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BILDBANG – säsong 2 

 

Hej! Och PANG! Välkomna till BILDBANG! 

Så öppnas varje avsnitt i tv-serien Bildbang – en tankeväckande, lärorik, 
inspirerande och mångsidig serie som stödjer elever och lärare till att ta  
nya kliv in i bildernas värld.  
 

Programledaren Natanael och de tre barnen Sam, Danny och Thea utforskar i fyra kvartslånga 
avsnitt olika aspekter och intressen kopplade till bildspråk. Genom programmen tar man del av 
praktiska tips, konsthistoria och analysverktyg. I varje avsnitt får ett av barnen hjälp av en 
yrkesperson som guidar till att skapa egna proffsiga verk. Varje avsnitt innehåller också en luring, 
ett litet mysterium, som sker i programmets inledning. Luringen får sin förklaring innan 
programmet är slut.  

Några ord till dig som undervisar i bild 

Barn skapar idag bilder på många sätt, i skolan och på fritiden. De filmar, fotar, ritar, målar och 
publicerar sina bilder genom sociala medier. De är skapare av bilder, men också exponerade för 
bilder i stor omfattning. Bildbang syftar till att utveckla barnens hantverkskunnande och deras 
visuella läskunnighet.  
 
Utgångspunkten för serien är att lära sig att analysera genom att skapa – och att skapa genom att 
analysera. Seriens barn- och kunskapssyn bygger på grundtanken att barns nyfikenhet och egna 
drivkraft är lärandets motor. När man skapar uttrycker man sig, utforskar sina egna bildvärldar och 
gestaltar kunskap. De estetiska ämnena tränar på så sätt förmågan att beskriva visuellt och att 
värdera utan att rangordna eller sortera efter "rätt och fel". Grundläggande kompetenser för allt 
lärande är att kunna värdera och sätta saker i ett sammanhang, liksom att förundras och fascineras 
av det man undersöker genom att pröva, leka, göra, ställa upp hypoteser och att reflektera kring det.  
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Programseriens syfte och målgrupp 

Varje avsnitt presenterar bildanalys, konsthistoria och mediekunskap med koppling till bildämnet. 
Skapande och analys går hand i hand. Programmens innehåll motiverar eleverna och väcker deras 
intresse för bilder och bildspråk, samt visar på bildämnets bredd och möjligheter.  
 
Syftet med programserien är att  

• ge inspiration till att skapa  
• ge en frihetskänsla som stimulerar kreativitet och lekfullhet 
• ge kunskap i att skapa bilder och användbara råd och metoder för bildskapande 
• lyfta fram värdet av handens kunskap (grovmotorik, finmotorik, sinnenas kunskap, 

samspelet mellan tänkande och görande) 
• ge verktyg för bildanalys 
• ge en konsthistorisk orientering 
• ge inspiration för pedagoger och elever att prata om upplevelsen av konst  
• ge verktyg för bildkritiskt tänkande i ett MIK-perspektiv, medie- och 

informationskunnighet. Att förstå hur bilder kan ”luras” genom att visa vanliga tricks och 
lära ut kritiska frågor som: Vad vill bilden? Hur påverkas vi av bilden? Vad vill den som har 
gjort bilden? 

 
Planera och genomför arbetet med stöd av lärarhandledningen. Där finns övningar, tips och 
inspiration som kopplas till programseriens avsnitt, men som också går utanför avsnittens ramar. 
  
Primär målgrupp för programserien är elever i årskurs 3 men den passar i sitt budskap och sina 
kursplanekopplingar för elever på hela låg- och mellanstadiet.  
Du som pedagog anpassar övningarna så att de passar just din undervisningsgrupp. 
 

 

  

Kursplanen i bild (Lgr11) 
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av 
bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Genom 
att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga. 
Kunskap om bilder och bildkommunikation är också nödvändiga för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i 
samhällslivet (Lgr11). 
 
Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, 
• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, 
• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och 
• analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. 
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Om avsnitten 

De fyra avsnitten är vardera 15 minuter långa. 

 
Avsnitt 1: Porträtt 

• Vad är ett porträtt och vad kan det berätta? 
• Olika perspektiv: grod-, normal- och fågelperspektiv. Vad gör 

perspektivet med motivet? 
• Sam träffar fotografen Johan Bergmark och lär sig ta bättre bilder. 

I lärarhandledningen hittar du (bland annat) övningar liknande dem Sam 
gör i programmet: ett arbete om känslor och uttryck, och att teckna 
självporträtt. 
 
 
Avsnitt 2: Mönster 

• Om människans tendens att se mönster överallt. 
• Thea träffar konstnären och formgivaren Carl-Johan de Geer och får 

lära sig att skapa en rapport på ett enkelt sätt. Rapport – ett mönster 
som kan upprepas och upprepas och upprepas... 

I lärarhandledningen hittar du (bland annat) övningar liknande dem Thea 
gör i programmet: skapa bilder à la Miró och hitta gömda ansikten i saker. 
 
