‖.159 Detta är något jag ofta upplevt i bildverkstaden på 

konstmuseet. När ett barn ser en tilltalande teckning som ett annat barn gjort vill det kanske efterlikna 

den bilden. Både för att teckningen är fin och spännande i barnets ögon och för att det känns tryggt att 

göra något som någon annan gjort. Det kan också bero på att barnet inte är nöjd med sin 

bildåtergivning eller är osäker i vad det ska skapa. Ibland kan det innebära att bilden kopieras rakt av, 

ibland att det kopierande barnet efterliknar bilden, men gör något eget av den, kanske en annorlunda 

färg, andra detaljer etc. Den senare formen är den mer vanligt förekommande. Det behöver inte vara en 

negativ handling som leder till stiltje och avstannad utveckling. Det kan istället innebära att barnet 

behöver öva sin osäkerhet för att så småningom hitta sig själv i sitt skapande. Att kopiera någon annan 

innebär också att man övar sitt seende, detaljer, färg och form. Men det krävs en uppmärksammad 

pedagog för att föra barnet vidare i sitt skapande.  

 

                                                 
156 Paletten 197, 2/89 
157 www.gzn.se 2010-04-21 
158 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 48 
159 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 43 
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Personlighetsteorin 

 

Read menar att mindre barn visualiserar sina känslor i sina teckningar, snarare än att återge något motiv 

baserat på vad barnet ser omkring sig eller finns i verkligheten, eftersom det är en ‖naturlig produkt av 

barns psyke‖.160  Han jämför detta med Jungs teori om att behovet av att framställa symboliska bilder 

finns naturligt hos människan eftersom det undermedvetet lagrats från generation till generation.     

 

‖Eftersom bildskapandet enligt personlighetsteorin handlar om spontana och delvis omedvetna 

processer, så kommer varje pedagogiskt ingripande att innebära en störning.‖161 Påverkan från vuxna 

innebär alltså ett störande element som förstör barnets uttryck och naturliga utveckling.162 

 

Medvetenheten kring det egna skapandet och andra barn och vuxnas syn på det är stort, särskilt 

resultatet av det. Barn skapar sina bilder delvis för att tillfredsställa och imponera både på sig själva och 

vuxna och delvis för att de söker uppmärksamhet och acceptans, barnen blir nöjda när de ser att en 

vuxen är fascinerad av någonting de gjort och de vet hur de ska göra för att uppnå detta. Han pratar om 

‖självuttryck‖ som en inre konversation hos barnet som uttrycks i bilden, ett sätt att framhäva känslor 

och berättelser.163 

 

Enligt Read måste personliga drag, uttryck och spontanitet i barnets bilder uppmärksammas och tas på 

allvar. Det handlar om att uppmuntra barnet att hålla på sitt uttryckssätt och att inte påverka det med 

intryck och bilder utifrån utan låta det egna, personliga uttryckas.164 

 

Read kritiserade de dåvarande stadieteorierna som barns bildutveckling kategoriserats i och menade att 

barn har olika uttryck i sitt skapande, vilket innebär att varje barn, beroende på humör, känslor, 

omgivning och för vem bilden skapas, överskrider flera stadier (i motivet abstrakt/konkret, 

detaljrikt/stilrent, färgrikt/dovt) i en och samma bild och i olika bilder. De har alltså inte ett specifikt 

uttryckssätt och bildspråk beroende på ålder.165 Read menade också att barns personlighet eller sitt 

personliga uttryck i bilden inte framställs i stadieteorierna utan att man anser att det inte är en viktig del 

att framhäva och analysera.  

                                                 
160 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 19 
161 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 19 
162 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 20 
163 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 20 
164 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 20 
165 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 20 
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Sammanfattning  
 

Denna teoridel belyser ett flertal olika teorier, anledningen till det är att visa på skillnader och likheter, 

brister och funktioner mellan teorierna, vilka kombinationer av teorier som skulle tänkas finnas i en 

teori för bild- och formskapande, men också hur dessa teorier kan tänkas fungera i praktiken. 

 

Det sociokulturella perspektivet på lärande beskriver ett lärande som inte endast sker individuellt. Säljö 

menar att lärande är kollektivt, det är något som skapas mellan olika individer och omgivningen i ett 

utbyte av kunskap och erfarenhet. Kulturteorin, som står relativt nära det sociokulturella perspektivet, 

belyser seendet som det allra viktigaste i skapandet. June King Mc Fee menar att omgivningen är den 

källa som allt skapande kommer ur, precis som i det sociokulturella perspektivet på lärande, spelar 

kollektivet en stor roll, barn lär sig av andra barn, barn kopierar varandra, inspirerar varandra, barn 

kopierar vuxna, saker de ser i omgivningen. Hon menar att detta är viktigt för hur barn uppfattar 

omgivningen, men de behöver lära sig att se verkligheten och inte fastna i stereotypt skapande.    

 

Bildteorierna förklarar hur barn skapar beroende på ålder, omgivning och psykiskt tillstånd. Enligt 

Rothe finns det bara två kategorier som barns skapande kan delas in i, de som skapar med känsla och 

seende och de som skapar med osäkerhet och stelhet. Dessa kategorier är främst baserade på vilken 

omgivning barnen kommer ifrån och vilket sorts seende de har utvecklat. Herbert Read förklarar hur 

barn skapar genom att dela in dem i ett antal benämningar som logisk, rytmisk, fantasirik, organisk. 

Read talar även om att personligheten i barns bilder måste främjas, det är uttrycket och processen som 

är det viktiga i barns bilder, därför blir lärarens insats en störning i barnets skapande. Lowenfeldt har i 

stället delat barns sätt att skapa beroende på ålder. Han menar att barn automatiskt skapar specifika 

motiv beroende på ålder och de skapar även på ett specifikt sätt, små barn experimenterar mer än äldre. 

Äldre barn eftersträvar att skapa så naturtroget som möjligt. Mindre barn delar upp bilderna med en 

himmelslinje och en gränslinje medan större barn fyller hela pappret.  
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Fantasivärldsprojektet Kominooo – den fantastiska 
staden 
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Beskrivning av Fantasivärldsprojektet, Kominooo – den fantastiska 
staden 
 

 

Hur sammanfattar man ett projekt som byggt på många tillfällen och där varje tillfälle varit unikt, 

beroende på vilka som deltagit, vilket material de använt sig av, hur atmosfären i rummet varit, hur jag 

som ‖ledare‖ varit? Jag har gjort en kort översikt av varje tillfälle som beskriver arbetsprocessen i vilka 

material vi använt oss av, vad för slags verk som skapas och reaktioner från deltagarna.  

 

Fantasivärldsprojektet har varit en lång process från ursprungliga ingångsidéer till den slutgiltiga 

utställningen. Det har också varit ett konstnärligt projekt, vars syfte ibland hamnat bakom reflektionen 

över konstpedagogiska teorier och min intention att lyfta fram det skulpturala skapandet. Mötet mellan 

mig som ‖ledare‖ eller projektansvarig och deltagarna och de personliga relationer vi skapat 

med/mellan varandra är en process i sig. Det är en viktig process i förståelsen kring skapandet, både 

sett genom pedagogiska teorier och i ‖det fria skapandet‖ som uttryck för upplevelsen och glädjen 

bakom skapandet.  Att skapa på sina egna villkor. 

 

Anledningen till varför jag ville göra ett projekt som enbart byggde på fritt, skulpturalt skapande var att 

testa dels de teorier jag studerat kring barns skapande, dels hur det skulpturala skapandet i sig står ut 

som konstform och hur barnen reagerar/fokuserar/interagerar på/med denna typ av skapande, och 

slutligen analysera hur barnen löste det fria skapandet, det öppna temat och samarbetet tillsammans. Se 

bilagorna; Upplägg för Fantasivärldsprojektet och Synopsis 

 

En andra anledning till mitt projekt var att belysa barns skapande på ett konstmuseum, hur både 

projektet i sig och resultatet visualiserades och framställdes och vilket intresse det fanns för projektet 

innan det startade, under tiden det pågick och efteråt när den färdiga utställningen fanns på plats. Jag 

ville att det skulle vara ett öppet projekt där alla deltagare deltog på sina egna villkor, utan att bli 

tvingade in i någonting av någon vuxen. Därför gick jag genom museet ut med information om 

projektet på olika sätt, utskick, internet, tidningarna, postrar etc. så att intresserade kunde anmäla sig 

frivilligt. Anledningen till att jag hade en anmälan var för att jag hade satt upp mål med ett max antal 

deltagare i gruppen för att jag på ett oproblematiskt sätt skulle kunna genomföra projektet och 

observera och analysera samtidigt. Jag ville också testa hur detta skulle fungera, hur många som skulle 

dyka upp etc.  
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Karaktärerna: 

 

Tre flickor och två pojkar deltog i projektet, delvis var det en av pojkarna och två av flickorna som 

deltog vid de flesta tillfällena. Deltagarna varierade i ålder mellan 8-12 år, hade olika bakgrund och 

erfarenhet av skapande och samarbete.  

 

Anledningen till att jag beskriver deltagarna i beteende och skapande är för att den utomstående ska få 

en bild av hur och vilka de är, hur de arbetar och vad de gör för verk. Men jag lägger ingen vikt vid hur 

de är, utan hur de skapar och vad de skapar utifrån sig själva och sin skaparglädje 

 

Tillfälle ett: Mötet 

 

Vid det första mötet med deltagarna, är de fyra stycken. Jag håller en introduktion av 

Fantasivärldsprojektet och av museet, idén bakom projektet och målet med det. Vi har också en 

presentation av varandra. Jag får en första bild av deltagarna, vilka de är och hur de arbetar. Vad de vill 

göra för verk och vad de har för bild av hela projektet och utställningen. Vad tycker de om att arbeta 

med skulptur? Vad fick dem att vilja vara med i projektet (självbestämt eller föräldrar)? Hur mycket har 

de jobbat med skulptur innan? Med vilka material? Nyfikenheten och förväntningarna är höga från alla.  

 

Vi gör en ordjaktslek där vi letar ord eller förslag på saker som kan finnas i en fantasivärld som vi kan 

ha med oss under hela projektet. Sedan har en vi en kort galleritur för att få uppfattning om vad de vet 

om konst, vad de tycker om konst, plus att de får veta lite mer om hur man kan tänka om innehållet i en 

målning till exempel från vad det föreställer till att det blir en fantasivärld, de får även lära sig lite om 

skulptur.  

 

Jag förklarar hur varje gång kommer att se ut, hur vi lär oss använda nya material. Jag introducerar 

materialet för gången, papier maché, hönsnät, ståltråd och träklossar som de kan använda sig av. Jag 

förklarar att det kan vara bra att bygga stora saker av papier maché, byggnader och annat stort som man 

vill ska vara runt till exempel.   

 

Deltagarna som inte är vana vid papier maché experimenterar sig fram med olika material, andra börjar 

bygga stora tubformade hus, eller bara former. Någon experimenterar med träklossar och papier 

maché, någon experimenterar med färgat papper som papier machégrund. Bra inställning till materialet 

och skapandet, trots att det är ‖kladdigt‖. Visst samarbete uppstår mellan två deltagare som ska bygga 

en pool tillsammans. De flesta deltagarna är väldigt måna om att göra rätt och kräver mycket 
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uppmärksamhet och hjälp.  

 

Tillfälle två: Media 

 

NT ringer upp mig och vill komma och göra en artikel om projektet. Tre deltagare dyker upp, varav en 

är ny. Vidare samarbete med varandra, hur ser det ut? Är det annorlunda idag? Om det kommer nya 

deltagare hur fungerar gruppen då? Lär de sig genom varandra? Vad tyckte de om tillfälle 1? 

 

Vi gör en tillitsövning, att lära känna varandra. Vi gör snabba porträtt av varandra med fel hand och 

utan att titta ner på pappret, en kul övning som deltagarna tycker är bra. NT dyker upp mitt i övningen, 

en stressad fotograf  vill hellre ta några bilder med ‖action‖ i när deltagarna arbetar med skulptur, men 

de vill hellre fortsätta att rita porträtt. En av deltagarna väljer att utarbeta en detaljerad skiss och spika 

vidare på det verk som påbörjats förra gången, ett slags hemligt rymdskepp, han är mycket 

målmedveten om det han gör och det bankar och slås i hela museet.  Vi upptar arbetet från förra 

gången, fortsättning på papier maché, ståltråd, hönsnät och träklossar.  

 

Ett nytt samarbete uppstår när de två resterande deltagarna bestämmer sig för att fortsätta papier 

machéarbetet tillsammans och att bygga ihop klossar till underliga möbler. Även denna gång är 

kallandet på uppmärksamhet viktigt, deltagarna behöver en del hjälp.  

 

Tillfälle tre: Gemenskap 

 

Deltagarna interagerar mer med varandra, pratar mycket, visar intresse för varandras arbete. Pratar 

mycket om vad som händer hemma, på skolan osv. Jag ser det som positiv progress, både för varje 

deltagare och för helheten i projektet. Öppenhet är viktigt. 

 

Jag introducerar gips som nytt material, deltagarna får välja om de vill pröva på gips eller fortsätta med 

de verk de höll på med sist. Några vill måla sina verk. 

 

Deltagarna pratar med varandra om hur fantasivärlden ska se ut, vad de tror om utställningen etc. vilka 

förväntningar de har och hur en fantasivärld ser ut. De är ganska vidhållande vid de ord och förlag på 

saker som kan ingå i en fantasivärld som vi brainstormade om under första tillfället. Jag frågar om de är 

vana att visa upp sina verk, i skolan till exempel. Någon är det, de andra inte särskilt. 
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Jag har tagit med mig, enligt min mening, inspirerande musik. Musik är för mig ett viktigt element för 

skapandet, ibland är tystnaden allra bäst, men musik inspirerar och tillför känslor, idéer och tankar.  

 

Experimenterande med olika material. En av deltagarna är väldigt mån om att få respons på det hon 

gör, hon ställer många frågor om det är ok, korrekt osv. Hon behöver helt enkelt en del hjälp både att 

komma igång och under tiden. En annan deltagare experimenterar med rör och rockring, hon gör 

mycket ljud och rörelser. Kanske är rörlig och interaktiv konst viktig för henne. 

 

I lokalen finns mycket lattjande och stojande, deltagarna börjar kanske känna sig ‖hemma‖ eller vana, 

en slags trygghet med varandra? Det känns bra med en familjär stämning och en tillbakalagd atmosfär. 

Jag tror att det också beror på att de känner att de kan komma till lokalen och skapa och bara vara, utan 

några krav och tillrättavisningar på det de gör.   

 

Tillfälle fyra: Halvtid 

 

Halvvägs in i fantasivärldsprojektet är deltagarna i full gång med sina verk. De visar också intresse för 

varandras individuella verk, frågar om dem och kommer med förslag på hur de kan utvecklas. Något 

som jag anser är positivt. Jag introducerar gipsbindor som material och en av deltagarna är intresserad 

av att testa det idag. Hon är positivt inställd till det och fnissar gärna när vi hjälps åt att vira kladdiga 

gipsbindor runt en rockring, även om hon tycker att konsistensen är ‖äcklig‖ och kladdig.   

 

Deltagarna verkar både ha idéer på verk de vill göra, eller testa att genomföra och en vilja att 

experimentera med materialet. Eftersom de varannan gång introduceras till ett nytt material och nya 

tekniker har de möjlighet att själva bestämma vad de vill göra vid varje tillfälle och i vilken takt de vill 

arbeta. En av deltagarna är väldigt noggrann i sitt arbete, detaljer betyder mycket och han är medveten 

om materialet. Jag får hjälpa till en del med att såga och skära. En annan deltagare tycker om att fundera 

på vad hon ska göra, hon vänder och vrider på materialen tills hon kommer på en fin idé. Idag är det en 

slags trummor som gäller. De är alla så pass inne i sina verk och sitt skapande eller sina ‖fantasivärldar‖, 

med totalt engagemang, att det ibland är klurigt att kommunicera med dem, något jag bara upplevt på 

konstskolan. Samtidigt är de väldigt öppna att diskutera med varandra om nya idéer, eller att arbeta med 

vissa verk tillsammans. En intressant aspekt. 

 

Förekommande för alla emellanåt är att de har för många idéer på verk samtidigt. Med andra ord, 

fokuseringen på ett verk de arbetar med just då skenar iväg på grund av att de har en ny idé till ett annat 

konstverk i huvudet och måste därför bli klara med det pågående verket så snabbt som möjligt. Det 
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innebär att det pågående verket kan bli aningen slarvigt avslutat. Något jag ibland påpekar, då får jag 

oftast lov att hjälpa till lite och påminna om att det är bättre att ta det lugnt och eventuellt lägga ett verk 

åt sidan så länge i stället för att stressa fram något som man inte blir nöjd med. Ibland är det kanske lite 

tävlingsinriktat från deltagarna och det diskuteras om vem som gjort flest saker.   

 

Det skämtas mycket idag och pratas om klassfest och annat som är på gång. Alla deltar aktivt i 

skojigheterna.  

 

Tillfälle fem: Samarbete 

 

Idag har jag tagit med naturmaterial, grenar, pinnar, löv, växter, kottar, bark, stenar etc. som 

komplement till det andra materialet. Meningen var att vi skulle göra vissa workshops utomhus, men 

det ihålliga regniga vädret gör det omöjligt. Några av deltagarna börjar genast leta i materialet.  

En av dem vill bygga en slags skog. Hon vill ha gigantiska blommor och konstiga träd. Jag hjälper 

henne att måla träd. En annan deltagare vill visa upp sina verk, några rymdfarkoster, några underliga 

hemliga bilar, några stora byggnader och undrar vad vi tycker om dem och hur de skulle kunna få plats i 

fantasivärlden.  

 

Jag påpekade från början av projektet att fråga mig och de andra deltagarna och man skulle råka fastna i 

sitt skapande, eller behöva hjälp med något. Det är något deltagarna tagit fasta på. Om någon av dem 

kör fast kommer de gärna och frågar alla om råd, förslag eller lösningar och alla engagerar sig lika 

mycket i verket och kommer med förlag. Även idag är det positiv, lite stojig stämning, det skämtas, 

sjungs och skrattas.  

 

En av deltagarna vill fortsätta med gips. Hon är väldigt fascinerad över hur processen fungerar. Från det 

kladdiga gipset till när det stelnar och ‖brinner‖. Vi slutar tillfälle fem med att titta i några konstböcker. 

Jag är intresserad av vad de tycker om konstverk från olika tider. Mycket av den moderna konsten i 

måleriet har deltagarna svårt för, de tycker att det är konstigt och tycker att de skulle kunna göra dem 

själva. En del äldre föreställande konst, 1600-1700-tal, är intressant för några som tycker att det ser ut 

som fotografier. Vi tittar på en del samtida installationer och skulpturer, dessa verk är deltagarna mycket 

fascinerade över, de ställer många frågor om vad det föreställer, vad konstnären menade med verken 

osv. 
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Tillfälle sex: Leran 

 

Lera är dagens material. Deltagarna bokstavligen kastar sig över lerpaketen. Jag visar dem några 

grundläggande metoder, som att banka ur luftbubblor, att använda olika verktyg. De har många idéer 

för lerverk och sätter genast igång att banka. De skapar överdimensionerade snigelvarelser och finurliga 

troll.  En annan deltagare vill hellre fortsätta med sina saker han påbörjade sist, det får han såklart. Han 

har påbörjat ett hemligt verk som han är mycket nöjd med, han behöver ha hjälp med sågning och att 

skära i kapaskiva, men han vill absolut inte avslöja vad verket föreställer.  

 

Efter ett tag behöver någon ta en paus och göra färdigt tidigare verk. Det är en del målning som behövs 

och diskussion om hur sakerna ska vara i förhållanden till varandra i fantasivärlden. Sedan återgås det 

till leran igen. Alla deltagare är väldigt fokuserade i sina arbeten idag, det är inte lika mycket skämt som 

tidigare, men en del diskussioner om filmer de gillar och ibland blir det lite allsång. 

 

Vi diskuterar vad fantasivärlden skulle kunna heta. Jag undrar också om de funderat något mer på hur 

de vill att världen ska se ut. Det har de, en del ska vara undervattensvärld, en del som en slags skog, 

sedan är det en del konstiga byggnader och fantasivarelser, hur skulle vi kunna bygga ihop allt detta?  Vi 

kör en brainstorming på namn och kommer fram till att fantasivärlden ska heta Kominooo, den 

fantastiska staden, något som alla är nöjda med. Fantasivärlden har nu blivit en slags stad. 

 

Tillfälle sju: Kominoo-den fantastiska staden 

 

Det näst sista tillfället innebär att mycket av de tidigare verken måste målas och göras klara inför bygget 

av utställningen. Det är en hel del att måla och jag får rycka in med penseln. Det pratas en hel del om 

hur fantasistaden ska se ut, när vi har så många saker att ha i den.  Jag kommer med några ‖tekniska‖ 

förslag på hur man kan hänga upp verk i utställningen, med fiskelina från taket t.ex., som de kan 

fundera över. 

 

Deltagarna fortsätter med sitt lerskapande och sitt farkostbyggande. Lera verkar vara ett uppskattat 

material att arbeta med. Deltagaren som arbetar med farkosterna vill gärna hänga upp en av sina 

rymdhelikoptrar, men den får absolut inte spikas i eller så, jag demonstrerar med fiskelina så att de ser 

hur man kan binda fast den utan att skada verken och det tycker de är spännande.  

 

I dag är det en mycket munter stämning och väldigt mycket stoj i rummet, och en hel del teater, några 
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av deltagarna roar sig och oss andra med att ‖klä på sig‖ olika material som rockringar, tyg och pinnar 

och imitera filmkaraktärer. Kan det bero på ett visst pirr och förväntningar inför det sista tillfället? 

 

Flera delar är färdigbyggda eller byggda till den grad att de kan sammanfogas. Tillsammans tittar vi på 

allt som gjorts och funderar på hur och var allt ska vara i fantasistaden, det är många saker och det 

kommer att bli en komplicerad stad, men vad vore inte en fantasistad utan komplexitet?  

 

Tillfälle åtta: Slutet 

 

Det sista tillfället kom snabbare än vi trott. Nu gäller det att avsluta allt och att färdigställa och måla de 

delar som behöver det. Det går relativt fort. För att kunna sammanställa allting samlas vi och ställer 

ihop alla verk, vi tittar på vad vi har och på vad vi har tänkt tidigare. Sedan får var och en fundera på 

hur de vill att verken ska stå och vara i förhållande till varandra. Deltagarna är mycket samarbetsvilliga, 

de diskuterar med varandra och klurar ut det hela ska hänga ihop, de testar med verken på olika platser 

och de ändrar på sådant som hamnat fel, men de håller hela tiden en diskussion och alla är med, staden 

som varit i olika delar är nu en helhet.  

 

Staden består av en ganska tätt bebyggd del med hus, underliga fantasiobjekt, en stor hemlig skog med 

massor av underliga filurer och lite bortom stadsmyllret finns en superhemlig bas för rymdforskning, 

under staden breder en undervattenstad ut sig med hemliga byggnader och lustiga 

undervattensfarkoster. Ovanför staden svävar rymdhelikoptrar och silvermoln, det finns en enorm sol 

som också fungerar som ett hål som man kan teleporteras genom, för att komma till fantasistaden.  

Några verk kommer att hamna vid sidan om staden, en snabel och ett speciellt trumset. Det är verk 

som en av deltagarna gjort, och meningen med dem är att man genom att sätta på sig snabeln och spela 

på trummorna, kan ‖gå in‖ i Kominooo och leva sig in i staden. 

 

Vi trixar ihop sakerna och fotograferar allt så vi vet exakt hur allt ska stå och vara. Vi bestämmer färger 

och ritar ut gator och annat på skivorna som bildar den mark som staden är byggd på. Jag kommer att 

bygga upp utställningen efter det sista tillfället och då är det viktigt att allt är på rätt plats. Både jag och 

deltagarna är både ledsna för att projektet är slut och glada över att få se utställningen. Det pratats 

mycket om vilka de ska bjuda in till vernissagen.  Det har varit ett intensivt projekt, men oerhört roligt. 

Jag tror att vi alla lärt oss mycket. Vi är alla överens om att vi skulle vilja göra om det här igen.    

 

Resultatet av projektet blev utställningen Kominooo – den fantastiska staden, en fantasistad och ett 

konstverk bestående av ett stort antal verk från fem deltagare. Min tanke från början hade inte bara 
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varit att genomföra ett projekt tillsammans med en grupp barn, utan även att ställa ut och visa 

allmänheten vad ett sådant projekt kunde resultera i och hur man kan arbeta med barn och kreativ 

verksamhet, att barns verk också kan ta plats på ett museum. Utställningen pågick under sommaren 

2009 och responsen var positiv, jag upplevde den som en välkommen del i museet. 

 

Kanske var det först under vernissagen som jag insåg vad projektet hade betytt för deltagarna. Det 

fanns stolthet, beundran, glädje och en skojande, lättsam inställning bland dem när de fick se sitt 

gemensamma verk i ett annat ljus, utanför bildverkstaden. Responsen som familjerna till deltagarna gav 

var dessutom intressant att uppleva, många var stolta över sina barn, imponerade över vad vi gjort 

tillsammans, några som aldrig hade varit på en vernissage hade ‖wow-upplevelser‖, några ville att vi 

absolut skulle fortsätta projektet efter sommaren, en mamma förklarade för mig att projektet hade 

betytt mycket för hennes barn, att få skapa tillsammans med andra barn och med roliga material. Men 

mest av allt upplevde jag att vi hade åstadkommit något positivt och roligt tillsammans, projektet hade 

givit oss alla något, inte bara en studie för mig som student.            

 

 



64 
 

 
 
 
 
 

Del 5 
 

~ 
 

Analys och resultatdiskussion  



65 
 

Analys 
 

För att analysen ska bli översiktlig delar jag upp den i tre delar där jag jämför det konstnärliga projektet 

med Säljös sociokulturella perspektiv på lärande, bildteorierna, och de kultur/frihetsbaserade teorierna. 

 

Utvecklingsfas 

 

Min tanke med hela projektet var inte enbart att studera själva skapandet, hur barn skapar, varför de 

skapar, vad de skapar, vad de har för idéer kring konst och skapande eller hur de tillsammans skulle 

skapa verk som sammanställdes i en utställning. Min tanke var också att se hur barn fungerar 

individuellt och tillsammans i en skapande miljö, vad de lär av varandra och hur de gör det, för att 

kunna förstå skapandet måste man förstå grunden till skapandet.  

 

Grunden finns delvis där från början i varje individ. Alla har olika behov av och skäl för att skapa. Men 

det räcker inte med det. Grunden byggs stegvis upp av alla närvarande, där man lär känna varandra, 

skapar tillit för varandra, skapar intresse för varandra och där man lär av varandra. Grunden till 

skapandet är komplex, en utveckling. Det är alltså inte skapandet i sig som skapat gruppen utan 

gruppen som skapat skapandet. När jag byggde upp idéerna kring mitt projekt utgick jag från olika 

sorters scenario av gruppkonstellationer. Jag var beredd på en kaotisk ickefungerande grupp såväl som 

en fungerande.  

 

Enligt mina egna iakttagelser från varje tillfälle under projektet finns en klar utveckling hos deltagarna. 

De gemensamma drivkrafterna från början till slut har varit skaparlust, skaparkraft och gemenskap.  

Varje deltagare är en unik person i sig som fick chans att skapa utifrån sina egna villkor, men den 

positiva gemenskapen i gruppen påförde en atmosfär och grund för skaparlusten. Att utifrån den 

gemensamma nämnaren - skapandet - se hur skilda individer växer samman som grupp, hur de fungerar 

individuellt och med varandra, hur skapandet i sig sammanförde gruppen och bidrog till ett lustfyllt och 

glatt skapande.   

 

Två klara bevis för detta är dialogerna som funnits från den första dagen mellan alla deltagande i 

projektet och det nyfikna intresset för både deltagare och skapade verk och skapande processer. Och 

kanske att medvetenheten om att alla fått arbeta i sin egen takt med sina egna idéer gjort att varje 

deltagare kunnat slappna av och finna inspiration till sitt eget skapande.  
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Jag har även uppmärksammat deltagarnas individuella skapande. Hur de utvecklats från osäkra till säkra, 

från idélösa till experimentella, från inställda och samlade till kaotiska, från inspirerande till uttröttande. 

Både positiva och negativa utvecklingar.  

 

Säljö och det sociokulturella perspektivet 

 

Sociokulturellt lärande kan ses som kollektivt lärande. Roger Säljö menar att lärandet sker i ett samspel 

mellan människor där både den enskilde individen och gruppen är lika viktiga. Man lär sig av varandra.  

Den kulturella omgivningen är därför den mest viktiga aspekten i lärande.166  

 

Fantasivärldsprojektet bygger i princip på tanken om det kollektiva lärandet eftersom jag analyserar hur 

hela skapandeatmosfären uppstår inom gruppen. Om man studerar varje projekttillfälle (se Bilaga 1) 

och utgår från varje individ, vad han eller hon skapar, hur han eller hon arbetar, hur han eller hon 

interagerar med de andra deltagarna, så kan man se att varje individ tar stor plats i gruppen, han eller 

hon söker uppmärksamhet och godkännande genom sitt skapande för att ta sig till nästa steg i 

skapandet. Vad som sker när någon utmärker sig eller om någon fastnat i sitt skapande är att de andra 

deltagarna engagerar sig i personen och dess verk. Med ifrågasättande, förslag på lösningar eller 

uppmuntrande beröm. Jag upplever aldrig någon negativ kritik under hela projektet. Min indirekta 

ledarroll med den praktiska och tekniska kunskapen i projektet är inte ett hinder för detta engagemang 

eftersom jag är en av deltagarna är det öppet för alla att komma med förslag på lösningar och att 

engagera sig i varandras verk.  

 

―Lärande sker i första hand inte genom undervisning utan genom aktiviteter som konsekvenser av 

deltagande‖167 Säljö talar även om lärande genom medierande redskap, det mest betydelsefulla redskapet 

är såklart språket, men andra medierande redskap kan just vara skapande av olika slag. Nu är mitt 

projekt just baserat på det konstnärliga skapandet i mening att tillsammans skapa ett större gemensamt 

verk och inga andra ämnesområden ligger bakom lärandet. Däremot kan skapandet integreras i annan 

undervisning som medierande redskap som underlag för lärande. Skapande behöver inte enbart vara 

‖skapande för konstnärlig verksamhet eller bildämnet i skolan‖, utan skapandet kan ha bakomliggande 

avsikter.   

 

Jag använde mig av olika inspirationskällor i projektet, bland annat musik och böcker, det kan man 

också säga är en form av medierande verktyg, indirekta sådana, men ändå ett slags verktyg. Men det 

                                                 
166 Säljö, Roger, (2005), Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm s. 6-7 
167 Säljö, Roger, (2005), Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm s. 48 
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mest viktiga redskapet eller verktyget var givetvis interagerandet mellan de olika deltagarna i rummet, 

både mig och barnen. Att dela erfarenheter och kunskap och att lära av varandra.   

 

Säljö menar att lärande sker genom deltagande, inte genom en speciell undervisningsmetod. Det är 

skillnad på att lyssna på en pedagog som förklarar ett moment, och att praktiskt genomföra en 

förklaring till momentet. I ett estetiskt syfte spelar detta en avgörande roll, som att enbart muntligt 

förklara hur man målar med en viss teknik och att direkt praktiskt visa tekniken med pensel och färg. 

Det direkta, praktiska deltagandet ger ett direkt resultat där barnet kan uppleva kommunikation och 

kunskap med andra sinnen än syn och hörsel.168  

 

Ett sådant exempel är när jag introducerar materialet gips för en av de mer osäkra deltagarna i tillfälle 5. 

(se bilaga 1). Deltagarens inställning till gips är att det är kladdigt och läskigt. Hon har tanken om gipset 

som en smet som man häller i formar och när hon får se gipsbindorna blir hon först osäker och 

skeptisk mot allt kladd, när jag sedan berättar och visar och hon får gipsa själv och ser resultat ändrar 

hon uppfattning och tycker det är spännande. Hon tar även steget längre och skapar på egen hand 

föremål med gipset, visar de andra deltagarna och berättar hur man gör.  

 

Bildstadieteorierna 

 

De stadieteorier som jag tagit upp i denna text, som bygger på olika utvecklingsstadier i barns skapande, 

är främst baserade på analyser i tecknings- och målerigenrerna.  

 

Lowenfeldt 

Lowenfeldts utvecklingsstadier är främst baserade på teckning. Att egentligen jämföra teckning med 

tredimensionellt arbete är ett allvarligt fel i sig eftersom det inte går att jämföra dessa två, helt olika 

varandra, skilda, skaparmetoder. Däremot kan man ibland jämföra själva grunden till skapandet, ett 

motiv, en känsla kan översättas till alla olika konstformer, men det är i den konstform som skaparen 

väljer att uttrycka sig som det verkliga motivet eller känslan återfinns, allt annat blir andra verk.  

 

Enligt Lowenfeldts åldersbaserade stadieteori skulle deltagarna i Fantasivärldsprojektet ingå i 

schemastadiet och stadiet begynnande realism, beroende på den ålder de är i.169 Det skulle bland annat 

innebära att de skulle skapa utan experimentella principer, att de skulle skapa utifrån bestämda 

scheman, att de skulle göra ‖utvikningar‖ i likhet med Picasso, att bilderna skulle eftersträva att vara så 

                                                 
168 Säljö, Roger, (2005), Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm s. 48 
169 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 13-14 
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pass realistiska som möjligt och därför ha ett stelt och tafatt uttryck, att detaljer och mönster skulle 

spela stor roll för de äldre barnen, och att proportioner skulle ha olika betydelse beroende på vilken 

ålder deltagarna befinner sig i. Visserligen finns det vissa likheter i dessa stadier som återkommer om 

man analyserar hur deltagarna arbetat och hur de är som personer.170  

 

Unikt för just Fantasivärldsprojektet är att det är baserat på begreppet och ordet fantasi där 

verkligheten lite alls eftersträvas och knappast kan förknippas med verklighet och realism.  

Men det beror på hur ordet fantasi tolkas, vad det innebär för en vuxen och vad det innebär för ett 

barn. Min tolkning av fantasi är helt annorlunda mot deltagarnas i projektet.  Därför är det egentligen 

fel att applicera Lowenfeldts teori på projektet, om det inte vore för att vissa likheter med 

schemastadiet och begynnande realismstadiet faktiskt stämmer överens med barnens skapande. När 

man tittar på barns strävan att efterlikna verkligheten i verken så kan man även se detta i 

Fantasivärldsprojektet. I dessa fall är det viktigt att se på ‖vad‖ deltagarna skapar för verk, inte främst 

‖hur‖. För att visa på detta ska jag belysa med några exempel (se bilaga 1 och 4). Redan i det första 

tillfället när vi skapar med papier maché skapar deltagarna objekt som vi kan anta är tagna ur 

verkligheten, en fyr, en katt, en brygga. Dessa verk ser inte ut som en typisk fyr, katt eller brygga som 

skulle finnas i den verklighet vi känner till, de är omgjorda, de är anpassade efter fantasivärlden. MEN, 

de är fortfarande en katt, en fyr och en brygga. Det är alltså intressant att se hur deltagarna i detta fall 

tolkar fantasi och verklighet och hur något som för dem i verkligheten byter färg eller skepnad innebär 

ett fantasiobjekt. I tillfälle 3 bygger en av deltagarna en hemlig rymdraketbas. Han bygger en 

rektangulär låda där lådväggarna fungerar som mur, med en dörröppning på ena gaveln. Muren målas 

inte som en mur och dörröppningen ser inte ut som en dörr, själva raketfyren ser inte heller ut som en 

typisk sådan, men det är tydligt att idén kommer från en existerande rymdraketbas. I tillfälle 6 och 7 

skapar vi med lera. Deltagarna gör objekt som sniglar, ormar, troll. Inget av dessa verk ser egentligen ut 

som i ‖verkligheten‖, däremot ser de ut som sniglar, ormar och troll, fast att de fått konstiga färger. För 

att återkoppla till Lowenfeldt så finns det indirekt en viss strävan efter det realistiska i deltagarnas 

skapande, även om de inte tänker på realistiska objekt och eftersträvar att skapa fantasiobjekt. Kanske 

är det rent av undermedvetet. 

 

Lowenfeldt menar även att detaljrikedomen är ett viktigt inslag i barns skapande i åldern 9-12 år. Det 

stämmer in hos en av deltagarna som är väldigt noggrann med sina verk i allmänhet, på gränsen till 

perfektionism, däremot kan detta antagande långt ifrån appliceras på alla deltagarna. Att mönster, 

symboliska färger och så kallade utvikningar skulle ha en betydande roll för deltagarna har jag däremot 

inte noterat.  Den mest viktiga utgångspunkten för deltagarnas skapande, kan tyckas vara den 

                                                 
170 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 12-14 
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experimentella. För många av dem är det en naturlig process eftersom de är ovana att arbeta 

tredimensionellt. Därför blir experimenterandet också en del av hela projektet och kanske en förutsagd 

del eftersom jag som ‖projektledare‖ uppmanat deltagarna att experimentera sig fram från första 

tillfället. Att experimentera sig fram med olika material är också ett sätt att inhämta kunskaper och 

erfarenhet inom olika konstformer. Säljö skulle kalla det den psykologiska och fysiska aktiviteten i det 

sociokulturella lärandet där kunskapen som pågående aktivitet främjas genom skaparlust och 

nyfikenhet.  

 

Däremot är det återigen svårt att jämföra stadieteorier som utgår från bildframställning, när det i själva 

verket är skulpturala uttryck det rört sig om i detta fall. Att arbeta skulpturalt, är inte det samma som att 

teckna eller måla en tavla. Materialet skiljer sig, teknikerna skiljer sig, rummet och atmosfären skiljer sig 

och tankesättet skiljer sig. I den skulpturala konstformen är objekten två- eller tredimensionella. Man 

kan ta på dem och man kan se runt, över och under dem. Det behöver emellertid inte innebära att de 

behöver vara proportionerliga.  

 

Rothe 

Rothes teori om barns skapande som byggande och skådande kan idag verka långsökt. Att jämföra 

barns konst med förhistorisk konst skulle vara det samma som att jämföra måleri med skulptur. Att 

Rothe delar in barns skapande i dessa två kategorier kan också anses som en förlegad metod, men 

kanske ändå för den tiden ett enkelt sätt att överskåda hur barn skapade och vad de skapade. Idag finns 

det ingen möjlighet att dela in barns skapande i antingen eller, alla barn är annorlunda, oberoende av 

vilken bakgrund de har, hur mycket de har skapat, dessutom är skapandet i sig så komplext beroende på 

vilket material som används och hur det används.  

 

Vad det gäller Fantasivärldsprojektet så skulle jag aldrig kunna applicera denna modell vare sig på 

projektet eller på deltagarna, även om jag förstår vad Rothe menar med sin teori som ändå är en 

intressant ingång i bildpedagogikens historia. Däremot är Rothes grundläggande idé om att det fria 

skapandet, att låta barn skapa utifrån det inre och fantasin och att låta uttrycket i bilden tala för sig 

självt slående och en mycket viktig poäng med tanke på att Rothes litterära verk kom till Sverige på 

1930-talet. Jag utgår från precis detta i Fantasivärldsprojektet och att låta barnen ta så stor del i 

projektet redan från början är nästa steg i det fria skapandet. 

 

 



70 
 

Read 

Read var verksam under den konstepok som skulle komma att kallas modernismen. Denna tid innebar 

en enorm omvälvning och omvandling inom de olika konstgenrerna, nytt tänkande, nya former, nya 

samhällsförhållanden. Read, precis som Rothe, jämför barns skapande med primitiv konst, den 

opåverkade, oförstörda konsten som så många konstnärer eftersträvade. Han anser även att det fria 

skapandet hos barn är den enda sortens skapande, precis som hos samtida konstnärer.  

Reads teori utgår från en enkel mening, att alla besitter spontan kreativitet och att alla därmed kan 

skapa.171 

 

Om man jämför Fantasivärldsprojektet med Reads tankar kring bildpedagogik kan man urskilja likheter 

(även om mitt projekt inte är baserat på Reads bildpedagogiska teori). Read menade att man måste låta 

barnens skapande ta plats. Och det kan man se klara bevis på i och med att barnverkstäder fokuserade 

på barn och barns skapande började växa fram på diverse konstinstitutioner.   

 

Reads idé om uppfostran genom konst, både genom att se på konst och genom det egna skapandet 

skulle bidra till både en friare uppväxt, ett kunskapsmässigt bredare förråd, att kunna uttrycka sig på ett 

annorlunda sätt. När jag var barn och gick i skolan integrerade min gamla lärarinna teckning, måleri och 

skulpterande (sång, skriftligt berättande och även teater) i nästan varje ämne, de flesta ämnena flätades 

på så sätt samman, och i efterhand kan jag se en verksamhet mycket lik Reads tanke om skolans 

verksamhet som en naturlig enhet där skapandet är en del i verksamheten och inte ett utomstående 

ämne.     

 

Att Read jämförde barns bildstilar med Jungs benämningar på människans mentala funktioner kan 

relateras till samtidens modernistiska syn och inställning på samhället. Behovet av att förklara hur och 

varför vissa skapar på ett visst sätt jämfört med andra.   

 

I Fantasivärldsprojektet fanns från början inget behov av att analysera varje deltagares sätt att skapa, 

men det blev en indirekt metod i beskrivandet av varje deltagare. Vad som ska påpekas i detta fall är att 

jag inte har eller har haft i åtanke att jämföra deltagarna med psykologiska beteendemönster, utan 

endast hur de skapar, att man sedan kan läsa ut beteendemönster och ‖bildstilar‖ utifrån mitt 

deltagande observerande och analyserande är i detta fall ointressant och irrelevant.    

 

Att analysera bildstilar är på ett sätt enligt min mening lika omöjligt som att jämföra konstnärers verk. 

Att någon målar på ett visst sätt behöver inte betyda att den personen har ett specifikt 

                                                 
171 http://www.ne.se/herbert-read 2010-02-16 
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beteendemönster, det behöver inte ens betyda att samma person endast målar på ett visst sätt. Om jag 

jämför Reads bildstilar med deltagarnas olika stil i Fantasivärldsprojektet har inte var och en specifik stil 

och definitivt inte en specifik stil från tillfälle till tillfälle, en deltagare har kanske vid ett tillfälle en 

blandning mellan vad Read kallar logiskt uppräknande, dekorativ, fantasirik och förenklande bildstil, 

medan en annan kanske har organisk, förvrängande och inlevelsepräglad bildstil. Nästa gång kanske 

den först nämnda har en rytmisk och dekorativ bildstil, medan den andra har en förenklande, fantasirik 

bildstil. Det är i detta fall helt omöjligt att fastställa en specifik stil med ett visst barn. Om jag skulle 

försöka mig på att analysera deltagarna från tillfälle till tillfälle efter Reads bildstilsmönster skulle 

resultatet bli att varje deltagare har lite mer eller mindre av alla dessa bildstilar beroende på miljön i 

rummet, humör, idéer, intryck, material, skaparglädje, med mera. Read menar just att dessa bildstilar 

varierar från person till person beroende på ålder och personlighet, men han beskriver inte hur, om 

bildstilarna möjligtvis kan vara blandade eller om de varierar från dag till dag från person till person.            

 

Intressant är däremot skillnaderna i hur barn skapar, fritt och styrt. Av egen erfarenhet vet jag att vissa 

har svårt att skapa styrt och vissa har svårt att skapa fritt. Kanske beror det på personen, kanske beror 

det på omgivningen eller personens uppväxt. I Fantasivärldsprojektet kan jag desto värre inte jämföra 

denna skillnad i kreativitet, eftersom det styrda skapandet inte var min utgångspunkt och eftersom mitt 

intresse låg i att enbart analysera det fria skapandet som metod.    

Reads personlighetsteori 

Varje pedagogiskt ingripande är en störning – Reads teori om det fria skapandet som totalt fritt 

skapande i alla avseenden är orealistiskt i verkligheten. Allt skapande är i stort sett påverkat av 

någonting, medvetet eller undermedvetet. I Fantasivärldsprojektet hade jag som utgångspunkt för det 

fria skapandet att föra öppna diskussioner kring allt som skapades, det kan vara en intressant tanke att 

ifrågasätta om det då verkligen var fritt skapande enligt begreppet. Men enligt min erfarenhet är en 

diskussion ett ibland behövligt moment i skapandet för individen att skapa överblick av sitt arbete. Det 

skulle enligt Read ses som ett störande moment, men enligt mig inblick. En stagnerad arbetsprocess kan 

aldrig lösas utan någon slags ingripan, en skapande arbetsprocess ska vara lustfylld eller fylld av det 

behov man har av att uttrycka sig, lustfyllt eller inte. Utan ingripan skulle verket avslutas vid den 

stagnerade punkten, kanske överges eller kastas bort. Ofta kräver barns otålighet ingripan i dessa fall, 

och en diskussion eller dialog är inte att ta över barnets verk eller att fysiskt ingripa på det, utan att 

vidga barnets vyer. Man kan säga att Fantasivärldsprojektet bygger mycket på personlighetsteorin. 
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Kulturteorin 

Kulturen är nyckeln till kunskap och utveckling.172 June King Mc Fee menar att vårt sätt att uppfatta och 

‖se omgivningen‖ påverkar hur vi utvecklas, och hur vi uppfattar samhället. Hon menar att 

omgivningen inte är något man kan ta förgivet, den är föränderlig.  

 

Många gånger när vi i bildverkstaden har målat natur eller objekt av olika slag blir ofta målningarna 

statiska, barnen målar bilder av träd och himmel som de redan har i huvudet, det blir oftast en 

homogen mörkblå himmel och ett runt grönt träd med röda äpplen på. Då har jag uppmanat barnen att 

titta på färgen på himlen ute, eller på hur ett föremål verkligen ser ut, och tränat att blanda färger och 

sedan jämfört hur den ena målningen ser ut jämfört med den andra och de har upptäckt de stora 

skillnaderna. Även i Fantasivärldsprojektet, som byggde på fantasi och en direkt icke realistisk värld, kan 

man hos några deltagare se detta fenomen. Man kan till exempel läsa ut av alla tillfällena att en av 

deltagarna i stort sett hela tiden befann sig i sin egen fantasivärld, men även om han hade gjort den till 

sin egen hade han tagit den från diverse rymdbaserade filmer. En annan deltagare hade svårt att släppa 

den realistiska bilden av den omgivning vi lever vi, hon ville gärna skapa stereotypa hus, träd, djur och 

annat som vi ser dem i verkligheten. Att lära någon att tänka utanför dessa ramar är svårt eftersom 

föreställningen om hur saker och ting ser ut är så medveten och inpräntad att det kan vara knepigt att 

bryta mönstret.  

 

Löfstedt menar att den‖ allmänna bilden‖ av barns bilutveckling är en naturlig process som sker av sig 

självt.173 Hon menar att det är en gammal och orättvis mening, utan påverkan skulle barns skapande 

stagnera. Även bildskapandet har en utveckling med behov av att gå från en fas till en annan, precis som 

i vilket ämne som helst. Med Fantasivärldsprojektet ville jag utmana deltagarna, både genom att skapa 

på ett annorlunda sätt, med annorlunda material, men också att skapa tillsammans. Som Löfstedt 

menar, att barn utvecklar sitt seende med nya iakttagelser i omgivningen genom andra barn, genom 

vuxna och genom att titta på konst i detta fall. Det skulle man kunna säga är bildutveckling med 

pedagogisk påverkan, men rätt sorts påverkan. Kulturteorin liknar därför mycket Säljös Sociokulturella 

teori.  

 

Skaparglädje – det fria skapandet 

 

Skaparglädje är ett finurligt ord. Jag har sökt efter ett annorlunda uttryck, men det är svårt att hitta ett 

ord som beskriver lust och/eller behov av att uttrycka sig. Kanske är skaparenergi mer passande.  Vad 

                                                 
172 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 36 
173 Löfstedt, Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. En sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling, s. 47 
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är det som får oss att vilja skapa? Elisabeth Skoglund menar att mod, lust och tillit är nyckelorden för 

kreativitet174 men gemensamt för kreativiteten är leken, experimenterandet. Modet att våga skapa, att 

våga experimentera, testa nya metoder för att måla, nya material etc. kan vara svårt i början för många, 

men ofta finner de det på vägen, någonstans i skaparprocessen. Lusten att vilja skapa kan vara mycket 

avgörande på grund av vad man har för inställning till skapandet, hur miljön är, vilka andra som finns i 

närheten, vad för slags material som används med mera. Ibland när jag har arbetat i bildverkstaden med 

öppen verksamhet och någon kommer dit och undrar vad det är för tema eller material just den dagen 

och jag kanske berättar att det är serieteckning eller papier maché figurer som gäller så kan vissa vända i 

dörren, förmodligen beror det på att de varit inställda på att exempelvis måla eller så tycker de att tema 

eller material verkar ointressant eller svårt och tappar lusten att skapa. Skälen kan vara många, men just 

i dessa fall blir det påtagligt att lusten låg i någon annan slags material eller tema. Tilliten till det egna 

skapandet, till sig själv, till läraren, till materialet, till någon vuxen, att känna sig bekväm i skapandet och 

i uttrycket kan precis som med mod och lust vara avgörande. I Fantasivärldsprojektet var dessa tre 

begrepp redan utmålade från början i den projektbeskrivning och projektanmälan som jag skapat för 

intresserade deltagare för projektet. Där stod det tydligt vilka moment som skulle ingå, som 

samarbetsmoment, vilka material osv, därför var deltagarna i projektet väl förberedda. I projektet, som 

kan läsas i nästan varje tillfälle (se bilaga 1, 2 och 3), var leken enormt viktig. Leken blev både 

kreativitet, interagerande och experimenterande, där alla kunde vara sig själva, precis som Skoglund 

skriver.               

 

När jag först började undersöka vad begreppet ‖fritt skapande‖ kunde innebära fann jag flera olika 

definitioner, intressant var dock vad olika författare grundade begreppet på. Vad hade det för 

bakgrund, om någon? Adriana Bisquert Santiago och Arne Larsson har båda samma inställning till 

barns skapande, att skapandet ska spegla det personliga uttrycket och att vara ett steg i en harmonisk 

utveckling och ökad självständighet. ‖Frihet är främst tankefrihet och frihet att välja 

uttrycksmaterial.‖175 Det är en bra beskrivning på min infallsvinkel för hela idén bakom 

Fantasivärldsprojektet, med undantag för materialvalet om man ska vara korrekt. Som jag tidigare 

beskrivit har min tanke med just materialvalet varit relativt styrt i den grad att jag hade för avsikt att 

introducera nya material för deltagarna i projektet, där de i lugn och ro kunde lära sig något nytt, testa 

och experimentera med materialet för att sedan välja att arbeta med det eller inte. Ett alternativ hade 

varit att jag hade kunnat ställa fram allt material som ingick i projektet från början men då hade 

fokuseringen på experimenterandet med varje material och teknik gått förlorad. Det hade dessutom 

varit omöjligt att vara fokuserad på introduktion av olika material samtidigt. Beskrivet i få ord låter detta 

citat som en rättvis, enkel och direkt tanke, men sanningen bakom både Bisquert Santiagos och 

                                                 
174 Skoglund, Elisabeth,(1990) Lusten att skapa, Stockholm. s. 9 
175 Larsson, Arne, (1956) Det fria skapandet, en bok om teckningsundervisning, Stockholm. s. 12 
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Larssons idéer kring det fria skapandet bottnar i bildteorier och en och annan önsketanke om ett annat 

slags samhälle. Det fria skapandet i praktiken är självklart inte svart på vitt, det var det säkerligen inte 

heller under de olika årtionden som de båda författarna skrev sina texter.   