 
Avsnitt 3: Stil 

• Hitta just ditt uttryck. 
• Arbeta med annorlunda material. 
• Danny träffar designern Bea Szenfeld och lär sig att göra ett plagg av 

toarullar. 
I lärarhandledningen hittar du (bland annat) övningar liknande dem 
Danny gör i programmet: origami – skulpturer av papper, återvinna material 
och skapa konstverk. 
 
 
Avsnitt 4: Graffiti 

• Om konst i det offentliga rummet. 
• Bilder som förargar. 
• Annorlunda arkitektur. 
• Barnen träffar graffitikonstnären Carolina Falkholt och får testa att 

spraya laglig graffiti.   
I lärarhandledningen hittar du (bland annat) övningar liknande det barnen 
gör i programmet, men utan sprayfärg på väggar: undersök befintlig och föreslå 
ny offentlig konst och använd naturen som inspiration för formgivning. 
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Centralt innehåll, årskurs 1 - 3 
 
Bildframställning 

• Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. 
• Teckning, måleri, modellering och konstruktion. 
• Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram. 

 
Redskap för bildframställning 

• Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund. 
• Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns. 
• Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i 

olika bildarbeten. 
 
Bildanalys 

• Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar. 
• Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och 

konstbilder. 

 

Centralt innehåll, årskurs 4-6 
 
Bildframställning   

• Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.  
• Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.  
• Återanvändning och bearbetning av bilder, till exempel i kollage och bildmontage.  
• Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.  
• Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning av bilder i olika sammanhang. 

 
Redskap för bildframställning 

• Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan 
användas i bildskapande arbete. 

• Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital 
bildbehandling och hur dessa benämns. 

• Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten. 
 
Bildanalys  

• Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap. 
• Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och 

vilka budskap de förmedlar. 
• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap. 
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AVSNITT 1. Porträtt 

”Hur ser du ut egentligen?”. Det är en nyfiken fråga, som kanske kan låta lite fräck? Det är 

klart att du vet hur du ser ut. Du ser dig själv i spegeln och på foton och bilder flera gånger 

varje dag. Men hur ser du ut – egentligen? Vad skiljer ditt ansikte från dina klasskamraters 

eller dina syskons? Inte mycket. Men kanske är din mun lite bredare, dina ögon lite smalare. 

Du kanske har en grop i hakan eller smilgropar i kinderna? Vi ska titta på det mer noggrant 

senare. 

 
I avsnittet Porträtt uppmärksammas vad ett porträtt egentligen är: Vad måste det visa? Måste det 
visa verkligheten – vara realistiskt? Ordet porträtt är latin och betyder “dra fram”. Den som skapar 
porträttet ska dra fram särskilt tydliga saker hos den som blir porträtterad. Porträtt kan antingen 
skapas av någon annan eller så kan du skapa ett självporträtt. I båda fallen måste du titta noga så att 
du hittar det mest typiska i utseendet eller personligheten. Då är det bra om du känner den som ska 
porträtteras så att du vet hur hen ser ut och vad hen gillar.  
 

Prata tillsammans 

1. Varför har konstnärer i alla tider arbetat med porträttkonst? 
2. Varför tror du att det är så populärt med porträtt?  
3. Vad kan vi visa med porträtt? (till exempel hur vi känner oss, hur vi ser ut, hur vi skulle vilja 

se ut, makt, vad som är modernt, att vi finns, att vi har pengar osv.) 
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Övning: Mäktigt 

• Dela in gruppen i par. 
• Använd lärplattor eller digitalkameror.  

 
Låt eleverna fotografera genom att testa olika bildvinklar: 

1. fågelperspektiv – ovanifrån (personen ser liten ut) 
2. normalperspektiv – rakt framifrån (som vi oftast ser varandra) 
3. grodperspektiv – underifrån (personen ser stor ut) 

 
• Ta många bilder och radera dem som personen på fotot inte gillar. 
• Spara bilderna i grodperspektiv – försök att få den du fotar att se så mäktig ut som möjligt. 
• Titta på bilderna tillsammans. Visst ser ni imponerande ut? 

 
Titta gärna på bilder i fågelperspektiv också. De förminskar modellen och det kan vara intressant 
att prata om skillnaderna i uttrycken. Fundera över hur makt kan demonstreras genom dessa olika 
perspektiv. Leta efter bilder i fågelperspektiv i tidningar eller på nätet. Vad vill bilderna visa?  
 

Övning: Våga visa känslor  

Det känns olika inuti oss olika dagar, och olika stunder. Det beror på vilken känsla som är starkast 
just då. Vilka känslor finns det? Hur syns de på utsidan? Vilka känslor är viktiga? Vilka är bäst? 
Vilka får visas? Vilka döljer vi ofta? 
 

 

• Dela in klassen i mindre grupper.  
• Utrusta varje grupp med en lärplatta eller kamera och låt gruppen porträttera varandra när 

de uttrycker/visar olika känslor. För vissa känslor kanske det behövs två modeller.  
• Titta tillsammans på de bilder gruppen väljer ut och låt de andra grupperna gissa vilken 

känsla som porträtteras. 
 