 

Bisquert Santiago har en radikal syn både på barn och på deras skapande som en kraft som kan 

förändra samhället. Hennes mest genomlysande mening är dock att barn ska få skapa fritt utan ramar 

och hämmande störningsmoment. Hon menar att samhället påverkar barn negativt med felaktiga bilder 

av verkligheten, och att barn måste fostras med kritisk medvetenhet genom kreativitet för att bli 

självständiga och upprätthålla demokratin i samhället, något som säkerligen var en fungerande tanke på 

70-talet med utopiska samhällsidéer, men som idag snarare verkar komiskt. Att fostra barn till 

självständiga individer med kreativitet som verktyg, precis som andra ämnen, är så klart viktigt och 

kreativitet kan ju innebära många olika slags genrer, inte enbart måleri, teckning eller  

skulpterande.       

 

Bisquert Santiago har, precis som flera av de andra teoretikerna jag presenterat, delat in individerna i 

olika skaparpersonligheter beroende på hur de skapar, dessa är väldigt lika exempelvis Lowenfeldts 

stadieteori eller Reads bildstilar, men hon grundar inte sin ‖indelning‖ på någon annan teoretiker.   

Dessa ‖skaparpersonligheter‖ kan precis som Reads bildstilar inte appliceras på en enda individ under 

alla de olika tillfällena. Däremot finns likheter i vad hon kallar geni, kopierande, självkritisk, oförutsedd 

och rädd som kan kännas igen i varje deltagare i Fantasivärldsprojektet. Exempelvis den ena pojken 

som deltog i projektet, han var väldigt målmedveten och visste precis vad han skulle göra för verk, 

processen var snabb och ganska oviktig medan resultatet var desto viktigare. Ofta var verken 

avancerade fantasimaskiner och fantasibyggnader för olika slags forskning. Delvis berodde förmodligen 

detta på att hans vänner gjorde liknande saker, delvis på mamman som var mycket uppmuntrande, när 

jag pratade med hans mamma märktes hennes stora entusiasm och fascination över sin sons ‖fina verk‖ 

som hon gång på gång påpekade att hon skulle hänga upp hemma när projektet var över och det 

märktes att pojken påverkades av det. Bisquert Santiago skulle placera pojken under den 

skaparpersonlighet hon kallar geniet. En av flickorna som deltog i projektet hade ibland en aning 

beslutsångest över vad hon skulle göra och ville gärna titta på vad de andra deltagarna gjorde, hon 

frågade ofta om verket var ok, och var ofta missnöjd med sina skapelser i början innan vi pratade om 

skulpturen och jag gav tips och idéer på vad hon kunde göra för att skapandet skulle bli mer roligt, 

ibland visade jag olika tekniker hon kunde arbeta med. I slutändan var hon väldigt nöjd med det hon 

gjorde, men det tog ibland tid innan hon kunde se det positiva i det hon gjorde utan att titta på andra 

eller nedvärdera sig själv. Bisquert Santiago skulle placera flickan som den osäkra personligheten, som 

behöver mycket stöd för att ta sig vidare i sitt skapande. Jag kan förstå hur Bisquert Santiago resonerar i 
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dessa skapandepersonligheter, det kan tänkas vara enkelt att ha ett sådant system. Men om jag tar dessa 

två projektdeltagare som exempel igen, så kunde pojken ibland vara både självkritisk och osäker, han 

förvandlades då till någon figur som tyckte mer om att underhålla oss andra, eller ibland även uppträda 

störande för de andra, än att skapa. Flickan kunde emellanåt vara mycket oförutsedd och skapa de mest 

spännande skulpturer eller färgsätta dem på ett intressant sätt. Hon kunde även kopiera andra eller 

berätta för andra hur de skulle gå till väga i skapandet, som en ytterligare följd av osäkerheten. Åter igen 

är det alltså omöjligt att placera in någon i fack för hur varje individ är eller hur de skapar. Enligt min 

mening är det snarare denna omöjlighet som fascinerar. Att inte försöka bestämma hur och varför olika 

individer skapar det de skapar. Det är mer frihet än något.  

  

Arne Larsson har bland annat inspirerats av Read, Lowenfeldt och Rothe i sin bok om det fria 

skapandet i teckningsundervisning. Det är intressant hur han framhäver en ny tid av pedagogik och det 

fria skapandet som det mer viktiga jämfört med dekorativ teckning eller naturalistisk teckning. Även om 

Larsson grundar sin tanke med det fria skapandet på andra teoretiker och exemplifierar Reads bildstilar 

och Lowenfeldts åldersgrupper med bild och text, så lägger han mer vikt vid att framhäva hur 

skaparglädjen, det individuella uttrycket och personligheten i skapandet är det mest relevanta.176   

 

Larsson talar även om det hur miljön skapandet sker i är en mycket avgörande del i hur både lärarande 

och skapande kan fungera och utvecklas. Att driva kreativ verksamhet i en oinspirerande eller 

ickefungerande miljö är både meningslöst och frustrerande.177 En kreativ miljö kräver färg och rörelse, 

inspirationsmaterial, bekväma möbler och riktigt konstmaterial. Larsson menar även att en kreativ miljö 

dessutom kräver en pedagog med rätt inställning och som har förmågan att befinna sig på samma nivå 

som den individ som skapar samtidigt som själva lärandet.178 Det har han alldeles rätt i. Jag har vid ett 

flertal tillfällen gjort experiment i bildverkstaden där jag tagit fram färgglada saker, färgskalor, affischer, 

inspirerande musik, roliga verk som andra gjort med mera och jämfört hur barn och vuxna uppfattar 

miljön och därmed skapar jämfört med när det är stor avsaknad på inspirerande material. Sanningen är 

att både barn och vuxna då ofta har svårt att hitta inspiration för att skapa, miljön blir mer kall och 

orolig än varm och energisk. Nu menar jag inte att alla reagerar på miljön, men en stor majoritet gör 

det.  

 

Under Fantasivärldsprojektets gång hade jag inplanerat flera inspirationskällor i fall verksamheten inte 

skulle fungera. Klart avgörande i detta fall var musik som inspirationskälla. Vi hade nästan alltid musik 

på, antingen sådan som jag valt, eller deltagarnas egen musik som de fick ta med om de ville. Jag hade 

                                                 
176 Larsson, Arne, (1956) Det fria skapandet, en bok om teckningsundervisning. Stockholm. 
177 Larsson, Arne, (1956) Det fria skapandet, en bok om teckningsundervisning, Stockholm. s. 103 
178 Larsson, Arne, (1956) Det fria skapandet, en bok om teckningsundervisning, Stockholm. s. 89-90 
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även tillgång till olika konstböcker, och självklart museets konstsamling. Dessutom hade vi det mesta av 

arbetsmaterialet framme och på ett ställe samlade vi de färdiga verken så att vi kunde se vad som gjorts 

och inspireras av de andras verk.    

 

Resultatdiskussion 
 

När det gäller kreativt skapande i form av bild och skulptur var min tanke länge att det självklara var att 

det var bildteorierna som bildpedagogiken baserades på, speciellt grundat på det fria skapandet och den 

pedagogik man skulle följa i denna form av verksamhet. Men både bildteorierna och tanken om 'det fria 

skapandet' skulle komma att ändra min inställning till den pedagogiska utgångspunkten i skapande 

verksamhet. Inte bara genom resultat jag fått genom mitt projekt, utan också i det praktiska arbetet 

tillsammans med barn och vuxna i bildverkstaden.  

 

Jag ska även påpeka att de resultat jag fått endast belyser mitt projekt och upplevelser i arbetet som 

bildpedagog i bildverkstaden. Resultatet är inte definitivt för all slags bildundervisning. Eftersom mitt 

projekt endast är en mindre studie har resultatet blivit mer direkt, därför kan jag inte tala för hur 

skillnaderna i resultatet hade varit om studien varit av en annan storlek över längre tid.  

 

För att återknyta till analysen och de bildteoretiker som haft stor betydelse för den svenska 

bildpedagogiken och den kreativa verksamheten i bland annat skolor och bildverkstäder så kan man se 

en relativt snabb och tydlig utveckling från 1930-talet och framåt. De nya teorierna kommer från början 

från teoretiker från Österrike, Storbritannien, USA, som svenska pedagoger och teoretiker anammar 

och anpassar till pedagogiken i landet. På ett sätt finns det alltid någonting ur varje teori jag belyst i 

uppsatsen som stämmer överens med verkligheten och i detta fall med Fantasivärldsprojektet. De flesta 

teoretikernas sätt att analysera hur barn skapar och vad de skapar består av uppdelningar beroende på 

ålder, personlighet eller tidigare kunskaper kring kreativt skapande. Rothe som var en av de tidigare 

teoretikerna som hade en annorlunda inställning till barns skapande var mest inriktad på att dela in barn 

i två grupper, de som skapar livligt och fritt och de som skapar på ett mer kantigt och kopierande sätt. 

Kanske var det ett försök till att införa friare, personligare skapande i skolan, kanske inte, det finns 

inget riktigt svar på om barnen kunde ändra sitt sätt att skapa, om de kunde byta mellan dessa två 

indelningar, eller om de alltid var den ena eller den andra indelningen. Att dela in individer i antingen 

eller fungerar inte riktigt i verkligheten, jag undrar hur det egentligen fungerade på Rothes tid. Det går 

överhuvudtaget inte att applicera en sådan uppdelning på deltagarna i Fantasivärldsprojektet, eftersom 

det inte finns något antingen eller.  Däremot finns det många olika personligheter och mycket fritt 
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skapande utifrån de olika individernas egna intryck och influenser.  

 

Det är också intressant att se att Rothe, som flera av de andra teoretikerna, lägger stor vikt vid vad de 

kallar primitivt skapande, tanken om det ursprungliga och det opåverkade skapandet. Enligt min tanke 

verkar det helt orealistiskt att överhuvudtaget ha en sådan eftersträvan och att anse att det något att 

sträva efter, dessutom att försätta barn i situationen att försöka uppnå en sådan eftersträvan. Jag har inte 

hittat en exakt beskrivning av vad teoretikerna egentligen menar med primitivt skapande. Om de menar 

det slags skapande som människorna gjorde för tusentals år sedan, eller om de menar en slags abstrakt 

skapande som ‖känns‖ som om det bygger på en slags fantasivärld på grund av att vuxna kan utläsa 

mönster eller figurer i teckningarna, likt den sorts skapande små, små barn gör. Det finns ju ingenting 

vare sig i vår närvaro, i samhället, i vår omvärld eller i vår fantasi som inte påverkas av något, alla 

känslor, intryck och upplevelser vi får är reflektioner av någonting, och det är detta som uttrycks i 

skapandet. Barn skaffar sig intryck, känslor och upplevelser från naturen, djur, byggnader, bilar, 

maskiner, från sig själva, andra barn, vuxna, från sagor och berättelser, från tv, film, musik, från 

människors olika personligheter, från humör, drömmar... allt som man kan bli påverkad av, och detta 

återskapas på ett eller annat sätt i det barnen skapar. Hur skulle det primitiva skapandet skilja sig från 

det skapande vi ser hos barn idag förutom att vi har ett annorlunda samhälle än för tusentals år sedan? 

Med största sannolikhet inspirerades och influerades de människorna då, som nu, av allt det som finns 

omkring oss. Det ‖primitiva skapandet‖ blir mer av en slags oåtkomlig önsketanke, som verkar bli mer 

och mer distanserad ju mer man tänker på det.            

 

Read som är en av de mest betydelsefulla teoretikerna för den svenska bildpedagogiken, har till skillnad 

från Rothe flera bildstilindelningar som han baserat indelningar på psykologiska beteendemönster 

utifrån Jungs teori. Återkommande för flera av dessa teoretiker, är att de baserar mycket av sina 

bildpedagogiska idéer på psykologi. Vilket i sig är viktigt om man vill analysera konst och konstnärer på 

ett djupare stadie, men risken finns att barnets faktiska personliga skapande och skapandeprocessen 

glöms bort i de psykologiska analyserna som mer blir som ett ramverk för var man ska placera barnet 

beroende på hur det skapar just nu. I Fantasivärldsprojektet var alltid nuet det mest viktiga, 

fokuseringen på hur deltagarna arbetade vid respektive tillfälle och vad de skapade. Jag tror det skulle ha 

varit omöjligt att försöka analysera varje deltagare efter Reads bildstilar i allt de gjorde, som jag tidigare 

nämnt, eftersom var och en då skulle ha haft en pågående variation av alla dessa bildstilar och olika 

metoder för att arbeta.      

 

En annan intressant tanke är att Rothe, Read och Lowenfeldt talar om att barn ska få skapa fritt, att 

påverkan från vuxna är ett störningsmoment i processen som försummar barnets kreativa utveckling. 
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Jag undrar då hur de skulle hjälpa de barn som fastnat i sitt skapande, om man delar in barn i 

benämningar beroende på vilken ålder de är i eller hur de skapar och menar att varje störande moment 

är en negativ stolpe i barnens utveckling som stör det personliga uttrycket, målet med kreativ 

verksamhet av teckning, måleri eller skulptur i skolan eller i en bildverkstad är processen i att utvecklas 

inom detta ämne med utgångspunkter som skaparglädje och personlighet. Utan utveckling, inget 

skapande. Read är den enda som menar att barns utveckling beroende på ålder eller faktorer som 

humör, känslor, miljö, gemenskap, intryck med mera, varierar, men han håller ändå fast vid att det är ett 

störningsmoment att hjälpa barnet i sitt skapande.       

 

Lowenfeldt baserar sina stadieindelningar på ålder, från små, små barn till tonåringar, hur barnet 

tecknar och målar. Om man läser Lowenfeldts teori får man känslan av att varje stadieindelning är 

precis och oföränderlig, att den är som den är och att alla barn går genom varje stadie och gör precis 

samma slags verk. De har samma utveckling och samma sorts skapande. Om man nu jämför dessa 

stadier med de åldrar deltagarna har i Fantasivärldsprojektet finns det självklart likheter, det går att 

plocka ut specifika element som detaljrikedom, experimenterande, perfektionism, men att dessa skulle 

vara specifikt för hela denna åldersgrupp, som dessutom sträcker sig över flertalet år, är falskt. En 9-

årings verk är mycket annorlunda en 12-årings verk. Det är tre års skillnad och tre år av kunskap, 

erfarenhet och upplevelser, tre år av utveckling. Precis som med Rothes och Reads teorier fungerar det 

inte att sätta in alla i samma kategorier, eller med andra ord, det fungerar inte alls. Däremot är de 

upptäckter och iakttagelser de gjort i processen hur barn skapar otroligt intressant, inte minst i tanken 

om det fria skapandet, som de alla tre menar är det enda rätta skapandet, där barnet kan uttrycka sig 

fritt och där personligheten i skapandet ska uppmärksammas.  

 

Kulturteorin bygger på kulturen som källan för kunskap och utveckling. Att det är omgivningen som 

gör att barns seende utvecklas och är därmed grunden till barns skapande. I Fantasivärldsprojektet är 

omgivningen a och o, det skulle nog snarare vara omöjligt att bygga ett projekt på fritt skapande om 

inte barnen kände sig trygga i miljön, om de inte kunde inspireras av varandra, kanske till och med 

kopiera varandra och ha en lika stor del i projektet som alla andra. Till skillnad exempelvis Rothes och 

Reads teorier som baserar barns bildskapande på psykologiska mönster är det enligt kulturteorin 

snarare bildskapandet i sig som är det viktiga, inte ålder, vilken stil och form av skapande varje individ 

har vid ett tillfälle, utan att barnet får skapa och uttrycka sig och processen i skapandet. Kulturteorin 

bygger på att en viktig central del i barnets utveckling består i uttryck i någon kreativ form och att 

uttrycket i sig är ett sätt att se och upptäcka. Kulturteorin är mycket lik Säljös sociokulturella perspektiv 

på lärande.  
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Säljö utmärker sig från de andra teoretikerna eftersom den sociokulturella teorin inte är en specifik 

bildteori. Den kulturella omgivningen är den som avgör hur barn inhämtar och använder kunskap. 

Sociokulturellt lärande är som kollektivt lärande. Barn lär inte av sig själva, de lär av varandra, av vuxna, 

av omgivningen. De är modeller för varandra, utan det skulle de inte kunna samarbeta. Det här kan 

man tydligt se i Fantasivärldsprojektet. Redan från början finns en nyfikenhet på varandra, vilka 

personerna är, hur de skapar och vad de skapar, ett intresse och en positiv inställning till hela projektet. 

Deltagarna som medverkar i projektet deltar eftersom de tycker om att skapa med skulpturala material 

eller är nyfikna på hur det är att skapa med skulpturala material, de tycker om att göra något annorlunda 

och de tycker om att vara i en grupp med andra.       

 

Upplevelsen och glädjen är förövrigt två viktiga element i den sociokulturella teorin, man lär sig 

ingenting om man inte upplever något i det som lärs ut, och det kan vara oerhört svårt att lära sig något 

om det inte är spännande och inspirerande. I Fantasivärldsprojektet är skaparglädjen det allra viktigaste 

elementet, att skapa för att det är roligt. Med det menar jag inte att det behöver vara lätt, att ett barn 

skapar sådant som det redan kan, utan att barnet kan experimentera sig fram hur mycket det vill och 

upptäcka nya material och metoder för hur man kan skapa, utmaningen i sig blir någonting positivt och 

drivande. Det är gruppen i sig, eller kollektivet, som skapar den lärande atmosfären. De olika deltagarna 

delar kunskap och erfarenheter, de delar intressen, de skapar en positiv närvaro där de vågar vara sig 

själva i och med att de sjunger med i låtar, berättar skämt för varandra, pratar med varandra både om 

moment i projektet och utomstående saker. Jag är säker på att detta medför att de interagerar med 

varandra på det sätt de gör och intresserar sig för varandras verk och upplevelsen och historien kring 

varje verk, min roll som indirekt ledare, är snarare en del av gruppen, jag styr inte gruppen i en redan 

bestämd riktning utan tar vara på det moment som gruppen befinner sig i vid varje tillfälle, med den 

gemenskap och kreativitet som finns i gruppen för att styra vidare till nästa steg i projektet. Min roll är 

att styra projektet från början till slut och att förmedla mina kunskaper om material och metoder 

däremellan, sedan blir jag som en deltagare i gruppen som försöker vara på samma nivå som deltagarna 

för att sätta mig in i hur de tänker och hur de arbetar. Lite av vad Arne Larsson skulle beskriva som att 

vara vän med eleverna. Men självklart är jag ett redskap för den kunskap som deltagarna upplever och 

intar i projektet, min roll är också att se till att atmosfären i projektet är positiv och att alla deltagarna 

verkligen skapar för att de tycker om det och för att det är roligt och inte för att de känner någon slags 

tvång. En av deltagarna i projektet, en flicka, spenderar en del tid av varje tillfälle åt att vrida och vända 

på materialet, att känna och studera, hon var mycket intresserad av färg och form och hur färg på vissa 

material kunde passa med färg på andra material. Ibland var det viktigare för henne att känna på 

materialen och att sätta ihop färger på exempelvis burkar eller tygbitar, än att skapa ett färdigt verk av 

dem. Jag gick igenom färgcirkeln med henne och pratade om hur olika färger hänger samman och jag 
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tror det var en mycket viktig del i hennes skapande. Seendet och formen.          

 

Det sociokulturella perspektivet på lärandet bygger på deltagandet, ‖görandet‖, det är därför denna 

teori fungerar så bra på skapandet som form för lärande. I stället för att applicera bildteorier som 

fokuserar på de psykologiska aspekterna kring barnet som den viktigaste delen i själva skapandet och 

lärandet, applicerar man processen i skapandet som den huvudsakliga vägen till lärandet. 

 

Som jag tidigare var inne på är själva skaparglädjen eller energin för att vilja uttrycka sig en av de 

viktigaste förutsättningarna för skapandet. Jag har flera gånger, när jag arbetat i bildverkstaden, upplevt 

att någon sagt att ‖Man kan inte bara skapa för att det är roligt, det måste ju finnas någon mening med 

det‖. Oftast har det kommit från någon vuxen som känt sig osäker på gestaltande. Sanningen är den att 

man visst kan skapa bara för att det är roligt, för att det är givande och meningen ligger just precis i 

detta. Skoglunds mening i att det är mod, lust och tillit som ligger till grund för skaparglädjen, är 

verkligen viktig när det gäller all form av kreativ verksamhet.   

  

Vid några tillfällen upplevde några av deltagarna i projektet att de inte hade någon inspiration, eller att 

de hade fastnat i det de gjorde och att det blev tråkigt. Jag löste det oftast genom att tillsammans med 

deltagaren titta på var problemet låg, ibland fick vi experimentera oss fram till en rolig lösning, ibland 

fick vi lämna verket för tillfället för att låta det andas och att ta oss an något annat projekt, ibland hände 

det att vi utifrån det andra verket kom på en bra idé för hur vi skulle lösa problemet med det första 

verket och ibland fick vi helt enkelt lämna det problematiska verket för att i slutänden av 

Fantasivärldsprojektet hitta en bra lösning för det.  

 

Adriana Bisquert Santiago och Arne Larsson menar båda precis som de flesta andra teoretiker att det 

fria skapandet är den enda formen av skapande. Att barnets självständighet och personliga uttryck är 

det mest betydelsefulla för skaparprocessen. Det kan tänkas vara svårt att definiera vad fritt skapande 

egentligen innebär. Precis som bildteoretikerna grundar både Bisquert Santiago och Larsson sina teorier 

på olika stil- eller personlighetsindelningar. Larsson grundar sig direkt på Read och Lowenfeldts teorier. 

Ingen av dem har en direkt egen mening med varför det fria skapandet är betydelsefullt i 

skaparprocessen. Enligt min mening är det snarare ett begrepp som teoretikerna använder för att 

beskriva en form av skapande som inte är styrd och kontrollerad efter stränga ramverk. Det går att 

skapa fritt även om man tilldelats ett tema, men det går inte att skapa fritt om någon talar om för dig 

vad och hur du ska skapa. Det är det egna uttrycket och den egna skaparlusten som sätter gränser.    
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Det jag har kommit fram till genom att jämföra dessa olika teorier med varandra, applicerade på 

Fantasivärldsprojektet och se hur dessa skulle fungera i praktiken är att det inte finns någon specifik 

teori som kan beskriva hur pedagogiskt arbete kan ske när det gäller kreativ verksamhet i form av 

skapande i bild och form. Varje bildteori har en mening och ofta mer eller mindre fungerande 

uppbyggnad. Enligt min mening går det inte att dela in barns personligheter i olika kategorier beroende 

på ålder, hur de skapar eller i vilket humör eller tillstånd de är i vid just det tillfället. Däremot kan det 

vara väsentligt att veta om olika sätt barn skapar på, som perfektionistiskt, detaljerat, livligt, abstrakt, 

kopierande och så vidare, för att kunna förstå var någonstans de är i sitt skapande och för att kunna 

hjälpa dem vidare om de fastnar i sitt skapande eller för att lära dem nya metoder och experimentera 

med andra material. Om ett barn har en väldigt abstrakt stil i sitt skapande vid ett tillfälle behöver det 

inte innebära att det har det vid nästa tillfälle. Några teoretiker menar att skapandet ligger i generna och 

är helt naturligt för barnen, därför är det fria skapandet den enda rätta formen för denna verksamhet. 

Det är inte en helt korrekt utgångspunkt. Barns lärande bygger på olika intryck och uttryck från 

omgivningen, precis som hos vuxna, om skapandet skulle vara naturligt för alla barn skulle det 

utvecklas helt av sig självt utan någon slags påverkan. Frågan är då hur barnen skulle kunna skapa utan 

alla dessa intryck från omgivningen, av andra barn, av sin familj, av lärare och så vidare, hur skulle vi då 

definiera vad som är naturligt och opåverkat?  

 

Det fria skapandet är som en röd tråd genom alla dessa teorier. Alla definierar det annorlunda, men 

utgångspunkten i det fria skapandet är ett skapande som bygger på lust och personlighet. Problemet i 

vad teoretikerna kallar fritt skapande är att det inte finns något svar på vad fritt skapande är. Det är en 

slags utopi om det rätta och sanna, men det går inte att sätta fingret på vad som egentligen menas med 

det eller vad som kommer utav det.  

 

Enligt min mening är det viktigt att barn får skapa fritt, ibland helt fritt, men inte alltid. För att de ska 

utvecklas i sitt skapande krävs ibland ett organiserat schema, bestämda uppgifter och material. Det 

måste finnas något som kan tillföras de kunskaper barnen redan har, annars tappar de intresset för 

skapandet. Ett exempel på detta är en av deltagarna i projektet som när hon avslutat ett verk ofta 

frågade vad hon skulle göra nu för något. Hon hade för mycket frihet. Om jag sa att vi kunde titta 

bland materialet och utgå från det och se om det var något särskilt material hon ville arbeta med hittade 

hon ofta något som lockade och kom genast på en idé till ett verk hon ville göra, men i nästa sekund 

satt hon där med materialet igen och undrade vad hon skulle göra. Hon behövde förslag och idéer på 

verk att göra, och när hon fick ett tema att arbeta med kunde hon hitta på hur många saker som helst 

att göra. Att ge ett tema, eller uppgift för barn att problematisera och lösa är på många sätt en större 

frihet än vad teoretikerna menar med frihet.  
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De teorier som verkligen fungerar i praktiken är de som bygger på det kollektiva lärandet. Det Löfstedt 

kallar kulturteorin och Säljös sociokulturella perspektiv. Enligt min mening är det denna sorts teori som 

borde vara den huvudsakliga utgångspunkten för pedagogisk verksamhet med skapandet i fokus. Efter 

min deltagandeobservation av Fantasivärldsprojektet, där man från början till slut kan se hur 

deltagarnas skaparprocesser utvecklas genom det samarbete och interagerande de har med varandra och 

med mig. De olika materialelement jag har i vartannat tillfälle är en ny vändpunkt i projektet för några 

av deltagarna som upptäcker nya sätt att skapa på och nya material att skapa med. Men det är 

atmosfären som växer fram mellan alla i projektet som inbjuder till skapandet, en gemenskap. Den är 

avslappnad, alla kan vara sig själva, alla tar lika stor plats och alla kan arbeta i sin egen takt. Det medför 

automatiskt att deltagarna intresserar sig för varandras verk, ger varandra komplimanger, visar varandra 

vad de har gjort för verk och hur de gjort dem, kommer med idéer på hur man kan lösa problem 

tillsammans eller på hur de kan skapa något tillsammans med sina verk som utgångspunkt. De skapar 

idéer för hur fantasivärlden ska se ut. Under projektets gång fanns det tillfällen då någon av deltagarna 

började ställa många frågor om sitt verk eller sitt arbete med verket och jag tror att detta var en indirekt 

form av att de ville integrera de andra i verket, alltså inte bara att de behövde hjälp att lösa något 

problem. Jag ser det som ett tecken på samarbetet mellan deltagarna, att släppa in alla att komma med 

förslag. En social handling. Under de moment då jag exempelvis frågar vad för slags konst de tycker om 

och varför eller visar bilder på konstverk ur böcker hur andras verk ser ut, har vi långa diskussioner 

kring verken, vad de föreställer eller hur konstnären tänkt i sitt skapande, som ofta leder till andra 

diskussioner som ibland resulterade i uppslag till nya verk i fantasivärlden.  