Vilken 

känsla är 

starkast? 
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Övning: Min grej 

Vem är du och vad är typiskt för dig? Är du en som gillar att sova? Äta? Pyssla? Bolla? Låt en pryl 
berätta vem du är. 
 

• Fundera på vilket föremål som bäst berättar någonting om dig. 
• Kan du hitta föremålet i klassrummet? Har du det hemma?  
• Fotografera eller teckna föremålet. Använd bilder från nätet som inspiration, eller utgå helt 

från din inre bild. 
• Skapa en utställning – Min grej – med representerande konst. I en sådan utställning visar ni 

fotografier eller teckningar av de prylar ni valt: gosedjur, legobyggen, böcker, stenar osv. 
 

Övning: Självporträtt 

För att skapa ett porträtt av en person – inte minst av dig själv – behöver du ha en uppfattning om 
hur ansiktet är uppbyggt. Ögonen sitter till exempel mitt på huvudet, höjdledes. Det får plats 
ungefär fem ögon i bredd. Ungefär ett öga får plats mellan ögonen. Näsan är lite bredare än 
avståndet mellan ögonen. Munnen är så bred att den slutar under pupillen. 
 
Använd speglar och fotografier för att se efter hur du ser ut. Du kan också känna i ditt ansikte eller 
titta på en kompis. När ni har tittat på er själva och vet hur era ansiktsdelar ser ut och tecknas kan 
ni börja teckna. Öva på detaljer innan du skapar hela ansiktet. 
 

• Öga: en mandelform där precis nästan exakt hela irisen syns. 
• Näsan: två parenteser med ett par ”airpods” emellan. 
• Munnen: enklast att börja med linjen mellan läpparna. Hur går den? Ser den ut som en 

fågel eller är den nästan helt rak? Går mungiporna uppåt eller nedåt? 
 

Låt en klasskompis titta på din bild. Ge den ”two wish and a star” – vad har du gjort bra, och vad 
kan utvecklas? Om du vill kan du jobba lite mer med bilden utifrån kamratens förslag. Avsluta med 
att färglägga din teckning. 
 
Jobba vidare?  
Vill ni jobba vidare kan du som lärare kopiera porträtten innan de målas. Du kan förminska dem 
och ta tre kopior som kan användas som underlag för övningar i färglära. 
 

• Måla ett porträtt i grundfärgerna (gul, röd, blå). 
• Måla ett porträtt i sekundärfärgerna (orange, lila, grön). 
• Måla ett porträtt monokromt (olika nyanser av en kulör).  

 

Titta på bilder av konstnären Andy Warhol och hans screentryck av kändisar. Visst blev era 
porträtt lite likadana?  
 
Extra – Titta på andra bilder av Andy Warhol. 

• Vad målade han ofta? 
• Vad är typiskt för hans konst? 
• Vad var det med Warhols bilder som gjorde dem så kända och populära, tror ni? 
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AVSNITT 2. Mönster 
Människor är lite speciella. En grej som är både typisk och tydlig för människan är att vi ser 
mönster i nästan allt. Vi söker gärna likheter – att en sak liknar en annan.  

 
Tänk dig en solig sommardag; du ligger och tittar på molnen. Visst påminner de om alla möjliga 
saker? Du kan se ett träd, en båt, ett ansikte, ett paraply, en häst… Och lite samma sak är det om du 
tittar på en abstrakt målning. Abstrakt betyder att det inte föreställer någonting särskilt utan bara 
visar färger och former. Om du tittar på en sådan målning kan du vara säker på att du kommer att 
börja se saker i bilden. Saker som inte finns där, men som din hjärna inte kan låta bli att skapa ändå. 
Miró och Kandinskys bilder passar att titta på: 
 

• Vad ser du i bilderna – om du tittar länge och noggrant? 
• Trodde du att du skulle se allt det när du först såg bilden? 

 
Natanael berättar i programmet att vår hjärna också fungerar så att vi ser faktiska likheter och 
skapar mönster, som randigt eller prickigt. Mönster kan också kallas upprepning, repetition eller 
ordning. Och det i sig är ingenting som är bara mänskligt. I avsnittet pratar de om att naturliga 
mönster som finns överallt i naturen. Vi använder ofta mönster för att göra saker fina. Tyger, 
tapeter och tallrikar har ofta mönster. Mönster kan vara enkla – randiga, rutiga eller prickiga. De 
kan också vara avancerade, med snirklar och detaljer.  
 

• Se er om i klassrummet. Vilka mönster finns härinne? På gardinerna? Kläderna? 
Pennfodralen? Bänkarna? 

• Prata om något av de mönster ni hittar. Tror ni att det var lätt eller svårt att hitta på och 
tänka ut det mönstret? Lätt eller svårt att göra? 
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Övning: Skapa mening i motiv – Tryck till! 

Du behöver: 
1. skyddspapper 
2. ritpapper (A4) 
3. flytande färg (exempel: skolfärgen Redimix) – bäst är om det finns ett mindre hål i 

korkarna så att det bara kommer ut lite färg även om flaskan vänds upp och ner. 
 

• Lägg ut skyddspapperet och placera ritpapperet ovanpå. 
• Se till att huvudkorken sitter på färgflaskan och vänd flaskan upp och ner.  
• ”Rita” med flaskan. Låt det bli en klutt eller en linje. Ta en annan färg. “Rita” med den. Ta 

en till färg. Det räcker med bara lite färg. Det blir inte bättre med mycket. 
• När du är nöjd viker du pappret dubbelt och slätar till det med handen (här märks det om 

du tagit för mycket färg – då flyter det ut på sidorna). 
• Vik upp pappret igen. Tada! Du har en cool, symmetrisk, abstrakt bild. 

 
Sätt upp bilderna och titta tillsammans. Vad kan ni se? En fjäril? Ett monster? Ballonger? Träd? 
 
Jobba vidare?  
Fortsätt arbeta med bilderna. Förstärk vad ni såg. Måla till tydliga konturer. Klipp ut figuren och 
klistra den på ett annat papper så att den får stå för sig själv.  
 
 

Övning: Skapa som Mirò 

Du behöver: 
1. Ritpapper (A4 eller A3) 
2. Svarta tuschpennor (gärna whiteboard) eller svarta oljepastellkritor (kladdkritor) 
3. Färgpennor/tuschpennor/oljepastellkritor 

 

 

Teckna 

utan att 

tänka... 



Lärarhandledning Bildbang. 

 

11 
 

• Alla elever får ett ritpapper och en svart penna eller krita. 
• Uppgiften är rita linjer och former, lite hur som helst.  

Ibland är det enklast att blunda och rita, utan att fundera på vad som hamnar på pappret. 
• Teckna utan att tänka i 15 sekunder. 

Titta ner. Vad blev det? Kan du se att något i bilden liknar någonting? Ser du en spindel? 
En måne? En fågel? 

• Fyll i konturer för att förtydliga de bilder du ser. Färglägg just dessa bilder, så att det syns 
vad du såg. 

 
 

Övning: Oväntade ansikten 

Du behöver: 
1. lärplattor/telefoner med kamera 

 
Vi människor vill gärna känna igen oss själva i världen omkring oss. Därför är det lätt att se hur det 
gömmer sig ansikten här och där. Titta på en bilfront. Ett dörrvred. En husgavel med två fönster på 
ovanvåningen. Stickkontakten där du laddar din telefon. Det finns massor av dolda ansikten, 
överallt. 

• Dela in klassen i mindre grupper, gärna i par om tekniken tillåter det.  
• Gå på ansiktsjakt. 
• Titta noga på hus, på trädörrar, elektriska apparater, trädstammar, asfalt, lampor... 
• Fotografera alla ansikten ni hittar och jobba gärna vidare med några av bilderna. 

 

Jobba vidare?  
Sök tillsammans efter #faces in things på internet. Visa bilderna på storskärm och diskutera vad ni 
ser. Vilka ”ansikten” var oväntade? Vilka hade ni redan träffat på? 
 

Övning: Eget mönster 

• Alla elever får ett A5-papper som redan har markerade linjer för att klippas i 4 delar. 
• Låt eleverna teckna fritt på hela bilden med svart tuschpenna. 
• Klipp isär de fyra delarna och lägg dem rätt, som de låg innan pappret klipptes. 
• Byt plats på bild ett och fyra. 
• Byt plats på bild två och tre. 
• Klistra upp delarna på annat papper eller tejpa på baksidan. 
• Rita eventuellt ihop bilderna med något motiv som täcker skarvarna om det behövs. 
• Ta fyra kopior och låt eleverna klistra upp dem på ett A3-papper. 
• Färglägg. 

 
Diskutera: Hur blev det? Hur fungerade mönstret när det klipptes sönder?  
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Övning: Mönster i stort 

Vill ni göra en hel tapetvägg till ert klassrum, som alla är med och skapar? Dela in klassen i grupper 
som arbetar tillsammans eller skicka runt varje papper i hela klassen. 
 

• Alla elever får en tunn tuschpenna (eller en bra blyertspenna) och ett A5-papper. 
• Alla ritar något på sitt papper och skickar det sedan vidare. Rita något ganska litet i början.  
• Sätt upp alla bilder. Välj ut fyra av dem. 

 

Det kan vara den roligaste, snyggaste, knäppaste, mest oväntade eller coolaste. 
 

• Sätt ihop de fyra utvalda bilderna på ett A3-papper.  
• Låt sedan alla eller några elever rita ihop bilderna genom att dra linjer över alla kanter så att 

de blir till en enda bild. 
• Klipp isär bilderna igen. 
• Byt plats på bild ett och fyra.  
• Byt plats på bild två och tre. 
• Klistra upp dem på ett annat A3-papper. 
• Låt alla eller de som vill rita ihop dem. Dra linjer över alla kanter så att de håller ihop och 

blir som en bild. 
• Kopiera upp bilderna i både A3 och förminskat till A4. 
• Låt alla måla varsin kopia – delar av den tapet ni skapar. 
• Sätt upp bilderna som en tapet på väggen. 