 

Idag ser konsten i samhället annorlunda ut än vad den gjorde under 1900-talet. Kanske inte samma 

teoretiska och bildpedagogiska principer fungerar idag som de gjorde då? Eller kanske är det precis det 

de gör? Kanske har de i stället blivit en kombination av varandra? Spelar det någon roll hur 

konstscenen ser ut för vilken slags pedagogik man väljer att använda sig av? Eller är det snarare så att 

pedagogiken anpassas efter konsten oberoende av tid? Man brukar höra att det inte finns något rätt 

eller fel i konsten, men finns det något rätt eller fel i konst- och bildpedagogiken? Konst- och 

bildpedagogiken är givetvis annorlunda från institution till institution, från pedagog till pedagog, vissa 

arbetar efter egen erfarenhet och egna metoder, andra efter vissa pedagogiker. Jag har aldrig stött på en 

bildverkstad där var och en skapar helt avskärmat och enskilt utan att interagera med varandra på något 

sätt. Snarare tvärtom, att pedagogen uppmuntrat interagerande och jag har aldrig upplevt att konst- eller 

bildpedagogen avbrutit detta. Jag har förutom Norrköpings Konstmuseum gjort besök i 

bildverkstäderna i bland annat Nationalmuseet, Mångkulturellt centrum och Dieselverkstaden, och där 

menar pedagogerna att de inte arbetar efter en specifik pedagogisk inriktning eller bildteori. Däremot 
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kan det ibland tyckas att de arbetar efter sociokulturell pedagogik, även om det är omedvetet. Kanske är 

det så att det som många menar med fritt skapande i själva verket snarare är sociokulturellt, i den 

meningen att man utifrån ett fritt ämne ofta skapar tillsammans, antingen ett gemensamt konstverk eller 

att man sitter flera runt ett bord och inspireras av varandra. Kanske att friheten som pedagog blir 

begränsad med tiden om man inte är ständigt uppdaterad och fantasirik. Jag kan föreställa mig att 

avsaknaden av det kreativa tänkandet är den största bristen inom skapande verksamhet, att pedagogerna 

inte förnyar sina pedagogiska metoder och inte uppdaterar sig inom olika konstformer utan undervisar i 

gamla former och mönster som kanske rent av blir omoderna och ointressanta.  

 

Adriana Bisquert Santiago ställer sig frågan varför konsthallar och muséer inte visar barns konst när 

man nu har en verkstad. Kanske är det av ointresse, kanske på grund av avsaknad av resurser, eller 

kanske på grund av att man inte anser att barns konst är något att visa? Kominooo – den fantastiska 

staden fick ta plats på Norrköpings Konstmuseum och jag är stolt över det, inte minst på grund av 

betydelsen för deltagarna i projektet av att få visa sitt gemensamma verk. Visst spelar det roll för barn 

att få visa sina verk i en utställning på ett konstmuseum, de får både beundra sina egna alster och vara 

en del av något som annars är reserverat för vuxna. Frågan är bara vem som tar initiativet till att 

utställandet sker?  

 

För att förstå hur barn skapar måste man vara på samma nivå som barnen, man måste tänka som dem, 

sätta sig in i deras situation och samtidigt kunna vara ett verktyg för lärande i processen. Att låta barn 

enskilt och gemensamt skapa fritt, utan tydliga ramar, fungerar så länge det finns en medveten 

pedagogisk konstruktion kring detta. Ramar spelar dock en tydlig roll i både pedagogiken och själva 

skapandet. Man kommer aldrig från dessa hur man än gör. Med ramar menar jag specifika bestämda 

teman, material eller metoder att arbeta utifrån, eller specifika mål som ska uppfyllas enligt en läroplan 

eller liknande. Det beror helt enkelt på hur man definierar det fria skapandet, eller skapande i sig. Men 

skapande blir precis så fritt som det kan bli, beroende på hur barnens skaparprocess ser ut och hur 

mycket pedagogerna låter barnen vara fria i sitt skapande.   
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Bilaga 1 
 
Anteckningar för Fantasivärld 
 
Mina anteckningar är baserade på filmdokumentation, fotografier, samt mina egna anteckningar genom 
deltagande observation. 
 
Uppstart, Tisdag 5/5-09 kl. 15.30-17.30 
Tillfälle 1: 
 
Material: Papier maché, hönsnät, ståltråd, papp 
 
Mål med tillfälle 1: Jag är nyfiken på att se vilka deltagarna är. Hur de är som personer. Jag vill också se 
hur de interagerar med varandra och hur de jobbar både tillsammans och självmant. Målet för tillfälle 1 
är inte att deltagarna ska börja samarbeta med varandra på en gång, utan mer att lära känna dem och få 
en bild av vilka de är. Jag är också intresserad av hur de tänker kring att arbeta med skulptur och 
tredimensionella verk i stället för teckning eller måleri. Och dessutom om de har några tankar om vad 
de ska göra eller förväntningar för hur Fantasivärlden ska bli.  
 
4 deltagare, två flickor, två pojkar. Den första flickan kom med sin pappa, den andra ensam, den första 
pojken kom med sin mamma och den andra med sin mamma och lillasyster. 
Pappan lämnar flickan ganska snart, de båda mammorna plus systern sitter kvar under introt, sedan går 
mamman med systern medan den andra mamman stannar kvar under hela tillfället. 
 
Deltagarna kommer att kallas efter siffror i den ordning de dök upp i lokalen. D står för deltagare. Så 
D1, D2, D3, D4. 
 
D1 är en liten flicka, 8 år, hon är tyst och lite blyg och jobbar helst för sig själv utan att beblanda sig 
med de andra eller prata för mycket med dem. Hon håller sig på sin kant och då och då iakttar dem på 
håll samtidigt som hon är väldigt fokuserad på vad hon gör. Hon sätter också igång självmant. Mot 
slutet kommer hon närmre de andra, sitter bredvid och hänger med i vad som görs, men utan att prata 
så mycket, det är helt klart att hon vill ha samvaro i gruppen, men hon vågar kanske inte riktigt. 
D2 är en ganska stor pojke, 8år, han är osäker och rastlös, har liksom lite bråttom med att komma igång 
med saker och känslan av att det är mamman som dragit dit honom är stor, han gör ganska mycket 
väsen av sig, pockar på uppmärksamhet. Mamman är hans förkläde. Han hade inte vågat gå hit utan 
henne. Han rådfrågar henne hela tiden om vad han ska göra och hur och vill helst att hon ska hjälpa 
honom i det han gör. När hon säger att han får jobba själv och stannar i soffan med en tidning blir han 
lite muttrig och osäker, men när han inser att jag (projektansvarig) är därför att hjälpa honom släpper 
han taget om mamma en liten bit. När han vet vad han ska göra verkar det intressera honom. Han 
interagerar snart med den andra pojken, bredvid honom vid bordet.  
D3 är en större flicka, 10 år, hon är till en början ganska försynt, men dras snabbt med de lite 
sprittigare deltagarna. Hon tar genast kontakt med de andra deltagarna och sätter igång och jobbar. 
Hon är ganska medveten om sig själv och gör gärna sken av sig. Hon har idéer men vet inte riktigt hur 
hon ska lösa dem. Mot slutet av tillfälle 1 är hon klart trött. Hon stojar och stökar med de andra. 
D4 är en större pojke, 10 år, han tar genast plats i gruppen så fort han kliver in genom dörren. Han 
gillar att ta plats, och han får det. Han är också mycket uppfinningsrik och vill göra en massa saker 
samtidigt och har idéer om sådant han vill åstadkomma. Snabbt har han kontakt med alla och 
interagerar genast med den andra pojken och den lite större flickan. Han pratar oavbrutet, gärna rakt ut 
och med hög röst och ropar ofta på ‖fröken‖. Hans behov av uppmärksamhet är störst i gruppen och 
känslan av att han tar mycket energi från de andra uppstår. Han stökar runt och vill gärna leka krig eller 
robot emellanåt. Arbetet går sämre, ibland tar leken överstyr, när jag (projektansvarig) hjälper honom 
med något får jag (projektansvarig) påminna honom om att det är hans grej som han håller på med och 
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att han borde fortsätta.  Kanske är han bara uppspelt av att få vara i lokalen med de andra och göra 
något annat.  
 
Till en början håller sig alla på sin kant. Men ju mer alla kommer igång med sitt arbete ju mer 
interagerad blir gruppen. Intresset för varandra och vad som görs i gruppen är stort. Nyfikenheten är 
stor. Mot slutet av tillfälle 1 sitter D3 och D4 och samarbetar med en pool/sjö som de tycker ska finnas 
i Fantasivärld och jag (projektansvarig) är både förvånad och ganska glatt överraskad att samarbete skett 
så snabbt, något jag trodde skulle bli tvunget att växa fram. 
 
Introduktion: Klockan 15.20 dyker den första deltagaren upp med sin pappa. Jag (projektansvarig) 
hälsar välkommen och ber dem slå sig ner i soffan. Strax därefter droppar de andra två deltagarna in 
och samma procedur sker igen. Jag sätter mig ner med dem och pratar lite med dem, delar ut intyg på 
fotografering osv. som föräldrarna skriver på. Strax efter halv fyra kommer den sista deltagaren med 
mamma och syster, för säkerhets skull väntar vi in eftersläntrare i några minuter, men inga fler dyker 
upp så jag samlar alla i sofforna och pappan lämnar lokalen. Jag kör igång med en kort presentation av 
mig själv. Deltagarna har fått brev från mig två gånger där jag presenterar mig mer ingående och jag vill 
inte slösa tid på det. De verkar veta vem jag är. Jag frågar deltagarna om de arbetat med material som 
papier maché, gips, trä, kartong, lera mm förut? Om de arbetat med skulptur förut? Om de vet vad det 
är för något? Alla deltagarna säger att de har jobbat med något sådant förut. D3 vet inte vad skulptur är 
eller att arbeta med att skulptera. Jag förklarar och gestikulerar, då förstår hon. D4 säger att han gillar 
att ‖pyssla och sånt‖ för det brukar han göra både hemma och i skolan. D2 vet inte riktigt, han sitter 
och skruvar på sig i soffan, hans mamma lägger till att ha har ju visst arbetat lite med papier maché i 
skolan förut. D1 säger att hon brukar arbeta med sådana saker i skolan, hon är van.  
Jag frågar dem vad de tror en fantasivärld är. Det blir tyst. Några säger att de inte vet. Fnissar lite. Jag 
berättar att det kan vara vad som helst, hur stor eller liten som helst, med vad för helst för innehåll och 
att det är vi tillsammans som ska bygga den från scratch och därför får bestämma vad som ska vara i 
den.  
 
Ordjakt: I brevet jag skickade ut innan starten bad jag deltagarna att fundera över vad en fantasivärld 
kan vara och vad som kan finnas i den, vad för saker man vill att det ska vara i den. Så jag frågar dem 
nu. Först är det lite svårt att komma på något, det verkar som de flesta har funderat men kanske inte 
riktigt kommer ihåg vad de kom på. Mammorna vill väldigt gärna lägga sig i, men eftersom det är 
barnen som ska ta plats i Fantasivärld inser de vikten av det självmant och håller sig i skinnet. D4 börjar 
genast komma med förslag. Jag skriver upp alla ord på stora papper som vi ska spara. Det är flygplan 
med många vingar, flygande bilar och robotar, stora hus med träd i. D3 räcker upp handen när hon vill 
säga något. Hon kommer på svävande hus. D4 fortsätter med robotpoliser, snabba tåg som är snabbare 
än raketer. D3räcker upp handen och kommer på hundar som jamar. Jag frågar de andra två om de inte 
kommer på något, det gör de inte, men de funderar och det får de. D4 klämmer in cyklar. Sedan 
kommer D2 på flygande Anna(efter mig). D4 fyller i med plantor som gör mat, andra rymdskepp än 
vanliga, ett stort sjukhus. D3 säger att det skulle vara skönt att gå i skolan 3 dagar i veckan. D4 tillägger 
president/kung. D3 svart/vitt, D2 mer lov, att slippa skolan, D4 gamla museum, D1 lägger till en upp 
och ner värld. D3 vill att det ska vara sommar hela tiden. D2 vinter hela tiden. D4 halva jorden var med 
halva vinter och halva sommar. D1 Flygande hästar, D4 hus under vattnet. D3 delfiner som kan tala 
och vara på land. Här kommer jag på att jag alldeles glömt bort att be deltagarna att presentera sig, alla 
blev så medsvepna i ordjakten att det föll undan. Var och en presenterar sig och sedan lämnar D4’s 
mamma och syster. 
 
 
Galleritur: Vi andra går upp i galleri 1 för en tur bland konsten. Jag vill försöka få dem att fundera kring 
vad som finns i tavlorna. Gruppen stannar vid Ann-sofie Sidens flimrande skärmar med brandmän från 
brandstationen. De frågar om det är på riktigt och om det är filmning på gång just nu. Det är bara D1 
som varit på museet förut och tittat på konsten när jag frågar. Hon berättar vad hon sett. Deltagarna 
verkar vara begeistrade att vandra runt i galleriet. Jag låter dem vandra lite fritt och upptäcka 
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konstverken. D4 går gärna runt och kommenterar vad han ser i målningarna, läser på etiketterna och 
blir förundrad över en del av skulpturerna som står utspridda i galleriet. D2 med mamma i släptåg är 
mest intresserad över om det finns larm eller inte på tavlorna när jag berättar att man inte ska ta på 
konstverken eftersom det finns en massa fett på huden som gör att tavlorna går sönder med tiden.  D1 
och D3 går bredvid mig och tittar på verken. Vi stannar framför Det sjungande trädet. Jag undrar om 
de sett tavlan förut och vad de ser i tavlan, om de ser något konstigt. Det är två som sett den och de 
flesta tycker att formerna på byggnaderna och ‖hålet‖ (solen) ser konstigt ut. Jag frågar om de inte 
tycker att färgerna ser konstiga ut med rosa lövverk och blå stam. Det tycker de inte så mycket i alla fall, 
lite. Trädet är ett höstträd tycker D4. Jag undrar om de tror att konstnären har använt sin fantasi i 
målningen när han gjorde den. Det är de alla överens om. Sedan går vi vidare till Max Books ‖Alien‖. 
D1 håller för ögonen och fnissar lite hon tycker den är otäck. D4 springer fram och läser högt på 
etiketten. D3 undrar vad det är och D2 försöker kolla bakom tavlan om det finns något larm, sedan blir 
han och D3 konfunderade över varför tavlan är i två delar. De tror den har gått sönder. Jag förklarar att 
det är konstnärens fantasi som gjorde att den blev så. Sedan får D1 och D3 syn på maskinisten på andra 
sidan väggen. D1 har sett den förr. Hon jämför den på en gång med Hästtämjaren. Jag frågar vad de ser 
i målningen och vad konstnären funderat på när han gjorde den. Kan det vara en fantasivärld i den där? 
Båda två håller med. D1 ser mannen och alla maskiner och detaljer. D3 instämmer. D4 och D2 har 
upptäckt ‖Natura morte‖, båten och handskarna. D2 kollar genast efter larm och D4 efter etiketten. 
När jag säger att det här är ett spännande konstverk blir alla deltagarna lika förvånade, ‖va är det där ett 
konstverk? Den där båten?‖. Jo, tänk vilken fantasi den konstnären haft när han skapande den här. D2 
och D4 upptäcker en text som står under båten som de försöker tyda. Vi går vidare till galleri 2. en 
snabb runda, mest för att deltagarna ska titta på verken om något intresserar dem. D1 stannar framför 
Hästtämjaren och säger glatt ‖Här ären ju!‖. De andra blir intresserade och kommer och kollar. Jag 
frågar vad det är i tavlan om de ser något särskilt. D1 och D3 ser genast hästen. Inte killarna. Jag undrar 
vad tavlan ser ut som. De vet inte riktigt. Jag berättar att konstnären arbetade med ett jättestort 
kalejdoskop och blev inspirerad av det han såg i det och så använde han det i sin konst. Sedan blev jag 
tvungen att beskriva och gestikulera vad ett kalejdoskop är, men så fort kikarposen kom fram förstod 
de vad jag menade. Vi tittade vidare på en actionpainting tavla, en relieftavla och några skulpturer och 
på ‖Plingeling‖ där jag förklarade hur konstnären låtit fantasin skena när han ville gestalta musik, i form 
av små små och få färgprickar på en vit bakgrund. Deltagarna verkade rätt nöjda med den korta turen i 
gallerierna, de fann fantasistråk i tavlorna och upptäckte nya saker, framförallt fick de fråga sig vad 
konst kan vara för något. 
 
Presentation av material och Barnens arbetssätt - HUR? : Nere i lokalen igen berättar jag vad vi ska 
arbeta med för material idag. Papier maché, hönsnät, ståltråd, papper, papp och träbitar. Först är det 
ingen som vet vad papier maché är, men när tapetklister och papper kommer upp på bordet är det 
några som kommer ihåg att de gjort något sådant i skolan. Jag berättar att det är bra att göra en stomme 
eller ett slags skelett som man kan klä in med papier maché sen. D2 och D4 börjar genast klippa i 
hönsnätet. D1 tittar bland materialet och funderar. D3 säger på en gång att hon inte vet vad hon ska 
göra. Hon tittar lite bland materialet. D4 ska göra ett högt runt hus. Han börjar mecka med hönsnätet 
på en gång, jag visar honom hur man kan sätta ihop nätet genom att vrida runt ändarna som klippts av 
på nätet. D2 vill göra en fyr. Jag visar honom samma procedur som D4. D1 har hittat några bitar trä 
och ståltråd som hon sätter sig och pysslar med, D3 har svårt att komma igång. Hon kommer inte på 
vad hon vill göra. Jag återkommer till det vi pratat om och visar henne pappren med orden, sen frågar 
jag om det inte finns något särskilt hon skulle vilja bygga i fantasivärlden. Jag berättar också för alla att 
det är bra att bygga stora saker i papier maché för det är lättare att handskas med. D3 kommer på att 
hon vill göra en brygga. Hon tänker på undervattensvärld och saker under vattnet. D2 och D4 är klara 
för att starta med papier machédelen. Jag visar dem hur proceduren går till, att papper rivs i bitar och 
läggs i blöt i tapetklistret sen läggar man på dem på hönsnätet, lite överlappat. De tycker att det är 
äckligt med kladdet och D2 tappar snabbt tålamodet. Han springer och tjatar på sin mamma och vill att 
hon ska göra det åt honom, men hon sitter kvar i soffan. Medan jag hjälper honom igång ropar D4 hela 
tiden ‖fröken fröken‖ och frågar om han gjort rätt. D3 kommer och sätter sig bredvid oss andra och 
pusslar med sin brygga. Jag säger att det är lite lättare att jobba med vanligt torkpapper om man vill 
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pussla ihop saker i pappret. Hon vill helst måla på det blöta pappret på en gång. Sedan kommer hon på 
idén att försöka hitta en bild med brunt på och klistra på. D2 och D4 får problem med pappersbitar 
som faller av de runda husen. Jag tipsar om att torkpapper som man blöter med tapetklister med 
handen på och virar runt är rätt bra så att det blir stabilare. De förstår inte så jag visar, de fattar snabbt 
och gör efter. Båda två är smått otåliga och vill att det ska gå snabbt. D1 kommer och visar en rolig katt 
som hon pysslat ihop av träklossar, ståltråd och papier maché. Sedan går hon för att leta upp fler 
träbitar. D3 har börjat pyssla ihop lite fler klossar och hönsnät, jag går runt och frågar om någon 
behöver ha hjälp och kommenterar det de gör, frågar lite vad de tänker att det ska bli och hur de tänker 
att det ska se ut när det är klart. D4 tappar emellanåt fokus på det han gör, han förvandlas till en robot 
eller en revolverman och springer runt och skjuter. När jag påminner honom om det han håller på med 
kommer han tillbaka och fortsätter. D1 gör en papier maché trappa som blir en sko eller en bil om man 
vänder på den. Hon sitter och gör små noggranna pappersbitar som hon varsamt klistrar på träbiten. 
Hon verkar nöjd, men sitter då och då och sneglar på de andra. D2 och D4 pratar under tiden med 
varandra om sina hus, jämför och visar varandra och pratar lite om saker de skulle kunna bygga i 
fantasivärlden. D3 som tappat lite av sin koncentration kommer snabbt in i samtalet och fyller i med 
idéer. När D2 gjort klart sin fyr vill mamman plötsligt att de ska gå. D2 vill stanna kvar och fortsätta, 
men mamman säger att de behöver gå hem för att de väntar besök. D2 ser besviken ut och mamman 
säger att han får stanna längre nästa gång. Under tiden som jag säger hejdå till D2 har D3 och D4 
börjat lattja med några limpistoler. D4 frågar om de får lyssna på lite musik så vi sätter på stereon. De 
springer runt och stojar någon sekund. Det verkar som om de funnit nya vänner i varandra redan. Jag 
frågar om de inte vill göra klart sina saker de håller på med. D3 kommer på att hon vill göra en pool. 
Eller en sjö. Hon är inte säker. Därför frågar hon D4. Det verkar som om hon är väldigt inställd på att 
det här är ett projekt som de gör tillsammans hela gruppen, vilket förvånar mig positivt. Även om jag 
sagt det ett antal gånger tänkte jag att den första gången skulle vara mer inställd på deltagare till 
deltagare. Jag hade inte förväntat mig samarbete så snabbt! D3 och D4 börjar klippa hönsnät och 
dividera om det ska vara en sjö eller en pool. De frågar D1 som tycker det ska vara en sjö. D1 är klar 
med sin sko/trappa och kommer och visar oss. D3 och D4 undrar vad det är för något. De tycker den 
är rolig och fin. D1 är blyg och vill inte säga så jag får säga vad det föreställer, eller i alla fall börja, sedan 
börjar hon prata om vad hon tänkt sig att den kan vara osv…D3 och D4 pysslar vidare med sjöpoolen, 
men de är osäkra på hur de ska göra vatten så jag hämtar aluminiumfolie som de spänner över nätet. 
Sen kommer de på att man inte kan se genom nätet, och blir frustrerade över det. Jag föreslår att de kan 
göra hål i nätet som man kan kika in genom, eller att vi fixar en plastskiva som vi lägger över eller 
bredvid som man kan kika in under. De funderar. D1 sätter sig närmre oss och formar aluminiumfolie i 
olika former. Tiden börjar ränna iväg och D1s pappa dyker upp för att hämta henne. Hon visar nöjt 
upp sina saker. När de lämnar lokalen har D3 och D4 gett upp sjöpoolen för den här gången. De roar 
sig med att kasta grejer på varandra. Jag kan klart se att orken tagit slut och att de är trötta vid det här 
laget. Vi städa undan lite efter oss. Strax därpå går D3 hem och D4s mamma kommer tillbaka och 
hämtar D4. Jag säger hej och att det ska bli kul att se alla igen på torsdag. De verkar nöjda. 
 
 
 
Avslut av tillfälle 1: Jag är till en början lite besviken att bara 4 deltagare dykt upp. Desto bättre är jag 
uppriktigt sagt förvånad över att de 4 deltagarna som varit i lokalen i dag har fungerat så bra 
tillsammans och interagerat med varandra så snabbt. D1 som i början var blyg och höll sig på sin kant 
kom allt närmre och närmre de andra. Lite trist var det att D2 var tvungen att lämna ganska snabbt. 
Klockan var inte ens 17. Men jag hoppas att han kan stanna tiden ut nästa tillfälle och att mamma 
lämnar lokalen så han kan känna att han kan jobba mer självständigt, kanske är han för osäker ännu, 
men det kanske släpper ju mer vi träffar varandra. Jag är en aning bekymrad över att D4 tar sådan plats i 
gruppen. Han är en typisk gruppledare, men jag tror att alla deltagarna var lite förväntansfulla, kanske 
nervösa och glada över att starta projektet efter att de väntat så länge på att det skulle starta igen efter 
att det blivit inställt. När de lämnade verkade alla glada och förväntansfulla, alla pratade redan om nästa 
gång och vad de tänker göra.  Jag har en positiv och glad känsla i magen när jag lämnar lokalen som är 
mindre full av tapetklister. Kanske det dyker upp några fler nästa gång. Det här är början på något bra. 
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Men i samma stund faller tanken in att det är också början på slutet av min utbildning.  
 