 
 

  

Mönster  

som kan täcka  

en hel vägg! 
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AVSNITT 3. Stil 

Har ni tänkt på att vi egentligen är mycket mer lika än vad vi är olika varandra? Vi har till 
exempel armar, ben, ett huvud och två ögon. Det som skiljer kan vara hur långa vi är, vilken 
hårfärg vi har och hur tätt ihop ögonen sitter.  

 
Men det är ju småsaker. Vi vill både tillhöra en grupp och vara lite unika och speciella. Vi vill till 
exempel kanske ha en annorlunda hobby eller lite tokiga kläder. Din stil och ditt utseende kan visa 
vem du är, och vad du står för. Men eftersom vi alla är olika – både utanpå och inuti, så tänker vi 
också lite olika ibland. Vi har olika intressen och har varit med om olika saker som gör att våra 
tankar vandrar i väg åt olika håll. Vilken tur då att vi kan inspireras av varandra och lära oss nya 
saker!   
 

Övning: Rädda världen med konst! 

Den här övningen kräver en del framförhållning. 
Be elever, föräldrar och kanske kollegor att under en vecka spara sådant skräp som går att återvinna. 
Skölj ur mjölkpaket, spara godispapper, rensa bland de udda strumporna, titta i plast- och 
glasåtervinningen hemma, ta med den gamla plastsleven som just blivit utbytt osv. 
Eleverna kan gärna ta med sig lite varje dag, så att det inte blir så knepigt att bära. 
 
Sedan är det dags att börja återvinn:  skapa skulpturer – göra konst – av skräp. 
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• Se till att ha gott om ståltråd och avbitartänger, limpistoler och limstänger. Gärna 

plastögon och lite garn också. 
• Vill ni måla skulpturerna? Då behövs en vattenfast färg eller akrylfärg för att det ska fästa 

på exempelvis plast. Med sådan färg gäller det att vara extra försiktig med kläderna. 
Kortärmat och förkläde rekommenderas. 

 

Övning: Blomma som Bea 

Om ni vill vika blommor som Bea och Danny gjorde i avsnittet behövs också en del 
framförhållning. Be eleverna samla toarullar hemma. Kontrollera med lokalvårdaren på skolan om 
hen kan hjälpa till och samla. Det fungerar också med rullade papper – men det blir förstås inget 
smart återbruk. 
 

• Dela i så fall fyra (gärna lite tjockare, färgade) A4-papper och gör åtta mindre rullar av dem. 
Tejpa ihop med bra tejp. 

• Vik dem sedan på mitten och fäst ihop dem med tejp eller häftapparat. 
 

 

 

Övning: Papper är perfekt 

Papper är lätt att forma, mjukt men ändå stabilt. I Japan finns en tradition som kallas origami, 
vilket betyder “vika papper”. Ett platt papper kan bli en tredimensionell figur, med volym, höjd, 
bredd och längd. Det finns figurer som är ganska enkla att vika och sådana som är riktigt, riktigt 
svåra. Här är två exempel på mindre knepiga vikningar. Gör dem gärna alla tillsammans, samtidigt. 
Några av eleverna kanske kan origami sedan tidigare och kan hjälpa andra att komma i gång. 
 

• Tranan (googla på filmlänkar)  
Enligt japansk tradition är tranan en symbol för ett långt liv, och det sägs att en trana kan leva i 
1000 år. Är det sant? Vad tror du? Häng upp tranorna i olika långa trådar i taket eller i fönstren. 
 

• Bollar (googla på filmlänkar)  
Den här vikningen kallas lite olika saker: lykta, ask, water bomb, och den är verkligen användbar. 
När du har vikt till och blåst upp den kan du förvandla den till en mängd olika saker: pikachu, 
pumpa, spöke, katt, jordgubbe. Vilken stil väljer du? 

Börja  

samla 

toarullar! 
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Övning: Att läsa bilder 

Bilder är ett språk, nästan precis som vilket som helst. För 
att kunna läsa och förstå ett språk måste du börja med 
bokstäverna – hur de ser ut och hur de låter. När du har 
lärt dig det kan du sätta ihop dem till ord och meningar, 
och till slut kan du förstå saker som egentligen inte sägs i 
texten. Det kallas för att läsa mellan raderna. På samma 
sätt måste du öva om du vill bli riktigt bra på att läsa bilder 
också. Och på att berätta med bilder. 
 
Frågor för ett samtal om bilder: 

• Beskriv vad du ser på bilden. Tänk att du ska 
beskriva den för någon som inte kan se den, men 
som ändå nästan skulle kunna teckna den. 

• Vilket är motivet? Vad föreställer bilden? 
• Vilka färger ser du? 
• Hur känns miljön? 
• Skulle du vilja vara på den platsen? 
• Ser du någonting som verkar ha särskilt stor betydelse? 
• Varför händer det som händer på bilden? Vad har hänt innan? Hur tror du att det slutar? 