Underligt nog har jag både bävat och längtat efter den här dagen. Då projektet äntligen är igång känns 
det hur bra som helst. Dagen innan var jag nervös att ingen skulle vilja skapa eller inte komma på några 
idéer eller fungera tillsammans i gruppen. På bussen till Norrköping var jag full av ångest över starten. 
‖Tänk om något händer så jag behöver ställa in igen‖. Det som skulle bli starten på mitt projekt i 
februari som kom av sig så abrupt blev som en slags dimmig och distanserad prick,  och jag hade svårt 
att föreställa mig att köra igång projektet igen. Men det blev också som ett ännu starkare mål att 
verkligen köra igång och visa för mig själv och andra att nu jäklar. Jag gör inte det här bara för mig själv, 
jag gör det för de andra och mitt syfte med hela min utbildning de senaste tre åren har varit att göra 
något både för mig själv och andra där jag kan ta vara på och använda all den utbildning jag besitter.  
Vilken lättnad!  
 
 
 
Torsdag 7/5-09, kl 15.30-17-30 
Tillfälle 2: 
 
Material: se föregående tillfälle 
 
Mål med tillfälle 2: Vidare samarbete med varandra, hur ser det ut? Är det annorlunda idag? Om det 
kommer nya deltagare hur fungerar gruppen då? 
Lär de sig genom varandra? Vad tyckte de om tillfälle 1? 
 
NT ringer mig någon timma innan jag ska bege mig till lokalen. De har fått information om 
Fantasivärldsprojektet och vill komma och intervjua och fotografera. Jag säger att det är ok. 
 
3 deltagare, D3, D4 från förra gången och en ny deltagare som vi kallar D5. Jag har inte fått någon 
information om var de andra kan vara. D5 är en lite större flicka, 10 år, som visar sig vara skolkamrat 
med D4. Hon kommer med sin farmor till lokalen och de är inte alls informerade om vad som 
försiggår med Fantasivärld. De är inte anmälda sedan tidigare heller, men jag vill gärna ha så många 
deltagare som möjligt så de är välkomna. Jag förklarar för dem att det är en slags verkstad som pågår 
under åttan tillfällen där vi enbart arbetar med skulptur och skulpturmaterial och att vi tillsammans 
bygger upp fantasivärlden som kan bestå av vad som helst och det kan se ut hur som helst, det är bara 
fantasin som sätter gränser. Jag visar pappren vi skrivit upp förslag på saker som kan finnas i en 
fantasivärld förra tillfället och då förstår D5 vad det handlar om. I alla fall lite. Hennes farmor stannar 
kvar under halva tillfälle 2. 
 
Både D3 och D4 blir lämnade av sina farmödrar. Farmödrarna är nyfikna på vad som händer på 
‖kursen‖ som de kallar det. Jag förklarar igen. De är också intresserade av vem jag är, vad min 
utbildning är och varför jag gör det här projektet, främst tillsammans med barn... 
 
Introduktion: Jag har tänkt att eftersom det första tillfället var första tillfället, vilket innebär ganska 
fnissigt och förväntansfullt, så har vi en liten återkoppling, men också en till presentation av varandra 
eftersom vi har en ny deltagare med oss. Vi ska också göra en liten övning för att lära känna varandra 
bättre. D4 vill helst sätta igång och arbeta vidare med en gång, men jag förklarar att jag vill helst veta 
vad de tyckte om förra gången först.  Jag låter D3 och D4 berätta om vad de gjort förra gången. De 
berättar om hönsnätet och papier machén och om själva verken de gjort.  Runda hus, fyr, brygga, 
sjöpool osv. D5 verkar tycka det är spännande. När jag frågar om de tyckte det var kul att arbeta med 
papier maché, tycker D3 och D4 att det var jobbigt och kladdigt. Lite äckligt. Men de är nöjda med 
resultaten. ‖Men det var kul att få göra vad man vill och att testa på‖. De är helt enkelt nöjda med vad 
de gjort.  
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Övningen är i stort sett att teckna varandras porträtt. Men! Att teckna under bordet så att man inte ser 
vad man tecknar. Det handlar om att iakttaga varandra, och att ‖känna ‖på pappret vad och var man 
tecknar. En slags tillitsövning.  D3 och D5 tycker det verkar väldigt kul och vill genast köra igång. D4 
tycker inte alls om porträtt och blir en aning sur över det momentet och vägrar att teckna. Jag säger att 
han kan skissa lite i stället på det han tänkt bygga idag, Det verkar vara en mer intressant tanke för D4s 
del. Han sätter igång och skissar. 
 
Då kommer NT. De presenterar sig och berättar vad de gör där, men de håller sig på sin kant. 
Journalisten frågar mig vad vi gör just nu och jag förklarar porträttövningen. Fotografen vill inte ta 
bilder av deltagarna när de sitter och tecknar, han tycker det är tråkigt och vill hellre se lite ‖action‖ som 
han säger. De får helt enkelt ta och vänta till deltagarna är klara. Under tiden frågar journalisten en del 
om projektet och jag svarar.  
 
D4 blir först klar med min sin skiss. Han har gjort ett slags avancerat rymdskepp som han tänker bygga.  
D3 och D5 fortsätter med porträtten. De verkar tycka det är väldigt roligt. �ven om det blir ‖fula 
bilder‖. Jag säger att det är just det roliga som är viktigast, porträtten sen de ser ju mest kul ut.  D4 
gräver i träbitslådorna efter träbitar till sitt rymdskepp, han sätter igång att hamra och spika ihop 
motorer och olika rum så att hela Konstmuseet skallrar. Journalisten och fotografen från NT verkar 
smått störda. Men fotografen verkar tycka det är mer intressant med hammare och spik i action än en 
penna... 
 
När D3 och D5 gjort klar 3 porträtt var vill de också börja bygga på något, En aning störda av 
hammrandet försöker de överrösta bullret, vilket inte gör det hela bättre. Även D3 och D5 vill bygga 
något så de letar i träbitslådorna. Papier machén verkar inte vara så succéartad idag. D5 ska bygga ett 
hus. I miniatyr. Hon letar ut bitar som kan passa. D3 intresserar sig snabbt för huset och tillsammans 
klurar de ut hur det ska se ut. Svårigheten blir sedan i att få ihop det. D3 tror att det fungerar fint med 
tapetklister, men jag förklarar att varmlim är bättre när det är så tjocka träbitar. Jag visar hur 
varmlimmet fungerar och varnar dem minst fem gånger för att bränna sig på limmet eller limpistolen 
för den delen. Att först trycka ut lim och sedan ta en smal träpinne att limma med är bättre än att böka 
runt med limpistolen på trånga ytor, dessutom är det mindre risk att man bränner sig. D3 och D5 klurar 
på hur huset ska vara och någon av dem kommer på att de kan göra en soffa i en underlig form med. 
Det sätter de igång med. D4 behöver allt som oftast hjälp med spikar som hamnat snett eller som inte 
går att slå ner. Han kallar mig fortfarande ‖fröken‖ när han ropar på mig. D3 lägger sig i och säger ‖ 
Men hon heter faktiskt Anna! Inte fröken!‖. D4 har problem att hitta bitar som passar till skeppet, jag 
försöker få honom att bygga på andra delar av skeppet så länge tills vi hittar rätt bitar eller att försöka 
klura ut något annat material som han kan använda i stället, men det verkar som om tålamodet tryter 
här. Han vill helst ha de detaljer han har tänkt sig och som finns på hans ritning. 
 
De verk som gjordes förra tillfället har torkat bra och väntar på att målas, men deltagarna är så inne i 
sina nya arbeten att de hellre vill göra färdigt dem först. D3 och D5 limmar för fullt på sina hus och 
soffor och D4 hamrar på sin rymdfarkost. NT dröjer sig kvar. Journalisten frågar deltagarna en rad 
frågor. De är också ganska intresserade av att komma i tidningen och frågar om hur det är att jobba på 
tidningen. D5's farmor visar sig känna till fotografen, de hamnar i samtal. Jag ser det inte som ett 
störmoment utan jag och deltagarna jobbar på med verken. När NT som stannar ganska länge slutligen 
går blir det lite lugnare i lokalen. D3 och D5 sätter sig och målar sina hus och soffan. Det blir orange 
och rosa med prickar på. Och silversoffa. D4 har svårt att hitta kanoner till sitt rymdskepp. Vi löser det 
med häftstift och sugrör. Han är helt fokuserad på att klyva små hårda pappersbollar, vilket inte är det 
lättaste. Jag säger att jag kan fixa fram det till nästa gång. Men D4 har dåligt tålamod och vill helst att 
det ska vara klart på en gång. Han lugnar sig när han märker att inte ens jag kan såga eller skära genom 
bollarna för de är så hårda och sega.  
 
D3 blir den som lämnar först hon och D5 ska fortsätta med husen nästa gång. D5 sitter kvar och målar 
lite till innan hon också går. Jag blir kvar med D4 som fortfarande bygger på rymdskeppet. Jag frågar 
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lite om han brukar bygga sådana, var han gör det och vad han gör med dem sen, Han och kompisarna 
bygger tillsammans och leker med dem hemma säger han.  Vi pratar lite om rymdskepp och lite film 
och dataspel. Jag ska fixa fram några grejer till hans rymdskepp till nästa gång. Sedan kommer D4s 
pappa och lillebror och ska hämta honom. Även pappan är intresserad av projektet, men kanske mest 
av att jag går en konstnärlig master på universitetet, vilket han inte visste fanns och att jag har studerat 
så länge. Han är också intresserad av varför jag valt att arbeta med barn i mitt projekt och inte att ‖stå 
och måla‖ själv. Det är något om den ena farmorn sade förut med, hon sade att jag måste vara väldigt 
bra på att måla eftersom jag gör ett sådant här projekt. Det är en smula komiskt när man tänker på vad 
det är för projekt och att jag förklarat för dem vikten av skulpturarbete för barn och mitt eget intresse 
för det snarare än måleri. Måleri verkar klart och tydligt stå över andra konstformer i deras ögon, det är 
intressant.  
 
Efter lite tjat från D4 försöker sig också pappan på att klyva pappersbollarna, vilket inte visar sig 
fungera heller.  Och innan D4 går för den här gången demonstrerar han rymdskeppet för oss och 
berättar vilka planer han har för nästa gång. Där är det runda huset involverat, Han menar att det skulle 
kunna bli en rymdstation, eller ett avfyrningstorn eller ett stort sjukhus kanske. Vi får väl se.      
 
Inspirationskälla: Inspirationskällan valde jag att inte ta med vid detta tillfälle, De tre deltagare som dök 
upp var helt klart för upptagna för att avbrytas i min mening. Dessutom var Nts besök i lokalen 
tillräckligt. Nästa gång kör vi på en kombination av tillfälle 2 och 3 i stället. 
 
Avslut: Tillfälle 2 blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Jag hann varken med den intervju jag tänkt 
göra eller inspirationskällan. I och för sig är det kanske bättre så, då har jag mer att tänka ut till nästa 
tillfälle. Det kan vara bra, Däremot är jag besviken på att så få dök upp, utan att höra av sig att de inte 
kommer, Det kanske de inte tog lika förgivet som jag. Men de har ju anmält sig. Jag började fundera på 
om de var sjuka, hade annat för sig, tyckte det var tråkigt vid första tillfället och inte ville fortsätta eller 
vad det nu kunde vara...något jag styr upp vid nästa tillfälle.  Förutom det och att NT stannade ganska 
länge, vilket var positivt i och för sig, var tillfälle 2 som jag hade tänkt mig. Tillfälle 2 på en kurs eller 
dylikt är alltid en slags mittenfas, det händer inte så mycket eftersom vi fortfarande inte känner varandra 
så bra och eftersom deltagarna inte riktigt vet vad de ska göra jämt eller hur och att de inte känner till 
varandra och lokalen osv. Därför tror jag att Tillfälle 3 kommer att bli ännu bättre på den sidan. Jag är 
fortfarande imponerad över hur och att deltagarna interagerar med varandra och hur samarbetet den 
här gången ändrade sig från att vara mellan en kille och en tjej till mellan två tjejer. De är alla i samma 
ålder.  Kanske hade det att göra med att de var tre, eller för att tjejer gärna jobbar med andra tjejer och 
killar med killar. Jag ska se vad Säljö säger om sådant. Jag ser i alla fall fram emot tillfälle 3. Jag är 
mycket nöjd med vad som skett under dessa två starttillfällen och jag tror att det här kommer att bli ett 
bra projekt. 
 
 
Tisdag 12/5- 09, kl. 15.30-17.30 
Tillfälle 3:   
 
 
Jag har i åtanke att det skulle kunna dyka upp fler, oanmälda personer till dagens tillfälle eftersom NT-
artikeln kan ha locka några. Det skulle vara ok.  
 
 
Material: gips, blandat material 
 
Mål med tillfälle 3: Vad tycker de om det nya materialet? Hur tycker de att de fungerar som grupp så 
långt?   
 
Intro: 
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3 deltagare, D1, D3 och D4. D4 kommer först som förra gången, tillsammans med farmor som lämnar, 
glad i hågen vill han genast sätta igång och jobba vidare med sina rymdfarkoster. Det får han. Jag har 
fixat en träkloss som ska bli motor. Den vill han genast såga i, men när han märker att det inte fungerar 
får jag rycka in med sågen. Sedan kommer D1 med sin pappa som lämnar henne, hon är nyfiken på vad 
hon gjort den första gången och på vad de andra har gjort.  D1 och hennes pappa hade glömt att det 
var Fantasivärld i torsdags, en något besviken D1 är i alla fall glad att hon fick komma dit idag. Hon 
börjar med att titta på sina saker och fundera kring vad hon ska göra. D3 kommer sist och ganska sent, 
nästan 20 minuter. Men det är ok, jag dömer ingen, jag vill bara få en bild av vilka de är och vilka som 
är tidiga och sena. D3 sätter igång och tittar bland materialen jag ställt fram att arbeta med och så tittar 
hon på vad hon gjorde förra gången.  
 
Arbetsfasen: 
D4 är lite uppspelt idag. Han berättar att han ska på klassfest på fredag och det ser han fram emot. 
Kanske är det därför han bygger extra energiskt på sitt skepp. Nu går det bättre med sågen, han 
funderar och mäter och han verkar fokuserad på det han gör. D1 och D3 har plockat fram sina saker 
och sitter och vrider och vänder på dem, D3 visar sina för D1 och berättar för henne om soffan och 
hus hon och D5 gjorde förra gången. D1 är imponerad och tycker den rosa och orangea färgen är 
spännande.  
 
Jag frågar dem vad de tyckte om att NT dök upp och om de hade läst artikeln. D1 är lite besviken över 
att hon missade förra gången så hon inte fick vara med i tidningen, men de hade läst artikeln hemma 
och tyckte att det var kul. D3 och D4 menar att det var rätt kul att vara med. Men de verkar inte helt 
uppspelta över det. Kanske vanan för medier är för stor. D3 och D4 har inte sett artikeln, men pratar 
om att D4's farmor och någon i skolan sett det i tidningen. Kanske är tidningen redan ett förlegat 
medie för denna generation? Eller är de för små? D3 säger att hon har varit i tidningen 10 gånger. D4's 
mamma jobbar på NT.  
 
Jag har tagit med lite annorlunda, fartfylld musik som jag tror kan inspirera deltagarna i sitt arbete. Men 
de är ganska fundersamma till vad det är för ljud, cirkusmusik, det är lustigt. D4 gillar hellre ‖nåt 
modernt‖ säger han. D4 vill bygga som ett slags instängt hemligt område. Jag får hjälpa honom att 
skära i kapaskivan. Sedan limmar han ihop delarna till en slags låda och sitter länge och väl och 
funderar. Då och då ritar han lite i lådan eller på väggarna.  
 
Jag introducerar gips som nytt material idag, men ger deltagarna alternativ, kanske de hellre vill göra klar 
de saker de gjort hittills. Ibland behövs tid för avslut innan man börjar något nytt. D3 och D1 undrar 
lite vad gips är, D3 tror att det är ‖sånt där kladd som är som filmjölk som man har i formar‖ men jag 
förklarar för dem att det är sånt kladd men att det sitter fast på en gasbinda, nästan som en slags väv 
eller tyg, men de tvekar och verkar vara mer intresserade av att måla sina tidigare saker. D3 målar ett 
bord och några andra grejer hon klistrat ihop och D1 målar sina grejer från förra gången. D4 har börjat 
skära lite i lådan. Jag undrar vad det ska bli, men det säger han inte för det är hemligt!    
 
När deltagarna väl är inne i sina arbeten frågar jag om de brukar visa upp sina saker t.ex. på skolan? Det 
brukar de säger de. Men mest på väggen i klassrummet eller så. Jag frågar även vad de tycker om att visa 
upp sina saker för andra. Alla tre tycker att det är kul. D4 säger att hans mamma och pappa och 
kompisar brukar kolla på hans grejer ganska ofta och att de gillar det. D3 undrar vad en utställning är 
egentligen, jag förklarar att det är när man visar upp det man gjort för andra på olika sätt, det kan vara 
som tavlorna på väggen uppe i gallerierna, eller så kan det vara lite som i en affär när de ställer fram 
grejer lite här och var som man kan titta på. Jag säger även till dem att redan nu fundera på hur de vill 
att deras fantasivärld ska se ut och hur vi ska visa den sen när den är klar.    
 
Efter ett tag hör jag hur D3 och D4 pratar om Fantasivärldsprojektet och frågar varandra och D1 vad 
de tycker om det. Jag vet inte hur de kom in på det om vad de tycker om fantasivärld, men det är 
intressant. D3 undrar varför de andra ville vara med, D4 säger att hans mamma såg info om det och 
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anmälde honom, han gillar ju att bygga saker så det är perfekt. D1 vet inte riktigt. De verkar alla tre 
förväntansfulla över vad som ska hända och över resultatet. Jag passar på att fråga dem vad de tyckte 
om gallerirundan och vad de tyckt hittills annars. D4 och D3 säger att första gången var tråkig med 
gallerirundan. Hon tycker att det är tråkigt att kolla på konst och D4 instämmer, ‖Det är roligare att 
göra själv‖. D1 däremot tyckte att det var riktigt roligt för att man lär sig om konsten och konstnären 
och så. Alla tre är positivt inställda till hur det varit hittills och tycker att det är kul att de får göra så 
mycket grejer och att de får göra vad de vill. 
 
D3 rotar bland materialet, hon ser ytterst fundersam ut, klipper lite tyg, knipsar lite i hönsnätet, 
försöker mecka ihop de olika delarna, rotar vidare bland materialet. Jag frågar om hon behöver hjälp 
med något, men det vill hon inte, hon vill ‖kolla runt lite och så‖ och det får hon. 
 
D4 har släppt sina hemliga skapelser och börjar berätta skämt.  Det är många Bellman- och 
Norrmanskämt, det tycker han är jättekul. D4 är helt full av energi och det märks att han trivs av att vi 
skrattar åt hans skämt. Vi skrattar så vi nästan gråter. Ibland drar han några gamla skämt, varpå D1 och 
D3 byter av varandra med att belåtet sucka ‖ men åååhhhhh, den är ju gammal ju!!!‖, eller ‖men dra nåt 
som vi inte har hört förut!‖. Sedan börjar D4 och D3 att prata om Hamsterpaj. Det är en webbsida på 
Internet som man kan spela spel på, läsa skämt och kolla på roliga videos berättar D4. 
 
D1 funderar på vad hon ska göra när hon målat klart sina grejer. Hon tar en tur bland materialet och 
känner på saken. Hon hittar ett skumgummirör och lite ståltråd som hon sätter sig och experimenterar 
med, kollar genom röret, testar ljudet i det.  
 
D3 har hittat några kartongbitar som hon sitter och ritar på. ‖Kolla här‖, säger hon. ‖Vad säger du om 
det här då?‖. Hon har ritat blommor, träd och blad som hon nu ska klippa ut.  Jag undrar vad hon ska 
göra med dem och hon säger att ‖de ska limmas fast på ett gräs‖. Hon klipper ut den första blomman, 
som är ganska liten och försöker klistra fast den på ‖gräset‖ som består av en annan kartongbit.   
 
Ibland hör man D1 tutandes i skumgummiröret.  
 
D4 limmar på sina hemliga skepp. Emellanåt hörs han rota i lådorna med träbitar efter bitar som passar 
till skapelserna eller som är så pass lika som möjligt. Idag behöver han inte så mycket hjälp 
 
D3 har stött på problem, blommorna vill inte stå upp. Jag föreslår att hon ska göra en slags stöd, eller 
fot och visar henne några olika modeller på hur man kan göra. Hon börjar genast tillverka en slags 
fötter på blommorna som står rakare. Några blommor får hon göra om, de är för små, eller ‖fula‖ som 
hon uttrycker sig. Sedan är det dags att måla alstret. D3 har ganska opassande för verkstan vita kläder 
på sig och jag påminner om förkläde. Trots detta lyckas hon kleta ner hela byxorna med grön gräsfärg, 
något hon inte alls är förtjust i eftersom mamman kommer bli arg. Men jag hjälper henne att ta bort så 
mycket av färgen som möjligt, sedan påminner jag dem alla om att inte ta på sig vita eller ömma kläder 
när de är i verkstan eftersom färgen inte alltid hamnar där man vill. Sedan hör vi D1 tuta febrilt. När vi 
tittar upp ser vi att hon sitter vid bordet med ett stort leende över hela ansiktet och en stor snabel i 
stället för näsa! Skumgummiröret har förvandlats till en magisk snabel! Det tycker D3 och D4 är en kul 
idé. De undrar vad hon ska ha den till och vad den är för något. D1 menar att man kan ta på sig den 
när man är i fantasivärlden, så blir man någon annan. Vi andra får också testa den på, och D3 passar på 
att tuta hon med. 
 
Frågar om konst…gillar de föreställande eller icke föreställande? Varför? Sedan är det tid för att avsluta 
för idag. D4 vill gärna ta med musik nästa gång, det får han.  
    
                
Inspirationskällan: Behövs den? Deltagarna arbetar på för egen maskin, jag ifrågasätter om 
inspirationskällan verkligen behövs? 



96 
 

 
Avslut: Tillfälle 3 var väldigt produktivt och fokuserat. Skaparglädjen var total. Främst på det egna 
skapandet och att färdigställa verk från tidigare gånger. Jag är fortfarande imponerad över hur väl 
deltagarna integrerar med varandra, som om de känt varandra en lång tid. Att ingen osämja uppstått 
och att de är så positivt inställda till detta projekt. Det kändes skönt att vara i verkstan idag, dels för att 
atmosfären var laddad och avslappnad, dels för att deltagarna varit så inne i sitt skapande. Det är också 
intressant att se hut deltagarna intresserar sig för och talar om varandras verk, ifrågasätter på ett positivt 
sätt och ger komplimanger, utan att kopiera varandra eller hamna i fallgropar för dåligt självförtroende.  
 
Vad kommer tillfälle 4 att tillföra deltagarna individuellt och gruppdynamiskt? Kommer det att finnas 
en vändning och kommer vi att stöta på problem? 
 
 
 
Torsdag 14/5-09, kl. 15.30-17.30 
Tillfälle 4: 
 
Material: gips 
 
Mål med tillfälle 4: Halvvägs in i projektet, vad finns för tankar och idéer om hur utställningen kan se 
ut, vad den ska heta etc.? 
 
Intro: 2 deltagare, D1 och D4. D4 kom springandes först som vanligt ‖VA, är jag först igen!!! 5 minuter 
för tidigt!‖. Senare säger han att jag (fröken) kom etta, han tvåa och D1 trea ‖som vanligt...‖. D4verkar 
nöjd. D1 kom som vanligt med sin pappa. 
 
D4 kör igång med sina rymdskepp och rymdbasen. D1 vill gärna titta på alla verk som hon gjorde sist. 
Vad ska hon göra idag? Hon börjar med att plocka bland materialet. Hon känner på de olika materialen 
och saker, vrider och vänder. Vad finns? Det märks hur hennes inre dialog surrar kring vad man kan 
göra med det här och det där.  Hon hittar en rockring som hon vill göra något med. Men vad? 
 
D4 vill såga i små, små träbitar. Han är envis. Jag vet inte varför han envisas med sådana saker som att 
såga sönder små träbitar, att inte använda kapaskiva, tjock kartong eller annat liknande material i stället 
t.ex., men det måste vara något speciellt med just trämaterialet. Det kanske inte blir ‖riktigt‖ för honom 
annars om han skulle blanda för många olika material. Jag upplever att han själv lever sig in i sin 
rymdvärld på ett sätt som om han när som helst skulle kunna krympa och hoppa in i en rymdfarkost 
och köra värsta looparna i rummet...Jag ser en likhet med hur man själv lever sig in i ett verk man håller 
på att skapa. Verket är inte bara en del av en själv, utan verket är ‖jag‖. 
 
Jag måste hjälpa D4 med sågandet, eftersom det är en ganska svår utmaning. Vi har inte de bästa 
sågarna eller någon välutrustad miljö för verktygsanvändning. Dessvärre. Men efter mycket om och 
men är vi klara. 
 
D1 vill ta isär rockringen och fylla den med något...hon klipper sönder sugrör i små, små bitar.  
 
Jag får en känsla att det är ‖hon‖ som ska vara i fantasivärlden snarare än att det är hon som skapar den 
materialistiskt. Hennes elefantsnabel och nu rockringen visar hellre att hennes tänk klart är annorlunda. 
Kanske sysslar hon med teater? Även om de andra deltagarna ibland visar på samma tänk är det 
produktionsdelen som är viktig för dem. Att tillverka mycket saker, fort. Helst tillverka mest saker 
dessutom, irrelevant hur resultatet blir. Jag tänker på de gånger jag och D4 tillsammans målade ett hus, 
en rymdfarkost eller liknande och han hela tiden varit väldig noggrann med att bygga detaljer på allting, 
men när det kom till färg och att färglägga kunde det snarare se ut lite hur som helst. Halvmålat, nästan 
slarvigt påkletat, i brist på engagemang och ork, tristessen och tidskrävan tar över. Det är en underlig 
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motsägbar situation. Vill han ha färg på sina verk eller inte? Är det bara latheten som spelar in? När jag 
hjälpt till att måla, när vi gjort det tillsammans har han blivit väldigt nöjd, om än noga med att ge mig 
direktiv om hur det ska se ut osv, men när han själv har målat har det varit tvärtom. 
 
Nästa gång ska jag fråga D1 om hon menar att besökarna ska kunna använda, alternativt ta på sig 
hennes verk? Eller vad hon har för planer med sina roliga verk? 
 
Medan D1 sysslar med rockringen pysslar D4 med sina flygfartyg. Han vill måla rymdbasen. Svart, 
grönt och blått ska det vara.  Han har som vanligt ganska bråttom, det ska bli resultat snabbt! Jag frågar 
om jag ska hjälpa honom att måla huset. Det får jag gärna. Han och jag målar och han verkar nöjd.  
 
Jag har tagit fram gamla torkade akrylfärgrester som jag plockat bort från paletten. D1 roar sig med att 
plocka isär alla färgklumpar och lägga dem färg i färg. Hon funderar på om det är något hon ska göra 
med dem. 
 
Arbetsfas: Jag vill introducera gips som dagens materialkälla. Ingen verkar riktigt nappa på idéen. Det är 
nog ‖kladdet‖ som gör det. Varför tycker barn att det är äckligt att kladda? �r det känslan? Eller får de 
inte kladda hemma eller i skolan? Kanske har de aldrig gjort det så de inte vet hur de ska bete sig med 
materialet? En slags rädsla? 
 
D1 vill efter lite omtanke ändå pröva på. Hon vill täcka rockringen med gips. Jag visar henne hur man 
gör. Doppar klippta gipsbindebitar i vatten och smetar på! Hon tycker att det är jätteäckligt först, men 
efter en liten stund så förklarar hon att det faktiskt är ‖ ganska mysigt‖. Hon berättar att ingen i hennes 
klass gillar att jobba med sådana kladdiga saker förutom hon själv. Det tycker hon är kul och hon verkar 
ganska stolt över sig själv.  
 
Det pratas mycket om klassfesten D4 ska ha på fredagen. Han är mycket uppspelt. Han och D1 
konverserar om klassfester, att det är kul. D1 är nyfiken på vad som ska hända på D4's klassfest och 
han berättar.  
 
D4 drar några skämt, norrmän och bellmanskämt. Han pratar om vilka böcker han har hemma. 
 
D4 har målat på bra. När huset och muren är avklarade vill han bygga fler rymdskepp. Det är kanoner 
och motorer för fulla muggar. Han förvandlar även ett gäng gamla plastburkar till sjukhus och en 
brandstation. 
 
När D1 är klar med rockringen letar hon bland materialet. Hon hittar burkar som hon börjar måla 
(kanske påverkad av D4?)... Hon förklarar att hon vill göra ett trumset.  
 
D4 tävlar om att han bygger mest och snabbast. Han gillar att räkna sina grejer och frågar ständigt om 
han får ta hem grejerna när utställningen är klar. 
 
När det är en halvtimme kvar av det fjärde tillfället har både D4 och D1 inspirationsbrist. Jag ger en rad 
olika förslag på saker de kan göra, eller saker de kan göra tillsammans, vi tittar även på de papper vi 
skrev upp saker som kan finnas i en fantasivärld vid det första tillfället, men det verkar inte nappa på 
det. Kanske är de lite för trötta. Det är dåligt väder ute och även jag är trött och har ont i huvudet. 
 
Jag har börjat bygga på en del som kan vara havsbotten, t.ex. under sjö/poolen som D4 och D3 
började med. Men det kan också bli något annat vi får se. Mot slutet av tillfälle 4 gör jag och D4 några 
husliknande saker som vi kan ha i fantasivärlden. 
 
Avslut: 
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Tanken slår mig att mycket av de verk som gjorts under dessa tillfällen är abstrakta. Har det något att 
göra med deltagarnas eget skapande,  syn på annan konst? Vill de frångå det konkreta eller bara ‖göra 
något‖ sätta ihop material och se vad som händer?? �r det det här som är fantasi i deras ögon? Eller 
uppstår det bara verk? Jag funderar också på att de menade att det är trist att se på konst. Har det här 
överhuvudtaget något att göra med syn på konst och eget skapande?  Är det de gör här konst eller är 
det bara ‖grejer‖ för at det är kul? Hur ser de på det de gör? Vi pratade ju om hur konstnärer arbetar 
och hur och varför de visar sina grejer. Vi pratade också om utställningen som kommer senare och att 
deras saker ska visas, precis som konstnärers saker...vi pratade också om materialen och hur de gör i 
skolan osv... 
 
D4 vet vad han vill göra, eller så ser han saker att göra något av. Improvisation. Han är väldigt 
beslutsam i det han gör? Gör han egna saker eller kopierar han sådant som han och hans kompisar gjort 
tidigare?  
 
D1 experimenterar mera. Letar och funderar. Hon ber aldrig om hjälp, utan vill klura ut saker själv.  
 
Både D4 och D1 är produktiva på sina egna sätt. D3 vill mest titta runt och läsa av vad de andra gör 
och har gjort. Kanske är hon osäker. Hon vill för det mesta ha det bevisat för sig att det hon gör är ok. 
Vad beror osäkerheten på? Att det här är något nytt för henne? Är det verkligen det? Hon är inte ovan 
vid Krumeluren och under den tid jag har praktiserat eller jobbat där har jag träffat henne flera gånger. 
Är hon helt enkelt lite äldre och ointresserad, allt blir tråkigt...är det för fritt för henne? Hon kanske 
behöver uppgifter? Eller är hon bara dit tvingad av sin pappa? 
 
Inspirationskällorna behövs inte i den utsträckning som jag var inställd på. Om det är något positivt 
eller negativt är frågan? Alla deltagare som jag har träffat så långt i projektet har varit väldigt olika, vilket 
också är intressant, eftersom de löser sitt skapande på olika sätt.  
 
 
Tisdag 19/5 kl.15.30-17.30 
Tillfälle 5:      
 
  
Material: natur- och växtmaterial, skogsmaterial som pinnar, bark, kottar, mossa etc. Gips  
 
Mål med tillfälle 5: Ett nytt material, hur ställer de sig till det? Kommer de använda något av det? 
Jämfört med andra material, vilket är roligast hittills? 
 
Intro: 2 deltagare, D3 och D4 
Dagens intro lämpar sig exakt som tidigare tillfällen. D4 är först i lokalen och idag är det 
melodifestivaltema som gäller. Han har med sig sin cd-skiva med alla låtar från nyss nämnda spektakel 
och idag blir detta del av inspirationskälla. Jag har sagt till deltagarna att om de vill ta med sig något 
inspirationsmaterial och dela med sig med de andra så är de välkomna.  För en gångs skull drar inte D4 
igång med sina skapelser det första han gör. Det är förvånande. Han är mer fokuserad på musiken. 
 
Något senare dyker D3 upp. Det är de enda deltagarna som utgör tillfälle 5. 
 
D4 och D3 börjar tillfället med att lattja framför kameran och diskutera melodifestivalen. 
 
Arbetsfasen: 
Jag hjälper D3 med att limma fast några delar i sin skog/trädgård hon började med förra tillfället.  
 
D4 lattjar runt till musiken och sjunger med högt. D3 har hittat några pinnar och bark som hon börjar 
bygga en båt av, sedan upptäcker hon rockringarna som hon genast börjar rocka med. D4 bygger vidare 
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på sina rymdskepp och jag fixar lite med några kvistar och pinnar som ska bli skog.  
 
D4 och D3 diskuterar ‖Snälla snälla‖ men D3 vill inte höra om den låten, hon tycker den är hemsk. 
Hon bygger vidare på sin båt, sätter ihop pinnar och tyg, hon tycker att smältlimmet är lite otäckt att 
hantera beroende på risken att bränna sig, så jag år hjälpa henne att få segel på plats.  
 
D4 visar ‖oss tjejer‖ sin senaste skapelse, en limousin, han har inte lärt sig namnen på oss, trots att vi 
setts flera gånger och trots att vi är så få. Han undrar hur han ska färglägga den, D3 tycker den ska vara 
svart och vit och kanske en flagga på, men D4 tycker att det blir fult. Kanske blå och grön?  
 
D3 undrar vad vi ska göra med allt. Funderar på vad vi ska göra med höghusen och med havsbottnen 
jag byggde förra gången, jag ger D3 fria händer och låter henne fundera på det. Vad vill hon göra med 
det?  D3 och D4 diskuterar skogen vs hemlig rymdbas, de skulle kunna vara som en del liksom, där 
båda hängde ihop.  
 
D4 intresserar sig för D3's skog. Han tror det ska bli ett hus först, D3 rycker in och förklarar att det är 
en skog ‖med växter och grejer‖, D4 tycker den är fin. Jag hjälper D4 att leta fram träbitar som är lika 
långa och melodifestivalsskivan spelar på repeat. D3 är nöjd och glad över skogen hon byggt, medan 
den torkar hittar hon några aluminiumfoliebollar som de tillverkat tidigare. Hon undrar vad vi ska ha 
dem till. Jag föreslår att de kan bli någon slags månar eller planeter vi kan hänga upp någon slags 
varelser eller undervattensfilurer. Hon gillar tanken.  
 
Jag plockar fram gipsbindor till deltagarna, D3 blir konfunderad över att det inte är ‖riktigt gips‖, alltså i 
pulverform. Jag förklarar fördelen med gipsbindor, att det går fort, inte är lite bökigt och att man kan 
forma roliga saker med dem på ett enkelt sätt mot vad man kan med pulvergips och att det 'r sådana 
man använder på sjukhuset när man gipsar en bruten arm t.ex. Hon är fortfarande skeptisk och undrar 
om det bli kladdigt eller inte. Jag förklarar att man måste arbeta ganska snabbt, när man doppar dem i 
vatten så löser det upp gipspulvret som är på bindorna och då blir det kladdigt, men det stelnar väldigt 
fort. D3 bestämmer sig för att pröva att lägga gips på en aluminiumfolieboll. Vi klipper små remsor av 
gipsbindan och doppar snabbt i vatten.  
 
D4 bygger på sin limo och undrar vilken färg han ska måla den i, svart eller blå?  
 
D3 kommer på hur kladdigt det är med gips ‖Blä, jag hatar kladdigt!‖ upprepar hon flitigt, men skrattar. 
Hon är rädd att gipset ska stelna och fastna på händerna, men jag förklarar att det inte gör det och 
demonstrerar med mina egna händer som gipset stelnat på. Det går bort med vatten. Efter lite 
meckande med gipset upptäcker D3 att det är väldigt kul att jobba med gips, hon lär sig tekniken 
snabbt, men blandar då och då ihop ordet gips med gift, vilket leder till skrattutbrott.    
 
D4 tittar på på avstånd, men han vill inte ‖hålla på med gips‖, ‖Det är för äckligt‖ menar han och 
undrar om limousinen ska ha taklucka eller inte. Sedan början D4 och D3 prata om sina småsyskon och 
hur jobbiga eller roliga de kan vara.   
 
Mitt i allt arbete som pågår i lokalen kommer D4 in på ämnet julafton och barnprogrammet som sänds 
med bl.a. Kalle Anka klockan 3 varje jul. Han berättar vad han gillar för olika sekvenser och härmar 
figurerna i programmet. En lång diskussion om vad som är kul och inte drar igång och övergår slutligen 
i melodifestivalsämnet igen och vad D4 och D3 ska göra i helgen. Men trots allt snack blir det mycket 
gjort. Limousinen får färg och D3 gipsar vidare på några plastgrejer.  
 
Plötsligt upptäcker D4 att D3 gipsat över aluminiumfoliebollarna. Han säger att de var hans bollar och 
att de skulle bli stenar under vattnet, men D3 håller inte med, det var hennes bollar och de ska bli moln! 
Jag säger att vi kan göra flera bollar och att de gjort bollarna mest för att kasta på varandra i alla fall... 
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D3 fastnar för gipsandet och vill köpa gipsbindor och göra roliga saker med dem hemma också. Hon 
berättar om sin pappa som är perfektionist och att hon inte får ‖greja med sånt hemma‖ för om det 
skulle bli kladdigt eller nåt skulle gå sönder så blir det kaos. D3 vill gärna smaka lite på gipset, hon tror 
att det smakar lite som marshmallows, men jag förklarar att det inte är så bra att äta gips eftersom det är 
kalciumsulfat i och det stelnar osv.  
 
D3 undrar över ‖den andra killen som var där första gången‖ om han kommit tillbaka? Jag säger att 
varken han eller D2 kommit tillbaka. Hon undrar varför och jag säger att det förmodligen inte var 
något för dem. D4 rycker in och meddelar oss att han minsann kommer varje gång! Jag frågar dem om 
de ska komma på vernissagen. Det kanske de ska. D3 säger att annars blir det bara jag (läs 
projektledaren) där. ‖Jag och tidningen då‖ säger jag och D3 blir i gasen när tidningen kommer på tal, 
varför sa jag inte det förut? Då vill de komma! D3 vill prata mera om utställningen och hur den ska se 
ut och var den ska vara och hur den ska byggas upp osv. Hon och D4 börjar fundera och diskutera 
olika idéer på hur den skulle kunna se ut.   
 
D3 och D4 tycker att det är skönt att de är så några. Man får lära känna varandra och får göra mycket 
mer saker menar de.  
 
D3 är glad att hon upptäckt gipset och över de verk hon gjort. D3 undrar om man kan måla på gipset 
när det är blött eller när det torkat.  
 
När det inte är mycket tid kvar på tillfälle 5, börjar energin att tryta, D4 vet inte riktigt vad han ska göra 
och skjuter i stället med låtsaspistoler och sedan tar sig D3 och D4 några varv med rockringarna igen.  
 
När stojet lagt sig tar D4 och målar några hus vi byggt tillsammans medan D3 hittar ett trähus som vi 
byggt och vill gipsa in det. Jag hjälper henne. D4 har plötsligt gjort Ica Maxi stormarknad av huset och 
vi skojar lite kring det. Han vet inte riktigt varför han gjort det, men de måste ju ha något att äta i 
fantasivärlden....sedan hittar han en annan skapelse vi byggt tillsammans och undrar vad han ska göra av 
det? Det blir ett forskningscenter. D3 vill göra en skola av en burk, jag skojar med henne och säger att 
de borde göra en fantasivärld utan skola eftersom de brukar säga hur tråkigt det är med skolan och att 
de bara vill bara lediga...då kommer hon ihåg vad hon skrivit på pappret om skolan. D3 och D4 tror att 
de måste göra allt som står på förslagspappret, men jag menar att det bara är för inspiration ifall man 
absolut inte kommer på något man vill göra, så kan man titta där. Förslag helt enkelt.  
 
D4's mormor kommer och D4 visar stolt sin forskningsstation för henne. Han frågar vad det är. 
Mormorn säger att det ‖ är väl nån robot av nåt slag igen förstås‖ men när han förklarar att det är ett 
forsknings center ser hon förvirrad ut. Kan de se ut sådär? Han visar henne sin limo, men mormon vill 
se på när D4 jobbar! Hon ojar sig över att åka och hämta D4. Hon har mycket att göra hemma och det 
blir stressigt. Hon tycker att allt som görs i lokalen är väldigt fint, hon är imponerad, även om hon inte 
förstår sig på vad allt är för något. Hon stannar och tittar på ganska länge. Mormorn är väldigt 
intresserad över om jag är ‖Norrköpingsflicka‖ och vilka skolor jag gått i. Sedan berättar hon om 
Kristihimmelfärds dagen innan hon går till bilen för att vänta där på D4 i stället. 
D4 kör lite luftgitarrsolo och berättar om sitt band i skolan. D3 tycker det är koolt och vill också spela i 
band.  
 
D3 gipsar klart och D4 avslutar sitt arbete för den här gången. 
 
Som avslut på tillfälle 5 tittar vi på lite konst i några konstböcker. Jag är nyfiken på vad de tycker om lite 
olika slags konstverk från olika tider. Vi har vid flera tillfällen pratat lite om vad en konstnär är, vad 
konst är, kan konst kan vara osv eftersom vi är på ett Konstmuseum och eftersom jag är intresserad av 
hur de ser på sitt eget skapande. 
 
Vi tittar bland annat på ‖modern/samtida‖ konst i form av skulpturer och installationer eftersom de 
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oftast är abstrakta, svåra att förstå, underliga att se på osv. De verk som står i fokus är Eva Löfdahl, 
‖Korallöar till trettioåriga kriget‖, Charlotte Gyllenhammar, ‖Dö för dig‖, Elin Wikström, ‖Hur skulle 
det gå om alla gjorde så?‖, Bigert och Bergström ‖Klimatkramarna‖.  
 
Vi tar även en snabb titt på några av skulpturerna i skulpturparken och några olika porträtt från 1600tal 
och framåt.  
 
 
A- Vad tycker ni om det här konstverket? 
D4-Vad är det för något? 
D3- Vaddå? 
A- Korallöar till 30-åriga kriget heter verket. Vad tror ni det betyder? 
 
D4 och D3 tittar och funderar, men de vet inte riktigt vad de ska säga. De har nog inte riktigt förstått 
vad det är, eller att det är ett konstverk. Jag får känslan att för dem måste verket föreställa något och det 
måste betyda något konkret, ha en historia runt och bakom. 
 
D4– Vad är det, vad ska det föreställa? 
A – Det är liksom små öar, ser ni vad det är på dem? 
D3- Näää 
D4- Öar för vad? Men vad sa du att det hette? 
A- Korallöar till 30-åriga kriget. Det är hjälmar man ser på ‖öarna‖ och det ska symbolisera svenska 
trupper som vandrade omkring i Tyskland. 
D4– 30-åriga kriget, vad är det för något? 
A – Det var ett stort krig som pågick i 30 år i Europa. 
D4 – Vilken årstid, var det på 1900-talet? 
A – Nej, det var tidigare. 
D4– Menar du första världskriget eller andra världskriget? 
A – Nej, nej det var ett annat krig som var mycket tidigare, kanske 300 år. 
 
A – Här är ett annat verk....Vad säger ni om det här då? 
D3 – Svävande träd! Vad häftig den var! 
D4 – Den sitter fast. Sitter fast i två linor, ser du inte det? 
D3 – Men det är ju så det ska vara! 
D4 – Nä, det är fejk ju! Inte på riktigt! Vet ni att de har sett ett UFO i Kina? 
A – Va, nää, vad koolt! 
D4- Ett riktigt! Det svävade! Det var ett jättestort rymdskepp, det var äkta big, det var nästan som en 
stad i Kina. Och det var nästan större än hela staden! 
A- Ojdå! 
 
D3 bläddrar i boken under tiden D4 pratar om sitt UFO. 
D3 – Oj så snyggt! Vad är det här? (Hon tittar på Ernst Billgrens ‖Över hela världen‖) 
A – Det är en skulptur, ett slags landskap, i en världskarta, det är gjort i mosaik, vet du vad det är? 
D3 – Aha! Mmm, med små glasbitar, det har vi gjort i skolan. 
 
D4 fortsätter... 
D4 - Det kallar jag för stort! 
D3 tittar vidare i boken och kommenterar ‖Oj vad snyggt, det där var snyggt!‖ 
D4 – Och det svävade! 
A - Oj, det var värst! Det skulle man vilja se! 
A – Tycker ni att det är roligare att titta på skulpturer och installationer än på målningar? 
D3 – Mmm, det tycker jag i alla fall! 
A – Har ni tittat på skulpturerna som är ute i skulpturparken någon gång? 



102 
 

D3  (eftertänksamt)– Det har jag faktiskt inte tänkt på.   
A – Jag tänkte att nästa gång vi ses så kan vi gå ut och kolla på dem om ni vill och om det är fint väder, 
så kan vi se en annan sorts skulpturer med. 
D3 – Jag vet! 
 
A – Titta på den här (Klimatkamrarna). Den här skulle E gilla. 
D4 – Vad? 
D3 – Få se 
D4 – Vad tusan är det där? 
A – Det är ett konstverk, en installation. 
D4 – Vad föreställer det? 
D4 och D4 fnissar... 
A – Det är som ett rum som ska föreställa hur miljön påverkas av oss människor. Klimatkramare! Nej, 
vänta jag läste fel, Klimatkammare ska det vara, ett slags miljörum.  
 
D3 kollar vidare i boken och kommenterar ‖ Kolla vad häftigt!‖                                                                                                                                                                           
 
 
Avslut: D4 verkar haft en väldans massa överenergi idag, som han varit i gasen hela tiden. Lite oro, 
spratt och mycket tjo! Rockringarna kanske är bra att ha som en slags avreagerare eller energigivare?  
 
Inspirationskälla: Konst i böcker!!!! Kolla, jämföra osv.. 
 
 
 
Tisdag 26/5-09, kl.15.30-17.30 
Tillfälle 6:      
 
Material: Lera 
 
Mål med tillfälle 6: Nytt material. Vad tyckte de om att se på konst i form av skulpturer och 
installationer? Hur tänker de nu kring hur fantasivärlden ska se ut? Kan vi komma på ett namn för 
världen? 
 
Intro: 
3 deltagare, D1,D3,D4. Som tidigare gånger. D4, sen D3 och D1. 
Idag har jag lovat deltagarna att få arbeta med lera. Jag har haft svårigheter att få tag på en återsäljare 
eller leverantör, men slutligen lyckats. Jag har också valt en tålig, ljusgrå stengodslera eftersom den ska 
arbetas med utan att brännas. Min stora önskan hade självklart varit att få verken brända så som de 
förtjänar, men med brist på brännugn osv är det en svar fråga. Deltagarna får i stället erfara sättet att 
arbeta med och behandla lera som obränd.   
 
 
Arbetsfasen: 
 
D1 och D3 är helt inställda på att få arbeta med lera. De hinner knappt in i lokalen förens de har fångat 
upp lerpaketet och styr kosan mot arbetsplatsen tjoandes av förväntan. D4 har redan nya projekt på 
gång. Han har lämnat bil och rymdfarkostbyggandet för stunden. Nu är det något hemligt på gång. I 
kapa-skiva dessutom. Jag hjälper tjejerna igång med lera och förkläden. De får stora klumpar och D1 är 
alldeles exalterad över leran. Jag frågar dem om de har några bra idéer på saker de ska göra. Det har de 
säger de, men först måste de känna in sig på leran.  
 
D4 vill ha hjälp med sin hemliga skapelse. Det ska skäras bitar av kapa-skivan, små sådana. Jag ska 
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hjälpa till, men han vill inte berätta vad det ska bli. Det känns spännande.  
 
D1 undrar om leran torkar sen. Jag förklarar att det tar ett tag eftersom det är ganska mycket vatten i 
den. Jag undrar om de har arbetat med lera förut. D1 berättar att det finns blålera i sandlådan de har på 
sitt landställe som hon brukar leka med, men den är svårarbetad eftersom den är så kladdig och mycket 
sand i den.  
 
D1 och D3 frågar vad vi ska göra med alla grejer sen, jag säger att de får ta hem dem. Då blir de alldeles 
häpna. Fast att jag förklarat det för dem tidigare. Kanske hade det inte riktigt fastnat. D1+D3 jobbar 
vidare med leran samtidigt som de diskuterar vart i stan de bor och hur de tog sig till museet idag. D1 
har svårt att förklara var hon bor och gör en lång förklaring över hur det ser ut runt omkring, D3 
förstår inte riktigt. Jag berättar för D1 och D3 att man kan banka leran lite i bordet när man jobbar med 
den för att mjuka upp den och ta bort eventuella luftbubblor så att verken inte spricker sen när de 
torkar. Sedan visar jag hur man kan ringla leran för att ‖bygga‖ tunna väggar, jag visar också hur man 
kan använda olika verktyg för att göra hål, skära i leran, göra effekter. Under tiden hjälper jag D4 att 
skära i kapa-skivan. Nu har det avslöjats att han bygger en slags pyramid.  
 
D3 gör en snigel i lera, men vet inte hur hon ska göra med ögonen? Ska det bli hål eller utstående 
ögon? Hmm...D1 bankar varsamt sin lera. D3 är redan klar med snigeln. Hon tycker att leran är len och 
geggig, men det är kul att jobba med den. Hon upprepar ständigt ‖ Vad ska jag göra nu?‖. Blandat med 
att hon ‖Vet exakt vad hon ska göra‖. D3 experimenterar sig fram. Låter leran ta form och formas 
under tiden. Hon experimenterar fram en tyngdlyftare. D3 undrar om det ska bli en kille eller en tjej 
eller kanske ett troll? Sedan gör D3 en orm. D3 och D1 pratar om Djungelboken filmen. D3 tycker att 
det är en dålig film. Det tycker inte D1 som sjunger den kända låten högt. 
‖Nu vet jag vad jag ska göra!‖ följt av ‖ Jag vet exakt vad jag ska göra nu‖ är återkommande fraser i 
lokalen idag. Ibland får jag känslan av att det är en slags tävling deltagarna håller sig med.... 
 
D3 undrar hur gipsgrejerna vi gjorde förra gången blev. Vi tittar på dem tillsammans. De är redo för att 
målas. D3 verkar stolt över sig själv för att ha gjort så många saker. Och hon är också stolt över hur fint 
resultatet blev. Helt plötsligt stannar hon upp, får syn på D4's Ica Maxihus och undrar vem som gjort 
Ica Maxi. 
 
D4 pysslar vidare med sina saker, han är väldigt noggrann med mitten och exakta mått osv. Han ska 
bygga en modell av något slag, han har lite svårt att förklara vad det ska bli, jag får hjälpa till att klura ut 
hur den ska vara. 
 
Jag frågar om de funderat något på vad fantasivärlden ska heta. Eller hur fantasivärlden ska se ut? D4 
har funderat lite på namn, han rabblar upp några som vi skriver upp på ett stort papper som förslag. De 
andra vet inte riktigt. D1 och D3 vill att en del av fantasivärlden ska vara en slags skog. D4 att en del 
ska vara en hemlig forskningsbas.  
 