Varför tror du det? 
 
Googla gärna efter bilder att titta på och prata om, förslagsvis Grindslanten, Tuvstarr och Skriet. 
Fortsätt gärna arbeta genom att skriva berättelser om dem på svensklektionerna. Teckna och måla 
en bild som visar slutet på berättelsen. Bilden ska vara lite lik originalbilden – alltså kunna kännas 
igen, påminna om originalet. 
 

Övning: Återbruka konsten 

• Skriv ut ett par exemplar vardera av kända konstverk som Stjärnenatt, Mona Lisa, Rafaels 
änglar och Blomsterfönstret.  

• Låt eleverna bestämma vad de skulle vilja använda motivet på bilden till.  
• Ni kan till exempel skapa klippdockekläder. Teckna upp ett par byxor på ett annat papper. 

Klipp ut. 
• Lägg formen på det snyggaste stället på konstbilden och fyll i konturerna. Klipp ut. 
 
Nu har du ett par unika och snygga pappersbyxor med konsthistoriskt mönster. 
• Vad mer kan motiven användas till? Gardiner? Mobilskal? På bilar? Hus? Gör likadant som 

i exemplet med byxorna. 
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AVSNITT 4. Graffiti 
Människor har i alla tider både klottrat på väggar och skapat storskaliga, beställda konstverk.  

 
Konstverken kan vara skapade av olika anledningar: 
 

• för att visa makt, till exempel statyer av kejsare eller gudinnor 
• för att berätta något som den med makt tyckte var viktigt, som på kyrkomålningar 
• för att dekorera och göra något fint. Då kallas konsten dekorativ.  

 
Dekorativ konst finns till exempel på mosaiker från romarriket. Mosaiker gjorde romarnas hem 
vackra. Idag ser vi exempel på dekorativ konst i den offentliga konsten. Offentlig konst är oftast 
neutral, den ska inte väcka så starka känslor. Men viss offentlig konst väcker ändå känslor. Ibland 
för att människor tycker att den är ful,  för att de tycker illa om motivet eller för att de ogillar en hel 
konstform – som graffiti. Många tycker att graffiti bara är klotter. När det är klotter är det olagligt. 
Graffiti är i alla fall inget modernt påhitt. Människor har klottrat i alla tider, på bergväggar, på 
pyramider, på gladiatorarenan och i kyrkbänkar. Idag tycker vi att sådant gammalt klotter är 
spännande och intressant.  
 

• Vad tror du att dåtidens människor tyckte om klotter? 
• Finns vårt klotter kvar om 1000 år? Är det bra eller dåligt? 
• Är det fint eller fult med graffiti? Finns det både och?  

https://www.google.com/search?as_st=y&tbm=isch&hl=sv&as_q=romersk+mosaik&as_epq=&as_oq=&as_eq=&cr=&as_sitesearch=&safe=images&tbs=itp:photo,sur:fc
https://www.google.com/search?q=offentlig+konst&tbm=isch&ved=2ahUKEwibxIvB4ZzoAhUKzioKHTRuCbsQ2-cCegQIABAA&oq=offentlig+konst&gs_l=img.3..0l9.149430.154629..155386...0.0..0.114.945.14j1......0....1..gws-wiz-img.....0.FNOtDDGO2aw&ei=P0VuXtuoGYqcqwG03KXYCw&safe=images&tbs=itp%3Aphoto%2Csur%3Afc&hl=sv
https://www.google.com/search?q=offentlig+konst&tbm=isch&ved=2ahUKEwibxIvB4ZzoAhUKzioKHTRuCbsQ2-cCegQIABAA&oq=offentlig+konst&gs_l=img.3..0l9.149430.154629..155386...0.0..0.114.945.14j1......0....1..gws-wiz-img.....0.FNOtDDGO2aw&ei=P0VuXtuoGYqcqwG03KXYCw&safe=images&tbs=itp%3Aphoto%2Csur%3Afc&hl=sv
https://www.google.com/search?q=ancient+time+grafitti&tbm=isch&ved=2ahUKEwjYh8nd6ZzoAhVFuioKHb6iA7UQ2-cCegQIABAA&oq=ancient+time+grafitti&gs_l=img.3...2205.85920..86497...0.0..0.155.1521.18j3......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67j0j0i131j0i30j0i19j0i8i30i19j0i8i10i30i19j0i8i30j0i8i10i30.1AlgAKNz3TM&ei=3k1uXtigJsX0qgG-xY6oCw&safe=images&tbs=itp%3Aphoto%2Csur%3Afc&hl=sv
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Prata tillsammans 

Snopp på husvägg – förbered dig på ett fniss 
I avsnittet om graffiti får vi se en jättestor snopp målad på en husvägg. Det kan vara bra att tala om 
det för eleverna, så att de är förberedda. Stanna gärna avsnittet precis efteråt och låt eleverna 
uttrycka några tankar och känslor inför vad de just såg. Nedan följer förslag på bilder att se (googla 
på) och diskutera kring med utgångspunkt vid Carolina Falkholts snopp. 
 