D3 och D1 pratar på om olika saker. D3 undrar vad D1 har gjort förut. Hon visar med fingret och jag 
tar och trummar lite på hennes burkar till trummor. D3 undrar vad hon ska ha dem till.  D3 vill ha en 
bunke eller så till sin lera. Hon vill försöka skära ut något runt. D3 och D1 hittar en blomkruka som de 
använder och trycker ner i leran, men leran fastnar i krukan och de får inte ut den. Jag visar hur man 
kan göra avtryck i leran och sedan skära ut en cirkel. Det tycker de är ett bättre sätt att arbeta på. 
 
D4 behöver hjälp att skära i kapaskivan. D1 och D3 verkar glada och över att få arbeta med leran. De är 
högljudda och lite busiga, men på ett bra sätt. De har upptäckt något nytt. Leran råkar fastna i krukan 
ännu en gång och medan jag hjälper till med leran intresserar D3 sig för D4's skapelse. Hon betraktar 
vad han gör, nästan inspekterar och frågor som ‖Vad gör du?‖ och ‖Vad ska du ha det där till?‖ är 
återkommande. Inte bara under detta tillfälle, men under hela projektet. Kanske är det så att hon vant 
sig vid dessa frågor hemifrån eller ifrån skolan? 
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D1 vill att jag ska komma och hjälpa henne och D3. De vill ha aluminiumfolie att klä in leran i. Sedan 
ägnar de sig en stund åt att lyfta lerpaketet och se vem som är starkast. D4 intresserar sig också för 
lerpaketslyftet. Alla tre är väldigt starka. 
 
D3 undrar hur lång tid det tar för leran att torka. Jag förklarar att det tar allt från några dagar till några 
veckor beroende på hur stora eller små sakerna är, hur tjocka de är och hur varmt det är i rummet. Hon 
är lite orolig, tittar runt och frågar mycket, nyfiken på vad de andra gör. D1 jobbar på intensivt, Hon 
sjunger och dansar lite till musiken emellanåt, det smittar av sig på de andra. D4+D1+D3 diskuterar 
hur många sånger de ska sjunga på avslutningen. Någon säger 5, någon 7 någon 12... 
 
D4 och D3 tittar på lersakerna som producerats. De diskuterar lite vad de kan användas till, var de kan 
vara i Fantasivärlden. D3 tycker att en grej hon gjort ser konstig ut. Som en sagofigur. Hon verkar 
nästan förvånad över att hon har gjort den.  
 
D4 vill ha hjälp med kapaskivan igen. Får D4 för mycket hjälp? 
 
Jag målar havsbottnen jag byggde något tillfälle tidigare turkos. D3 börjar även hon att kalla mig för 
‖fröken‖, hon vill veta hur man blandar till sådan färg.  Jag säger att det går bra att kalla mig Anna i 
stället, jag är ju ingen fröken, det är lärarna i skolan däremot. Då skrattar hon. 
 
Efter lite mer än halva passet jobbar alla tre på bra. De är inne i sina arbeten och det är kul att se sådan 
koncentration. Den känns i luften. D4 vill att vi ska gissa vad det han bygger på nu ska bli för något. Vi 
gissar på robotar, rymdskepp, någon slags station osv, men han ger oss bara ett förnöjt leende och vill 
inte tala om vad det ska bli. 
 
D3 har gjort en simbassäng i lera som hon lagt folie i som ska reflektera ljus så det ser ut som vatten. 
Nu ska hon måla folien blå. Jag frågar D1+D3 om de vet vad det är för färg de ska måla med. Jag 
berättar om färgen de ska måla med. Att den heter Akrylfärg och är giftfri och lätt att tvätta bort. Men 
också att det är en plastfärg, att ingredienserna i färgen är konstgjorda. När den torkar bli det som plast. 
Jag demonstrerar med några torkade färgklickar som jag petat bort från en gammal palett. D1+D3 tittar 
och känner på dem.  Jag förklarar också varför man helst inte ska måla på blöt lera med akrylfärg utan 
gärna vänta lite tills det torkat. Det går såklart om man vill testa, ingenting är omöjligt! Men jag vill bara 
informera dem så de inte blir ledsna om det skulle hända något med skapelserna sedan. Leran kan 
spricka eller mögla eftersom leran och färgen är olika material och färgen torkar snabbare än leran och 
bildar ett plastlager på leran, som inte kan andas eller släppa ut fukt.  
 
D4 pratar om saker han vill ha i undervattensvärlden. Sedan ska han måla några av sina grejer. Han 
tycker att det luktar illa från diskhoarna, det luktar stink! Jag förklarar att det är gammal akrylfärg som 
fastnar i rören och orsaker stopp och så ibland. D4 sätter sig bredvid mig och målar, medan D1 och D3 
knådar lera. Till knådandet och bankandet av leran pratar D1+D3   
om utställningen, hur de tror att den ska se ut, vilka som kommer att komma på vernissagen etc.  
 
D3 säger att det är bra att banka med leran, det kan man göra när man är arg.  Men sedan tröttnar hon 
på leran för tillfället, hon bestämmer sig för att måla hon med och hämtar sina gipsverk.  D3 tittar på 
när D4 målar och ger honom komplimanger ‖Vad snyggt du gör!‖. Sedan visar hon upp sina gipsverk 
för de andra och vill att de ska gissa vad hon gjort. Nu uppstår en gissningsstund och D4 och D1 gissar 
vad som finns under gipset på ett tiotal gipssaker. En road D3 börjar slutligen måla sina alster.  
 
D4 och D3 behöver hjälp med färg. D3 får panik över att korkarna på färgflaskorna sitter fast och att 
färgen inte vill komma ut, efter lite våld mot färgflaskor och skakning av desamma ordnar det sig  
 
D1 sjunger lite medan måleriet pågår, det är nästan stilla i lokalen av koncentration. Sedan pratar hon 
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och D3 om hur många gånger det är kvar tills vernissagen. När de inser att det bara är två gånger kvar 
blir D3 besviken ‖ Vaaaaaa!!! Nääää, är det bara två gånger kvar!?! Det här som är så kul. Ska vi fortsätta 
med det här efter sommaren?‖ 
 
D1 behöver mer lera, jag säger att hon gärna får ta själv, hon tar mer lera, hon behöver mycket lera 
säger hon.  D3 är förvånad ‖Ska du ha meer lera!? Vad ska du göra? D1 tycker att leran är väldigt 
kladdig, ‖ Men shit vad lite jag tog! Usch, den är så kall och kladdig!‖ Hon tar mer lera. ‖Titta jag fick 
upp den direkt!‖ säger hon när hela lerklumpen följde med utan att kladda fast i lerpaketet igen. D3 
säger att hon också fick det. D1 menar att ‖det fick du inte alls för du fick skära flera gånger! D3 säger 
bestämt att‖ Jag ska bevisa det!‖. Hon börjar skära i leran för att få loss en bit på samma vis som D1, 
men lyckas inte riktigt.  
 
Då och då bryts koncentrationen när några De Geerelever som ska spela teater på museet kommer in i 
lokalen. De har fått lov att vara där för att byta om osv. Det tycker D4+D1+D3 är intressant. De vill 
veta vad de ska göra, vad det är för pjäs osv.  
 
D4 pratar om sitt hus, ett slott under vattnet, det har en gigantisk ingång och glastak i toppen så att 
man kan se hela undervattensvärlden. Han vill att det ska vara orange, blått och rött. D4 skakar 
färgflaskorna med hela kroppen, lite som en färgdans.   
 
Efter lerskärningstävlingen försöker D3 övertala D1 om att ge D1 mer lera, D1 vill däremot inte ha 
mer lera. D3 vill fortfarande försöka få till en perfekt avskuren bit lera. 
 
Mot slutet av tillfälle 6 börjar deltagarna tappa koncentrationen, D4+D3 upptäcker den ergonomiska 
muspekarmattan som finns på skrivbordet i lokalen. I den finns en slags gelé. ‖Fröken, fröken kom och 
kolla på slemmet, det är som snor fast att det inte är kladdigt!‖. Jag tycker att vi kan ta en stund och 
spåna om ett bra namn för fantasivärlden. Det är en bra idé.  
Alla får spåna helt fritt och jag skriver upp förslagen.  
 
D1 – Fantasiskog 
D3 – Fantasistoravärlden 
D4 – Spacestade (med engelsk betoning) 
D3 – Näääe, det känns som att det är en cykelaffär! 
D4 – Spacestade, vet ni vad det betyder? Rymdstad! 
D3 – Näää. 
D4 – Rymdstad!  
D3 – Näää. 
D4 – Vänta, vänta, vad heter fantasi på engelska? 
A – Fantasy 
D4 – Fantasystade! Ja, Fantasystade! 
A – Ok, det är fint, men fundera på om ni vill ha ett namn med ordet fantasi i, en fantasivärld eller 
fantasistad kan ju heta något helt annat utan att ha ordet fantasi med, tex som Mumindalen, planeterna i 
Star Wars eller Alice i Underlandet, det är ju alla fantasivärldar. 
D4 – Mmm....(kort paus av funderande) Den konstiga staden, Konststade! 
D4 – Knäppa staden, Kneepstade! 
D4 – Kanske något på spanska? Vem tycker Spacestade? 
D3 – Näää. 
D4 – Spacelandet då? 
A – D1 och D3 vad tycker ni då? 
D1 och D3 funderar hårt. 
D1 – Hemliga skogen 
D3 – Nåt.....njäää, typ....hmm...nej jag kommer inte på nåt... 
D4 – Ok, alla kommer med ett förslag på ett namn. 
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D1 och D3 – Ok! 
D3 – Den stora världen 
A – Den skulle kunna heta Den konstiga staden – Spacestade 
D3 – Nääää 
D4 – Spacekonstigastaden eller Välkommen till rymdens stad 
D4 – Fantastisk stade 
A – (till D4) Menar du stad som i en vanlig stad? Det heter city på engelska. 
D3 – Citygross! 
D4 – Det var det jag sa! 
A – D1, vad tycker du? (D1 är så fokuserad på det hon gör så hon är inte riktigt med på noterna.) Hon 
rycker på axlarna och fnissar. 
A – Man kan också sätta ihop ord, namn eller bokstäver och göra nya ord...(jag ger några exempel, men 
det verkar inte vara intressant för de andra) 
D4 – Ingen kommer ju på några bra namn, jag tycker Fantastic City‖ 
D3 – Nej, ingen tycker det, det är ju bara du! 
D4 – Vad ska vi ta då? Vi tar nåt på svenskatyp, Den enorma staden! Eller Världens bästa stad. Jaa, 
världens bästa stad! 
D1 – (fnissandes) Hundstaden! 
D3 – Nääää 
D1 – Kattstaden! 
D4 – Den stora staden, nää det är inget namn. 
D4 – Black out! Back out, backa ut. 
D4 – Luminera! 
D4 – Loka! Ja, det kan den heta 
D3 – Loka är äckligt! Jag måste gå hem om fem minuter! 
D4 – Den fantastiska staden, men med ett namn i. 
D4 – Vilka tycker Luminera? 
D3 – Det låter kinesiskt ut! 
D3 – Men jag tycker ju en sak, men det tycker inte alla andra! 
A – Vad tycker du då? 
D3 – Jag tycker Den stora staden.  
D3 - ( till D4) vad tycker du då? 
D4 – Eeeeeehhh.....(kort paus) Kominooo! 
A – Kominoo? Det låter kul i munnen när man säger det. 
D4 – Jaaa! 
D3 – Jaaa, Kominooo! Eller? Vad tycker ni? 
D4 – Kominooo! Vad tycker du D1? 
D1 nickar och fnittrar. 
D3 – Ja! Kominooo! 
D4 – Vi har bestämt! 
D3 – Staden Kominooo 
A – Kominooo med tre o? 
D3 – (Glatt) Jaa! 
D1,D3 och D4 ägnar sig åt att säga Kominooo på olika sätt 
D4 – Komino men ett o förresten! 
D3 – Nää, det är snyggt med fler ju! Det blir annorlunda. 
A – 3 o låter jättekoolt! Den fantasivärlden skulle jag vilja besöka. 
D3 – Nej, 4 o! 
D4 och D1 i kör – Nej 3!       
D4 – Kominooo, den fantastiska staden! Nej bara Kominooo, vi tar bara Kominooo. Vi kan göra en 
skylt och hänga upp den med ståltråd i taket. 
 
D4 smakar på ordet. Kominooo. 
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D3 går hem. D1 gör klart sin skulptur och D4 springer runt i lokalen, pratandes genom ett 
skumgummirör. Han vill att vi ska gissa vad han gjort för undervattenshus. Vi gissar på massor av olika 
saker, men det är fel och D4 ger sig inte, han tjoar och skriker och lattjar runt. Vi får 40 öre om vi gissar 
säger han. ‖Gissa! Det ligger under vatten!‖. Slutligen ger han sig och frågar D1 vad hon gör, vad det 
ska bli ‖Ska det bli en staty?‖ Hon vill inte säga vad det är fören det är klart, men D4 vill gärna veta, 
han börjar gissa på groda, krona, djur...men D1 vill fortfarande inte berätta.  
 
D4 pratar om en fantasivärld där det finns militärer och undervattensmänniskor och vanliga 
landmänniskor. De gör lite allt möjligt där nere. Han visar kontrollcentret i bebyggelsen, en ubåt har 
han också gjort, den tar hela 150 personer åt gången! 
 
D4 och D1 avslutar sina arbeten och beger sig hemåt.  
 
Inspirationskälla: Eftersom inspirationskällan mer är av en underlägsen art i detta fall, faller den bort 
eftersom jag inte vill styra eller avbryta deltagarnas arbeten.  
 
Avslut: 
 
Jag har en känsla av att deltagarna är på ovanligt bra humör idag, det skojas och lattjas mycket och de 
visar intresse för varandras arbeten och är positivt inställda till utställningen och vernissagen.  
D1 experimenterar sig fram. Arbetar självständigt. Hittar på egna saker. Lattjar mycket.  
D3 tittar runt på vad de andra gör, frågar mycket och har svårt att komma på saker att göra. Lattjar 
mycket med de andra. 
D4 är inställd på vad han ska göra och gör det, eller så improviserar han fram skapelser som poppar 
upp i huvudet, inom sitt erfarenhet/ kunskapsområde/intresseområde. Lattjar en del med de andra. 
 
 
Torsdag 28/5-09, kl.15.30-17.30 
Tillfälle 7:  
 
 
Material: alla föregående+lera 
 
Mål med tillfälle 7: Hur tycker de att det varit att arbeta tillsammans i gruppen? Det är näst sista 
tillfället, vad tycker de om projektet så långt? Har de saknat något material att arbeta med eller något 
annat som de förväntat sig? 
 
Intro: 3 deltagare, D3+D4+D1. Idag kommer D3+D4+D1 nästan samtidigt. D3 och D1 börjar genast 
skära i leran. D4 kommer och sätter sig bredvid dem och tar en bit lera känner på den och formar den, 
bankar lite i bordet. Jag säger att idag så måste vi börja göra klart allt det är ingen idé att börja på för 
stora saker, vi måste måla och göra klart det gamla så att det blir klart till utställningen. Jag säger också 
att idag måste vi bestämma vad fantasivärlden ska heta och vilken form fantasivärlden ska ha. 
 
Arbetsfas: Jag berättar för deltagarna att vi måste komma överens om namnet på fantasivärlden idag så 
att jag kan fixa med vernissagekort osv innan vernissagen. Det är de med på. Förra tillfället började vi 
spåna på namn innan vi gick hem och kom på namnet Kominooo. D1, D3 och D4 håller fast vid 
Kominooo. Efter lite överläggande kommer vi på att det kan vara bra att lägga till ‖den fantastiska 
staden‖, bara för att påvisa att det faktiskt är en fantastisk fantasistad! Det är D3 mindre nöjd med 
först, men när hon smakat på namnet ett tag faller hon för det. 
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Jag erbjuder mig att måla några saker och får hjälpa D3 att måla gipsmolnen. Jag frågar vilken färg de 
ska vara.  Silver. Jag berättar att man kan hänga upp molnen i fiskelina, så syns inte tråden. Det verkar 
de tycka är en bra idé. 
  
D4 visar sin helikopter som han håller på att tillverka. Den tar 20 personer och har 4 chaufförer längst 
bak. Den är riktigt avancerad. D4 vill inte att något ska limmas fast av hans grejer i utställningen sen, 
jag visar honom fiskelinan ifall han vill hänga upp något. Sedan pratar han om sin limousin som svävar. 
Den ska inte flyga, den ska sväva! D4 säger att det finns svävande bilar i stället för de som går på hjul. 
Jag frågar om de sett de svävande tågen som körs via magnetfält? Det har de inte, D4 har däremot sett 
en självgående dammsugare i Japan. D4 pratar vidare om sin rymdhelikopter och det han bygger nu 
som ska sväva i rymden. 
 
D3 och D4 diskuterar vem som är bäst i klassen, och hur många de är i sina klasser. Självklart är både 
bäst och det finns en massa elever i klasserna, 30-40 sådär kanske. Jag berättar att vi är sju stycken i min 
klass, det tror de inte på.  
 
D3 ska bygga sig en speciell rutschkana av lera säger hon, som ska vara i den hemliga skogen.  
D1 vill måla sina saker som hon gjort, rockringen mm. Efter ett tag vill D3 också måla sina saker. D4 
hoppar runt i lokalen och spelar luftgitarr, han och D3 börjar prata om olika instrument de kan spela. 
D4 spelar gitarr i skolan, D3 spelar piano.  
 
Jag hjälper till att måla några hus som vi byggt tillsammans tidigare, D4 vill att något ska vara rött, 
annars får jag bestämma färger. D3 undrar om NT ska komma på vernissagen. Jag säger att jag inte vet 
ännu. D4 säger att de ska komma, det har han hört, hans mamma har sagt det och hon jobbar ju där så 
hon vet. 
 
D4 kallar mig fortfarande för ‖fröken‖. Han behöver hjälp med att bygga ihop en grej, jag avbryter 
målandet och D3 undrar vad vi ska ha husen till. Hon har ju själv varit med och byggt dem, kanske att 
de byggdes lite för snabbt, kanske var det skapargläjden som slog in. Det behöver ju inte finnas en 
anledning till att verk blir till, ibland vet man det inte förens efteråt.  
 
D1 blandar färger. Vi går genom lite färgskala och färgblandning. Alla tre har fin koll på vad som 
händer när man blandar färg. Men för säkerhetsskull uppmanar jag dem att blanda för att se själva, 
sedan kan man ju testa att blanda flera färger och olika mycket av olika färger för att se hur resultatet 
blir. Det är både spännande och aningen ‖aha‖-väckande. Det är kul att D3 och D1 alltid sitter bredvid 
eller mittemot varandra när de arbetar. D4 jobbar hellre för sig själv vid ett annat bord. Kanske av 
hänsyn till att inte störa de andra eftersom han sågar och spikar en del, kanske för att han vill ha en yta 
för sig själv, och kunna arbeta mer fokuserat? Ibland sätter han sig bredvid de andra korta stunder. D4 
vill ha hjälp att rita ut något på en kapaskiva och skära ut fönster. D1 är klar med måleriet och kommer 
och säger att hon behöver folie. Hon får folien och går tillbaks till sin plats. D3 passar också på och vill 
ha hjälp, hon vill måla det höga huset vi byggt. Men kan inte hålla i det samtidigt som hon målar, så jag 
lånar ut en hand.  
 
D4 lattjar runt med en pinne och har ‖brutit benet‖. Vi fnissar lite åt hans underliga gång. D1 fortsätter 
med leran, nu ska hon göra något stort och börjar med att knåda ordentligt.... D3 visar sina sniglar som 
hon gjort. Jag frågar henne om hon ätit sniglar någon gång? Hon blir intresserad, ‖Va kan man äta 
sniglar!?‖. Sedan vill hon veta hur de smakar, var man kan köpa dem osv. Jag berättar att jag inte ätit 
sniglar, men jag vet andra som gör och att man kan köpa dem i en vanlig mataffär.  
 
D4 som lagt det brutna benet åt sidan, pratar om att han ‖inte får bränna sig på limpikkan‖. Han visar 
stolt upp sin senaste farkost han byggt. Nu måste den också målas! D4 säger att jag får lov att fixa till 
Ica Maxihuset om jag vill. Jag målar lite på det. 
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D1 har tagit en stor mängd folie som hon slår in sitt ‖huvud‖ som hon gjort i lera. Sedan diskuterar 
hon och D3 olika färgblandningar, vilka som är ‖snyggast‖. Den diskussionen går över i vem som är 
bäst. Självklart är vi alla bäst. D3 är också intresserad av att veta var alla bor någonstans. När det lagt sig 
lite undrar D3 vad D1 har gjort. D1 säger att hon har gjort en hund, sedan jobbar de vidare med sina 
grejer, lite måleri och lite leravslut.     
 
Vi har redan byggt en del delar fantasivärld till utställningen, mer eller mindre interagerande med 
varandra och det är fint. Nu återstår det att verkligen klura ut hur allt ska sitta ihop, var grejerna ska 
vara och hur det ska se ut framförallt. D4 undrar hus vi ska göra gator och så i staden. Jag säger att vi 
kan rita ut dem på skivorna vi har och måla dit dem t.ex. Det tycker han är en bra idé. Vi börjar att sätta 
ihop det material vi har för att se hur mycket det är och hur roligt det ser ut tillsammans, vi vänder och 
vrider på sakerna och jag tar några bilder så att vi kommer ihåg hur det hela såg ut. D4 bestämmer sig 
för att skissa lite på ett papper hur det skulle kunna bli.  
 
I slutet av tillfälle 7 diskuterar vi fantasivärldar i TV, film, teater, böcker etc. Jag frågar deltagarna vilka 
de kan komma på, och det är en lista som kan göras lång. 
 
Inspirationskälla:? Ingen. 
 
Avslut: 
 
Det är skönt att ha namnet avklarat och att stora delar av fantasistaden i stort sätt är klara, då kan vi 
ägna massor av tid åt att sätta ihop allt i detalj nästa tillfälle. Jag är fortfarande imponerad över hur väl 
deltagarna arbetar tillsammans, och hur mycket skaparglädje de har. Det skapas nya verk hela tiden. Jag 
undrar hur det skulle ha varit om jag inte introducerat olika material vid olika tillfällen, om jag bara hade 
haft alla material framme från start. Hade det varit samma gruppkänsla och hade skaparglädjen varit 
den samma? Hade massor av verk skapats eller hade det bara varit kaos? Om jag hade haft tillfälle skulle 
jag vilja göra ett till projekt i den stilen, bara för att se skillnaden.  Ett tillfälle kvar nu. Det börjar pirra i 
magen!  
 
 
 
 
 
Tisdag 2/6-09, kl.15.30-17.30 
Tillfälle 8: 
 
 
Tillfälle 8 har jag på grund av tekniskt trassel inte kunnat dokumentera med film, därför har 
jag med hjälp av mina anteckningar efteråt sammanställt tillfället. 
 
Mål med tillfälle 8: Färdigställande av utställningen och avslut. 
 
Intro: 3 deltagare, D1, D3 och D4. Idag är det det sista tillfället på projektet Fantasivärld, det känns lite 
sorgligt. Nu måste vi avsluta allt arbete och bygga ihop Kominooo. Jag har gjort vernissagekort som jag 
delar ut till deltagarna som de kan ta hem och dela ut till vänner och bekanta så att så många som 
möjligt kan komma till vernissagen. 
 
Arbetsfas: 
 
Det sista tillfället innebär fokus på att avsluta alla verk och att tillsammans bygga upp Kominooo. 
Atmosfären idag är lite vemodig och alla tre deltagarna undrar vid flera tillfällen om vi inte ska fortsätta 
efter sommaren. Om det funnits tillfälle och resurser för det hade vi fortsatt. Det är många verk som 



110 
 

ska målas och och sättas samman idag. Lerverken har torkat och trots att den är väldigt känslig eftersom 
vi inte har någon brännugn att bränna den i, går det bra att måla på lersakerna, om man är lite försiktig. 
Alla tre deltagarna arbetar redan från början väldigt koncentrerat. Idag är det inte mycket prat och stoj. 
Det ligger ett slags allvar i luften.  
  
När deltagarna är klara med målning och och fix av sina verk börjar vi med att sätta ihop staden 
Kominooo. Hur ska nu utställningen se ut? Vi tittar på ritningen och fotografierna från förra gången 
för att se vad vi tänkte då. Vi bestämmer tillsammans att det är viktigt att alla får vara med och 
bestämma hur Kominooo ska se ut, och att alla verk som gjorts ska integreras med varandra. 
Deltagarna tycker att det är viktigt att föremålen blir blandade och inte som tre enskilda delar, det 
tycker jag är en bra idé och vi pratar lite om hur vi jobbat tillsammans tidigare och hur deltagarna tycker 
att det har fungerat. De säger att de tycker det är kul när man kan göra saker tillsammans och komma 
överens utan att bråka.  
 
Var och en får fundera och testa hur de vill att verken ska stå och vara i förhållande till varandra. Vi har 
samlat ihop alla verk på några bord, de är väldigt många och det ser spännande ut att se alla färdiga verk 
tillsammans. Deltagarna diskuterar med varandra och klurar ut det hela ska hänga ihop, alla får säga hur 
de tycker någonting ska vara och ändrar på sådant som hamnat fel, men de håller hela tiden en 
diskussion och alla är med, aktivt, staden som från början varit en samling olika verk börjar bli en 
helhet.   
 
För att beskriva Kominooo, kan man tänka på en riktig fantasistad, kanske en slags rymdstad, kanske 
framtida stad, kanske en stad som skulle kunna ha funnits en gång. En stad som består av en del som är 
bebyggd med en slags underliga byggnader, en stor hemlig blå skog med massor av underliga filurer och 
bortom skogen och själva bebyggelsen finns en superhemlig bas för rymdforskning, under staden finns 
en stor undervattenstad med väldigt hemliga byggnader och lustiga undervattenfarkoster. Över staden 
flyger rymdhelikoptrar runt bland silvermolnen och den enorma solen lyser över Kominooo, en sol 
som också fungerar som ett transporthål som man kan teleporteras genom, för att komma till 
fantasistaden. Några av de verk som D1 gjort vill hon ska vara vid sidan om staden. Det är snabeln och 
trummorna. Meningen är att man genom att sätta på sig snabeln och spela på trummorna, kan ‖gå in‖ i 
Kominooo och leva sig in i staden. Det tycker de andra är en bra idé, och så får det vara.  
 