 
 
1. Frej 
Frej, eller Frö, var en fornnordisk gud som kopplas samman med fruktbarhet, alltså att livet på 
jorden förökar sig. Antagligen är det därför vi ibland kan se honom avbildad med en jättestor 
snopp. Skulpturen på bilden är ungefär 1 000 år gammal. 
 

• Tror du att människorna på den tiden tyckte att det var pinsamt att tänka på Frej avbildad 
som han var?  

• Varför tyckte den som gjorde skulpturen att det var viktigt att Frej visades på det här sättet? 
• Vad berättar det om vad som var viktigt för den tidens människor? 

 
2. Venus från Willendorf  
Statyn, eller figurinen, är från stenåldern och kan vara nästan 25 000 år gammal. Forskarna tror att 
det är någon typ av fruktbarhetssymbol, precis som Frej. Människor gjorde sådana här runt om i 
Europa, och arkeologerna har hittat flera hundra. 
 

• Vad ser du på bilden? 
• Varför tror du att någon har valt att den skulle se ut precis så här? 
• Varför tror du att stenålderns människor valde att lägga tid på att hugga ut en figur ur 

en sten?  
• Vad berättar figurinen om vad som var viktigt för den tidens människor? 

https://www.google.com/search?q=Zlatan+staty&tbm=isch&ved=2ahUKEwi558S95pzoAhUWwSoKHeGbCC8Q2-cCegQIABAA&oq=Zlatan+staty&gs_l=img.3..0l10.228209.234109..234820...1.0..0.88.880.13......0....1..gws-wiz-img.......0i10.24mA9FAxFyk&ei=dkpuXrnUCJaCqwHht6L4Ag&safe=images&tbs=itp%3Aphoto%2Csur%3Afc&hl=sv#imgrc=71V8g4nhkPKLxM
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Venus_fr%C3%A5n_Willendorf
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3. Carolina Falkholts målning 
• Varför fick Carolinas målning inte vara kvar? 
• Tycker du att det var rätt? 
• Vem ska bestämma om konsten vi ser runt omkring oss? 

 

Övning: Det offentliga rummet 

I avsnittet om graffiti diskuterar Natanael och barnen kring konst och bilder som vi ser runt 
omkring oss. Får vem som helst placera konst var som helst? Svaret på det är nej. Men i det som 
kallas “det offentliga rummet” har ofta samhället bestämt att det ska finnas fina saker som vi 
medborgare kan titta på. Det kan vara ett vackert golv, en tavla på väggen i ett väntrum eller en 
skulptur i en park. Skolor har ofta någon form av utsmyckning som räknas som konst (och inte 
bara som formgivning – som till exempel en särskild färg på väggen eller ett utsirat trappräcke). 
 

• Vilka konstverk har ni i er närhet? Hänger det en tavla utanför rektorsexpeditionen? 
Står det en skulptur på skolgården? I en park ni känner till? Mitt i en rondell på vägen 
till skolan? Kanske kommer någon på konst som finns längre bort. 
Brainstorma. Låt alla elever tänka efter enskilt först och sedan prata två och två. 

• När ni tillsammans kommit på massor av offentlig konst är det dags att tänka nytt: 
Vilken konst skulle du vilja ha – och var – i din närhet? 

• Om ni har tillgång till kameror eller lärplattor kan ni gå ut och fotografera den plats ni 
bestämmer er för att ni skulle vilja utsmycka. Om ni inte har kameror går det fint att gå 
dit och teckna av platsen också. Fota eller teckna från så många olika vinklar ni kan. 

• Låt var och en av eleverna hitta på en skulptur som skulle passa på platsen. Rita och 
skissa, klipp ut och klistra upp på en utskriven eller tecknad bild av er plats. 

• Eleverna bygger sedan sin skulptur i miniatyr. Använd aluminiumfolie och gipsbindor, 
lufttorkande lera eller modellera. 

 

Det fungerar lika bra att vända på ordningen – bygga en modell först och sedan placera ett 
fotografi eller teckning av den på den utskrivna bilden/teckningen av platsen. 
 
 

Övning: Min tag  

I avsnittet får vi inte se så mycket av den allra vanligaste sorten av graffiti: bokstäver, ord och tags. 
Men det är roligt att se hur ens eget namn ser ut med sådana bokstäver – min tag. 
 

• Låt eleverna få varsin utskrift av alfabetet i graffitistil. Sådana mallar kan du hitta som 
ritmallar eller graffitialfabet på nätet. 

• Vill du hellre jobba digitalt är det enkelt att använda till exempel flaming text för att leka 
med bokstäver och färger.  

• Låt eleverna skriva sina tags och experimentera med graffitins formspråk. Färglägg och 
laminera bilderna. Använd dem som bokmärken eller namnskyltar.  
 
 
 

 

https://flamingtext.com/logo/Design-Graffiti-Burn
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Övning: Det finns all tid i världen för konst 

I avsnittet om graffiti säger konstnären Carolina Falkholt ”det finns allt tid i världen för konst”. 
Och det kan vara sant, om vi tillåter det. Låt oss pröva att göra pilliga, detaljerade bilder som tar tid. 
 

Du behöver: 
1. ritpapper (lite tjockare) 
2. temperablock/puckar 
3. vatten 
4. hårpensel 
5. sugrör 
6. fine-line-tuschpennor. 

 
• Gnugga upp rikligt med färg i blocket och låt hårpenseln suga upp det. 
• Kläm på penseln ovanför pappret så att det droppar ner.  
• Ta ett sugrör och blås på färgen så att den sprider sig.  
• Om färgerna ska blanda sig: ta fram ett annat färgblock och gör likadant. 

Om färgerna inte ska blanda sig får du vänta. Måla i ett annat hörn av pappret. 
Ju mindre vatten du har i penseln, desto fortare torkar det. 

• När pappret har fått de färger du vill låter du det torka. 
• Gör gärna flera bilder samtidigt så att du kan välja den som blev bäst. 
• Sedan är det dags för pillet: Med en tunn tuschpenna (fineliner) fyller du i de olika fälten 

med små ringar – precis som Carolina Falkholt gjorde i filmen.  
• Du kan måla helt fritt i olika fält eller vara bestämd med ett motiv som du tecknar över alla 

färger. Det viktigaste är att vara noggrann med alla pyttesmå ringar. Det tar tid. Men det 
blir fint. Och du har ju all tid i världen. 

 
 

Övning: Måla tillsammans 

I avsnittet om graffiti får barnen möjlighet att spreja färg på en vägg. Det kan inte vi göra, men vi 
kan jobba stort och fritt tillsammans så att det nästan känns likadant. 
 

• Om ni har tillgång till papper på rulle så kan ni ställa ihop bord i en lång rad. Då kan ni göra 
en stor målning tillsammans.  Antingen kan ni använda temperablock/puckar eller flytande 
färg (exempel: skolfärgen Redimix). Alla elever behöver en pensel och en färg var. Alla 
börjar måla där de står runt bordet och flyttar sedan vidare med sin färg så att det hamnar 
lite av alla kulörer lite överallt. Alla gör precis som de vill – förutom att förstöra för någon 
annan. En vill måla “fint” och pyttigt, en annan stort och abstrakt. Allt går lika bra. Bilden 
blir en enda gemensam till slut. 

• När färgläggningen är klar behöver bilden torka.  
• Sedan går ni lös med tuschpennorna. Använd gärna whiteboardpennor, så att linjer och 

streck syns ordentligt. Titta också på några målningar av Carolina Falkholt. Låt alla elever 
teckna sina noggranna cirklar där de tycker att det passar på bilden. Och byta plats. Och 
fortsätta. 
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Övning: Med naturen som inspiration 

I avsnittet om graffiti får vi möta konstnären och arkitekten Antoni Gaudí. Han inspirerades av 
djur och natur i sina skapelser och det är tydligt för var och en att se. Titta noggrannare på hans 
hus, park och skulpturer. 
 

• Gå ut i naturen och hitta ert eget inspirationsmaterial. En kotte, ett löv, en trädgren, en 
blomma, en buske, en myra. Myran kan vi inte ta med in, och inte busken heller, men vi 
kan fotografera eller teckna av. 

• I klassrummet är uppgiften att teckna och måla ett hus eller en möbel som tydligt 
inspirerats av naturfyndet. Huset kanske är täckt av små plattor, som kotten. Eller soffan är 
grön och fluffig, som busken. 

• Om ni vill kan ni också bygga modeller av skapelserna. Det går bra att använda exempelvis 
kotten och bygga om den till en bänk. Att skapa fluffet hos buskbänken går med vadd. Alla 
material är tillåtna. 
 

Foto Johan Bergmark omslagsbild och porträttbilder (sidorna 6, 9, 13 och 16) 

Lärarhandledningen är skriven av bildlärare Eva-Lotta Fors i samarbete med UR. 

Upphovsrätten till innehållet i den här lärarhandledningen tillkommer UR, om inte något annat särskilt 
anges. Lärarhandledningen får fritt kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang. När 
lärarhandledningen eller delar av innehållet används på olika sätt ska den ideella upphovsrätten iakttas. 
Det här betyder att du som lärare i din undervisning bland annat får kopiera upp så många kopior du behöver 
av hela eller delar av lärarhandledningen och dela ut till elever, tillhandahålla den digitalt till eleverna i en 
elevportal eller liknande, eller visa i en Powerpointpresentation. Viktigt att tänka på när du använder 
lärarhandledningen, på olika sätt, är att det alltid ska gå att se vem eller vilka som har upphovsrätten. Om 
lärarhandledningen kopieras upp i sin helhet så framgår det redan, men om det är så att du väljer att bara 
använda någon del behöver du skriva i anslutning till det du använder vem eller vilka det är (UR och/eller 
annat namn, som framgår i lärarhandledningen). 