Jag fotograferar allt som satts samman så vi vet exakt hur allt ska stå och vara i fall vi måste flytta om 
något och så att jag vet hur allt stod eftersom jag bygger upp utställningen efter det sista tillfället och då 
är det viktigt att allt är på rätt plats. Tillsammans bestämmer vi hur ‖marken‖ som staden är byggd på 
ska se ut, vilken form den ska ha och vilka färger det ska vara och exakt hur olika delar ska se ut. 
Marken består av kapaskivor som ska monteras ihop till en stabil grund för hela utställningen. Det blir 
en stor fantasistad. 
 
I slutet av tillfället är både jag och deltagarna är både ledsna för att projektet är slut och glada över att få 
se utställningen. Det pratats mycket om vilka de ska bjuda in till vernissagen. Det har varit ett intensivt 
projekt, men oerhört roligt. Jag är övertygad om att vi allihop lärt oss mycket av Fantasivärldsprojektet, 
att arbeta med skulpturalt material, att arbeta både i grupp och individuellt och att lära av varandra.   
 
Skälet till varför jag byggde upp den slutliga utställningen utan medverkan av deltagarna: museets krav 
på att utställningsbygget går rätt till, tidsbrist, vi hade 8 tillfällen, jag hade hellre haft fler, men det fanns 
inget utrymme för fler tillfällen och ingen tid att bygga utställningen. Om det funnits tillfälle hade vi 
kunnat bygga tillsammans. 
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Bilaga 2 
 
 
Linköpings Universitet       Anna Stockbring 
Campus Norrköping 
KG HT08/VT09 
 
 
 
Fantasivärldsprojektet 
 
 
När: Torsdagar kl.15.30-17.30.  5 maj-2juni. 8 ggr, 2 timmarspass/tillfälle med ev. förlängning (när det 
visas film på museet är huset öppet längre och det finns tillfälle att förlänga tiden om så behövs eller 
önskas). 
 
Var: Bildverkstaden Krumeluren, Konstmuseet 
 
Ålder: 8-12   
 
Antal deltagare: max10 st 
 
 
Varför ‖fantasi‖? Jag strävar efter ett lekfullt ord att arbeta utifrån och inifrån. Fantasi är ett begrepp 
och ord med flera definitioner beroende på vem som definierar det, hur det görs, när det görs, var det 
görs och varför det görs, med andra ord är fantasi ett öppet begrepp som är utmärkt att reflektera och 
diskutera kring och som formas utifrån deltagarna i projektet. Min mening är att deltagarna genom 
projektet arbetar i grupp samtidigt som de kan arbeta individuellt och de skapar delvis efter sin egen 
fantasi och delvis efter våra gemensamma diskussioner, med det menar jag att vi ibland kan lyfta fram 
något särskilt tillsammans, t.ex. att alla får nämna ett djur och så kan man diskutera hur fantasidjur ser 
ut och hur ett vanligt djur skulle kunna bli ett fantasidjur etc. De lär känna olika material och får 
upplevelse och inblick i hur det är att arbeta med skulpturala material. De får också en inblick i hur 
konst kan se ut genom att vi tittar på olika verk och konstnärer. Den viktigaste aspekten i projektet är 
dock inte att projektet går ut på samarbete eller att det presteras fram verk, utan att lusten, viljan och 
nyfikenheten till skapandet ses som utgångspunkt som lyfts fram och bibehålls under hela projektet.  
 
Jag letade efter något ord eller tema som kunde bearbetas och arbetas med under hela projektet för att 
ha en röd tråd genom det hela och binda samman varje workshoptillfälle, där man kan välja att arbeta 
vidare med samma material och tema i flera workshoptillfällen eftersom många arbetar i olika takt. Men 
också för att projektet ska ha ett syfte som bjuder på en variation av skapande i olika material och 
delmoment inom samma tema och som vi sedan kan påvisa i den resulterande utställningen. Att ha 
olika slags workshops med olika teman kan verka osammanhängande och kaotiskt, och det kan vara 
svårt att upptäcka deltagarnas utveckling eller intresse för såväl projekt, som material eller tema om det 
inte finns chans att genomarbeta med detta. Jag bestämde mig också för att ha en liten grupp 
återkommande deltagare, dels för att det blir mer effektivt, alla kan lära känna varandra och alla ska 
kunna få plats och utrymme och dels för att jag ska kunna hantera verkstaden på bästa sätt och där jag 
såväl i mitt projekt som i undersökning kan hantera och uppleva pedagogiskt arbete och pedagogiska 
metoder.  
 
Jag tänker diskussion eller samtal kring frågor som ‖Hur ser en fantasivärld ut? Färger, figurer, 
byggnader, natur, farkoster etc.‖, ‖Vad finns i en fantasivärld?‖, ‖Hur bygger man en fantasivärld?‖, Vad 
vill JAG att det ska ingå i en fantasivärld?‖, ‖Hur kan man kombinera olika verk i olika material med 
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varandra för att fantasivärlden verkligen ska framstå som den fantasivärld den är?‖, ‖Hur kan man 
bygga en del av en fantasivärld inne och en annan ute, är det samma värld?‖, ‖Hur ser jag mig själv i en 
fantasivärld?‖, ‖Vad vill JAG att det INTE ska finnas i en fantasivärld?‖, ‖Kan det finnas höghus stora 
som myror, rosa molnbilar och röda Batmans i en fantasivärld?‖. 
 
Fantasivärlden är något vi bygger tillsammans i gruppen.  
 
Om man ser till min roll i det hela vill jag hellre vara en del av gänget i stället för en självklar ledare, 
utan jag ser mig som att jag fungerar som en ansvarstagande bläckfisk som håller i alla trådar och styr 
upp projektet. Min mening är inte att leda deltagarna, utan att inspirera och lära dem arbeta med 
materialen utifrån sig själva och tillsammans på nya grunder. Jag vill däremot testa de teorier om lärande 
som jag studerat under hösten för att försöka se om de går att tillämpa och hur det i så fall ter sig. 
 
Ålder och antal deltagare har jag valt eftersom barn mellan 8-12, låg- och mellanstadieåldrar är mellan 
små åldrar och tonåren och en grupp barn som oftast är full av energi och fantasi, som jag upplever kan 
vara utmärkt för fantasitemat. Antalet barn hålls ner beroende på att det ska finnas tid till var och en, 
samt till problemlösningar och diskussion etc. 
 
Konstmuseet som projektplats är kanske i en första tanke inte en självklarhet i ett sådant projekt som 
det här då projektet mycket väl skulle kunna ta plats på en konsthall eller fungera som kurs på ABF och 
liknande. Men i en andra tanke är det, för mig, en självklarhet eftersom jag under min utbildning lärt 
känna institutionen, människorna bakom den och verkstaden och om inte bara en självklarhet, så är det 
även en nödvändighet och dessutom en helt unik möjlighet. Jag vill kunna bidra till att visa på ett 
förslag hur man kan utöka verksamheten, samt att man vid workshopsen kan ta del av den konst som 
finns på museet i diskussioner och så vidare och om det går att visa konst på riktigt, alltså det verkliga 
konstverket i verkligheten och inte ett återgivet verk på bild, är det ovärderligt. 
 
Materialen som används vid varje tillfälle ska vara lera/trä/skrot, tyg/ papper/ståltråd, gips/alginat. 
Varje materialgrupp upptar ca två tillfällen för att alla deltagare ska få en chans att ‖få grepp‖ om 
materialet, men det ska också finnas utrymme för att återgå till något material om man inte känner sig 
klar med detta. Det ska också finnas tid för att tänka och skissa (om man vill). Tillfällen och material 
anpassas också efter årstiden för att två eller fler tillfällen ska kunna ta plats utomhus. 
 
 
Resultaten av projektet kommer att presenteras för deltagare och allmänhet i en utställning som äger 
rum på museet kort efter avslutningen. 
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Bilaga 3 
 
 
Linköpings Universitet 
Campus Norrköping 
KG VT09 
Anna Stockbring 

 
 
 

Upplägg och ramverk för moment i Fantasivärld 
 
 
 
Tillfälle 1: VAR: Krumeluren. Vi börjar inomhus eftersom det första mötet ska bli lite mer personligt 
och det inte ska finnas en massa störmoment som det kan finnas utomhus. 
 
HUR: Presentation av varandra. Introduktion om projektet, varför jag vill göra projektet och min roll i 
projektet + lite bakgrund, varför man valt att delta och var man förväntar sig av det hela, vilka tidigare 
kunskaper och erfarenheter som finns och hur deltagarna ser på det hela (Fantasivärldsprojektet i sig). 
Diskussion om vad en fantasivärld kan vara och vad deltagarna har för förväntningar och intresse osv. 
Eget arbete eller tillsammans.  
 
Vad ingår i en fantasivärld? Vi gör en lista på saker som borde ingå, som vi kan utgå ifrån. Skissar och 
funderar.  
 
Inspirationskälla: En kort tur (max 15 minuter) i något av gallerierna för att titta på några konstverk 
(tavlor) som kan innehålla en fantasivärld, t.ex. Grünewalds Det sjungande trädet, Hallströms, På ön, 
Sandbergs Hönsskötaren...och fundera på hur man kan göra en detalj ur en tavla till en skulptur.    
 
 Material:  Papiermaché, tapetklister, papper, ståltråd  
 
Tillfälle 2: VAR: Krumeluren. Eftersom materialen är rätt ömtåliga behöver vi hålla oss i lokalen.  
HUR: Liten genomgång av vad vi gjort vid förra tillfället och reflektion vad deltagarna tyckte och 
tänkte. Plus en kort genomgång av dagens moment(fortsättning på förra momentet, men med ev. tillägg 
i material). (Ev. En gruppdynamisk övning för att lära känna varandra – som att göra varandras porträtt 
utan att titta, med fel hand eller liknande).  Eget arbete eller tillsammans. 
 
Inspirationskälla: Varje deltagare har med sig ett föremål som vi pratar kring hur det kan förvandlas till 
ett föremål i en fantasivärld. 
 
Material: Papiermaché, tapetklister, papper, ståltråd, tyg. 
 
Tillfälle 3: VAR: Se ovan. 
 
HUR: Liten genomgång av vad vi gjort vid förra tillfället och reflektion vad deltagarna tyckte och 
tänkte. Genomgång av dagens moment med nya material, främst gips och hur det fungerar. Här vill jag 
ge deltagarna tid att arbeta med material och ev. skisser av idéer. Grupparbete (gips är ganska krävande 
och jag ser det som en möjlighet att arbeta tillsammans i grupp eller två och två t.ex.). 
 
Inspirationskälla: Något citat, eller en del av en berättelse ur en bok t.ex. Mumintrollen, De knepiga 
katternas bok, Alice i Underlandet. Eller en bildvisning + ett kortare samtal om ex Klees skulpturer 
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eller Max Ernst, Niki de Saint-Phalle, Calder, Roj Friberg, Eva Aeppli.... (Eventuellt byter detta 
moment plats med Tillfälle 4) 
 
Material: Gips, hönsnät, ståltråd, papp 
 
 
Tillfälle 4: VAR: Se ovan. 
 
HUR: Liten genomgång av vad vi gjort vid förra tillfället och reflektion vad deltagarna tyckte och 
tänkte. Genomgång av dagens moment. Här vill jag ge så mycket tid som möjligt åt deltagarna att 
arbeta med sina verk. Grupparbete. Funderingar kring hur utställningen ska se ut. 
 
Inspirationskälla: En tur i ett av gallerierna för att titta på hur konstnärer arbetar med material i sina verk 
(både tavlor, installationer och skulptur) 
 
Material: Gips, hönsnät, ståltråd, papp 
 
 
Tillfälle 5: VAR: Utomhus. Test bygga med narturmaterial i naturen 
 
HUR: Liten genomgång av vad vi gjort vid förra tillfället och reflektion vad deltagarna tyckte och 
tänkte. Genomgång av dagens moment med nya material, där lera och naturmaterial blandas in. Jag ser 
möjligheter i att använda lera i hop med andra material som metall, trä, tyg, sten, sand etc.. både som 
armering, strukturgivare och spännande tillägg och kontraster. Jag vill försöka frångå keramikverkstaden 
så mycket som möjligt, därför är utomhusrummet perfekt.  Jag vill också visa på utomhusrummet som 
arbetsplats i sig och dessutom som utställningsplats. Eget arbete eller grupparbete. Funderingar kring 
hur utställningen ska se ut. 
 
Inspirationskälla: En tur i skulpturparken för att titta på några av konstverken där ute och fundera kring 
vad de föreställer och varför de ser ut som de gör. Finns det någon form av fantasi i dem? Eller 
omskapar betraktaren skulpturernas mening när denne tittar på dem och fantiserar kring dem? Kanske 
något om landart? 
 
Material: Lera, ståltråd, hönsnät, naturmaterial 
 
 
Tillfälle 6: VAR: Utomhus. Test bygga med naturmaterial i naturen  
 
HUR: Liten genomgång av vad vi gjort vid förra tillfället och reflektion vad deltagarna tyckte och 
tänkte. Genomgång av dagens moment. Här tänker jag att deltagarna ska få skapa småverk utifrån 
naturmaterial de själva får leta upp i naturen, de har givetvis lera, ståltråd, tråd och andra verktyg till 
förfogande. De ska arbeta två och två eller allihop tillsammans. Jag är intresserad av hur de ser på en 
sådan uppgift och hur de löser den tillsammans. Tid som blir över ägnas åt att arbeta vidare på tidigare 
arbete eller att starta nya. Funderingar kring hur utställningen ska se ut. 
 
Inspirationskälla: Lämnas något öppen för tillfället, Alternativen är något ur en bok, bild/berättelse 
och/eller att deltagarna får välja ut ett verk, en låt eller något som de tycker inspirerar till 
Fantasivärldsprojektet och förklara varför.   
 
Material: (Lera, ståltråd, hönsnät), naturmaterial 
 
 
Tillfälle 7: VAR: Utomhus. Test bygga med naturmaterial i naturen  
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HUR: Liten genomgång av vad vi gjort vid förra tillfället och reflektion vad deltagarna tyckte och 
tänkte. Genomgång av dagens moment som bygger på det förra tillfället att skapa verk av naturen i 
naturen, alternativt mer renodlat arbete i lera/armering/trä/skrot eller att arbeta vidare på tidigare 
arbete. Jag vill att deltagarna ska få så mycket tid som möjligt att arbeta på sina verk. Eget arbete eller i 
grupp. Funderingar kring hur utställningen ska se ut. 
 
Inspirationskälla: Musik plus ev. att deltagarna får välja ut ett verk, en låt eller något som de tycker 
inspirerar till Fantasivärldsprojektet och förklara varför 
 
Material: Tidigare material plus trä, skrot 
 
 
Tillfälle 8: VAR: Utomhus (EV. Testbygga med naturmaterial i naturen)  
 
HUR: Liten genomgång av vad vi gjort vid förra tillfället och reflektion vad deltagarna tyckte och 
tänkte. Genomgång av dagens sista moment. Det sista tillfället lämnas mer öppet att avsluta verken.  
Avslutning av projektet och slutgiltig dokumentation av historien kring den fullständiga fantasivärlden. 
Slutgiltiga funderingar och bestämmande kring hur utställningen ska se ut. 
 
Inspirationskälla: musik och avslutningsberättelse.  
 
Material: Tidigare material plus trä, skrot  
 
 
Tillfälle 9: Vernissage  av Fantasivärld. Jag håller i öppningen – som jag ser det nu, i form av 
berättande av den berättelse kring Fantasivärld som vi kommit fram till tillsammans - , jag ser gärna att 
deltagarna berättar om sina erfarenheter.  Datum och tid hålles öppet för tillfället för att korrigera det 
tillsammans med deltagarna, så att alla kan komma på sin vernissage! 
 
 

Ramverk för verkstäder: 
 
Tänk bort lokalen. Lokalen är inte specifik bara för att den är på ett konstmuseum, däremot är den 
specifik i den mån att man kan ta del av vad museet erbjuder, vilket ur min synpunkt är viktigt. Att 
kunna betrakta konstverk i verkligheten är både ojämförligt och ovärderligt jämfört med att visa bilder 
på konstverk i en bok.... Lokalen är bara en arbetsplats som används beroende på material. Jag vill se 
både lokal och natur som arbetsplats. 
 
Mitt mål är inte att styra deltagarna att göra fina verk, inte heller vad de gör för verk, mitt mål är att låta 
deltagarna skapa fritt, att ta egna initiativ till att pröva på och låta skaparglädjen stå i fokus.  
 
Syftet med verkstäderna är att dels berika deltagarna med nya kunskaper och nya möten, men dels att 
låta deltagarna upptäcka vilka möjligheter som finns i skapandet och studera hur de går till väga med 
skapandet ihop med andra, hur använder de sig av varandra för att lösa problem, samarbeta, kritisera 
etc. Syftet är också att låta barnen visa sina verk offentligt och på sina villkor, utan stämpeln om att 
barns skapande är gulligt eller fult, och att visa barns verk som verk utan kompromisser.  Jag sätter inga 
gränser. Däremot kommer jag att använda mig av inspirationsmoment eftersom jag anser att de kan 
vara av lika stor vikt som helt fritt skapande som inte utgår från något sådant alls.  Den erfarenhet jag 
fått sedan jag satte min fot i bildverkstaden och den bild/konstpedagogiska verksamheten visar att det 
oftast krävs någon slags inspirationskälla för att både barn och vuxna ska kunna börja skapa annars 
stagnerar ofta fantasin och man blir oförmögen att skapa, när de väl har en eller flera ingångar eller 
inspirationskällor går det hur bra som helst. Självklart finns det vissa som börjar skapa direkt utan att 
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bry sig om något annat. 
 
Det ska tilläggas att inspirationsmomenten självklart inte är pekpinnar för någon slags 
kopieringsverkstad. Mitt mål är inte att deltagarna ska kopiera andra verk osv, utan att bredda deras 
förutsättningar för sitt skapande. Att vissa däremot kopierar andras arbeten eller inspirationsmaterial, 
andra konstverk osv, beror inte på att de inte kan eller inte vill skapa något ‖eget‖ (med det menar jag 
ett verk eller ett motiv som är egenpåhittat och inte direkt återskapar någon annans verk, att en kopist 
skapar ett verk är en direkt kopia av någon annans verk är i och för sig ett eget verk även om det är 
kopierat, men det har inte samma betydelse som att själv hitta på ett verk eller motiv) utan att de inte 
vet hur. Det är en utmaning att hjälpa dessa ur det beteendet, men desto mer givande, för båda parter, 
många gånger. Därför ser jag Fantasivärld som en bra utgångspunkt, inte bara beroende på att temat är 
fritt och öppet med många möjligheter utan också att det är en slags omvandlingsprocess, där den 
vanliga världen vi är vana vid kan förvandlas till en annan och där det mesta är tillåtet (jag har 
fortfarande inte tagit ställning till hur jag anser att verk av mobbing, rasism, extrema religiösa eller 
politiska åsikter, självdestruktivism, sexuella moment, död och våld skulle tillåtas och hur man ska 
förhålla sig till något sådant om det på något oanat sätt skulle uppstå. Visserligen är det en fri 
fantasivärld, men jag vill varken medverka till att skapa sken kring barnverksamhet med sådana moment 
eller att låta mina egna åsikter kring konst och vad som är tillåtet i konsten styra projektet. Jag har 
dessutom mycket svårt att föreställa mig att sådant skulle förekomma i så låg ålder men om så är fallet 
sätter det mig på prov). Att försöka se hur föremål kan omvandlas, hur konstverk egentligen kan se ut 
och där det inte finns några förutbestämda regler och bestämmelser för hur saker och ting kan se ut 
och vara.  
 
Varje tillfällesbeskrivning i upplägget är relativt öppet och fritt, vilket innebär att jag varken har för 
avsikt att bestämma hur varje tillfälle ska se ut i förväg eller att låta dem vara direkt låsta vid 
tillfällesbeskrivningarnas moment. Varje moment är öppet för förändringar, däremot har jag i och med 
beskrivningarna försökt att skriva ner vad jag vill uppnå i momenten, hur deltagarna arbetar, hur de lär 
sig och med vilka metoder genom eget arbete, enskilt arbete, utomhusarbete, inomhusarbete, 
diskussioner och samtal, mer diffust beskrivet är kanske att se hur de klarar problemlösning, svåra 
moment, tillsammans och själva eller med mig, men det är också en del i det hela. Jag ska också tillägga 
att valet av material jag valt att arbeta med ser ut som det gör eftersom allt material som används är 
material som används professionellt av konstnärer och kulturarbetare av olika slag. Jag vill använda 
riktiga, men ändå traditionella material, för att se vilka funktioner, möjligheter och restriktioner de har. 
Dessutom kommer det ligga till grund för deltagarna om de redan arbetar med skulptur-material eller 
om de sedan vill fortsätta med det. Jag vill också med detta påpeka att det mesta är möjligt och att det 
går att arbeta med de flesta material, vilket man också kan dra nytta av på olika sätt om man inte vill 
skapa. Att uppdelningen av material ser ut som den gör från tillfälle till tillfälle beror på att jag tycker 
det är viktigt att vissa material får bearbetas inom och utomhus för att uppleva dem i mesta möjliga. Att 
arbeta med papier maché utomhus i regn är igen höjdare, medan det känns relativt meningslöst att 
arbeta med naturmaterial inomhus. Förutom det, finns ingen bearbetad baktanke med materialval vid 
respektive tillfälle, utan det föll sig helt enkelt så. 
 
På min egen roll som ‖egentlig projektledare‖ ser jag snarare mig själv som en av deltagarna, med 
undantag att jag kommer vara den som styr projektet mot dess slut. Alltså den som håller i trådarna i 
och med att jag kommer att gå igenom material, problemlösare, hålla samtal och diskussioner kring det 
som skapas i Fantasivärld och prata om konstverken på museet osv...min roll är på så vis mer diffus i 
det hela eftersom jag vill studera hur deltagarna arbetar och interagerar med varandra, med material och 
med själva projektet. Var och en är ju en del av projektet och det är deltagarna som utgör Fantasivärld, 
som formar den. Det är viktigt att det är deltagarna står i centrum och inte jag. Vi bestämmer 
tillsammans i projektet. På så vis hoppas jag att barnen upplever en annan slags frihet och att de får ett 
större ansvarstagande, vilket jag tror är både viktigt och positivt. Att bygga upp något från början kan 
vara både stort, intressant, spännande, jobbigt, trist, irriterande och framförallt utmanande.  
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Jag har delat in varje materialgrupp i fyra delar över de åtta tillfällena, med varje materialgrupp uppdelat 
i två tillfällen vardera, detta för att deltagarna ska få chans att både pröva nya material och att arbeta 
vidare med det de startat. Min avsikt är inte att hasta igenom användning och arbete av/i en mängd 
material, vilket skulle vara både bristfälligt, intetsägande och kaotiskt. Inför varje ny del i projektet går 
vi igenom material och deltagarna får en chans att skissa på idéer om de vill.  
 
Jag kommer även att hålla ett öppet samtal kring utställningen med deltagarna, jag tänker att efter halva 
projektet (tillfälle 3-4) är en god tid att börja fundera kring det. Vilka funderingar finns? Vilka önskemål 
och vilka förväntningar? Vi bestämmer tillsammans hur projektet ska presenteras i utställningen.  
 
 
Inspirationsmoment: påverkan (positiv eller negativ) 
 
Se på konstverk – förstå eller få en inblick i hur konstnärer skapar, teckna av/ner detaljer som går att 
använda i det egna skapandet...  
Musik – inspiration till skapande och känsloförmedling, detta är ett mer genomgående moment i 
verkstäderna. 
Posei -   se föregående 
Högläsning -  se föregående 
Visa bilder i böcker, vykort etc. -  förstå eller få en inblick i hur konstnärer skapar, inspiration till skapande 
och känsloförmedling 
Visa egna föremål – diskutera kring hur egna föremål kan omvandlas till föremål som skulle kunna passa i 
en fantasivärld. 
 
Analys och dokumentation: Jag använder mig av Roger Säljös sociokulturella perspektiv när jag 
analyserar deltagarna och gruppdynamik i deras arbete. Men har även Adriana Santiago och Arne 
Larssons texter om fritt skapande i åtanke för att på så vis jämföra med dagens skaparverksamhet. 
 
Varje moment/tillfälle dokumenteras med kamera plus fotografi och enskilda såväl som grupp 
intervjuer/samtal. 
 
Jag är intresserad av hur deltagarna tänker när de arbetar, men också hur fantasivärlden utformas, 
enskilt och i grupp, vilka historier som flanerar kring verken och kring projektet och hur den slutgiltiga 
historien kring fantasivärlden ser ut.  Hur tänker de kring att vara med och utforma något från början, 
att vara med och bestämma? Ser de frihet? Utmaning? Spänning? Är det läskigt? Har de gjort något 
sådant tidigare? I så fall hur då och hur var det? Jag är också intresserad av vad deltagarna anser om sina 
egna verk. Vad kallar de dem? Hur jämför de sina verk med de andra deltagarnas? Hur jämför de dem 
med konstnärers verk, OM de nu gör det? Vad tycker de om att visa upp sina verk på museet? Hur 
tänker barn? 
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Bilaga 4 

 

      
Ett exempel på den lek som ibland uppstod.           Vi skapar med Papier maché.              Ett av samarbetsprojekten, ett hav. 

     
Måleri och väntan på torkning.                                   Vi skapar med lera.                               Början på samarbetet skogen. 

                         
Några av de verk som går att interagera med.                 Mitt i skapandet.                                Att skapa Kominooo. 

       
Experiment med alla verk.                                    Tillsammans.                                                 Vernissagen. 
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