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Abstrakt

Den här undersökningen har sin utgångspunkt i en observation under en bildlektion. Bildläraren 

kopierade en bild ur målarboken ”Måla med mästarna” och använde den som förlaga som skulle 

färgläggas. Lektionens syfte upplevde jag som otydligt och valet av gamla mästare som förebild 

var provocerande. Mot denna bakgrund började jag undersöka förlagornas relevans för 

bildundervisningen idag. Min frågeställning är: Hur uppfattas förlagor idag och kan de vara 

verktyg för att utveckla relation till och förståelse för nutida bildspråk? Med underfråga: Hur kan 

sådana förlagor se ut?, som blir till grund för gestaltningsarbetet som del av undersökningen.

Med hjälp av skrivna intervjufrågor, muntliga intervjuer samt en workshop med mina 

kurskamrater samlade jag in empiriskt material för min undesökning. Undersökningen ledde mig 

till upptäckten att det finns en dualitet i förlagans tolking. Det finns en rådande diskurs om 

förlagan som något som kopieras - alltså står i motsats till eget skapande. Men mer blir förlagans

befriande kraft tydlig. Förlaga som förebild, som idegivare, som inspiratör. I dagens visuella 

samhälle blir förlagan ochså ett verktyg för att närma sig och få förståelse för nutida bildspråk.

Min slutsats är att förlagan kan vara och är ett viktigt verktyg för att få en ökad bildkompetens. 

Med fokus på förlagans befriande kraft är det pedagogen som gör förlagan till ett verktyg i 

bildundervisningen.

Sakta växte fram en mer komplex bild av förlagan som kan vara ett pedagogiskt verktyg idag. 

Där bilden är fri från kopplingen till en slutlig förebild, där populärkultur får träda in, där gamla 

mästare kan användas för att förtydliga bildspråket idag. När vi vill undersöka hur kvinnor 

avbildas idag kan vi synliggöra samtida visuella tecken om vi ställer dem i relation till en förlaga 

som till exempel Mona Lisa.

I min gestaltning ville jag visa processen i mitt arbete, från första mötet med schablonaktiga 

Mona Lisa till frågor som uppstod och nya bilder som växte fram. Jag valde att sätta upp bilder, 

anteckningar och även ett filmat samtal där jag med en vän och kollega samtalar kring begreppet 

förlagor. Allt visuellt material sattes upp i en kronologisk ordning och följde min process. 
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Videon spelades upp i en digital bildram och sattes upp likvärdig de övriga bilderna, som en 

skiss i min arbetsprocess.

Inför utställningen gjorde jag tillbakablickar och reflektioner som jag också monterad upp på 

väggen tillsammans med övriga skisserna i form av små planscher med storskriven text.

Som en fortsättning i utforskandet av begreppet förlaga, eller som en kommentar bjöds även 

publiken in att fortsätta mitt arbete. En hög med papper och skriv- eller skapande material erbjöd 

alla att delta i min gestaltning.
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1.Inledning  

Introduktion 

Som blivande bildlärare möts man av olika hinder i utövandet av sitt yrke, precis som många 

andra lärare .När man närmare undersöker  avhandlingar som berör bildläraryrket så handlar det 

om några saker som vid närmare eftertanke står i relation till varandra. Något som jag i denna 

undersökning väljer att lyfta fram är hur man ser på bild och bildundervisning och brist på 

relevanta läromedel. 

Att rita efter förlaga var ett allmänt accepterat sätt att lära ut teckning förr i tiden. Till en början 

undervisades blivande konstnärer men senare började man undervisa även skolbarnen i teckning 

eftersom man ansåg att färdigheter i linearteckning var användbara. Förlagor och mallar 

användes flitigt in i början av 1900 talet. Med psykologins framfart under 1900talet och den 

förändrade synen på skapande som något kopplat till själslivet försvann förlagor och mallar ur 

bildundervisningen eftersom de ansågs vara själs- och kreativitetsdödande. Den synen finns kvar. 

Förmodligen skulle ingen använda så drastiska uttryck som ”själsdödande”, men i skolans och 

undervisningens värld som, trots postmodernismens idéer om att det finns olika sätt att se på 

saker och ting fortfarande handlar om att tänka rätt eller fel, hamnar förlagan gärna i facket – fel. 

Inte helt ”rumsrent” och ett föråldrat sätt att undervisa i bild.

Men förlagor lever kvar. I mina kontakter med förskola, skola och gymnasium har jag lagt märke 

till att förlagor inte är borta ur undervisningen, men att de  inte alltid används genomtänkt 

pedagogiskt, d.v.s med syfte att erbjuda förlagor som pedagogiska verktyg i en läroprocess.

Frågan är hur förlågor används idag, och varför väckte mitt intresse. Det vore egentligen ganska 

orealistiskt att förvänta sig att ett så beprövat sätt att närma sig bild på skulle försvinna ur skolan 

och bildundervisningen. Min avsikt är att leta upp olika exempel på hur förlagor används idag 

och undersöka hur de kan användas i bildämnet. Behövs förlagor idag och finns det förlagor 

anpassade till dagens bilduppfattning och bildspråk?
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Bakgrund   

Som barn roade jag mig med att färglägga målarböcker. Jag kommer fortfarande ihåg känslan 

när jag vände bladet i målarboken och påbörjade färgläggningen av en ny teckning, och känslan 

av glädje när jag fortfarande hade många bilder att välja på. Dessutom älskade jag ramar med 

olika former märkta med nummer som man sen skulle färglägga efter ett färgschema. (ett =röd,

två =blå .....). Men jag minns också när jag tappade intresset för detta. Ju mer jag erövrade 

teckningens värld desto mer begränsande kändes dessa böcker. Jag började använda dem som 

ritböcker och i tomrummet kring de tryckta bilderna ritade jag egna teckningar.

Med detta kvar i minnet blev jag överraskad över att se färgläggningsbilder i bildsalen på en 

högstadieskola. Visserligen var motivet en gravt förenklad linjeteckning av Mona Lisa men 

syftet med bilden var detsamma som med bilder på små söta hundar och katter som jag roade 

mig med när jag var 5 år. Att färgläggas.

Att arbeta efter förlaga är inte helt obekant för mig. Min första mentor inom konsten mötte jag 

för 20-år sedan när jag på allvar påbörjade min konstnärliga bana och förberedde mig för högre 

konstnärliga studier. Han bläddrade igenom mina arbetsprover och slängde sen fram en jättebok 

med Da Vincis teckningar och skickade mig hem med uppmaningen att komma tillbaka när hela 

boken var kopierad. Jag var besviken, det kändes gammaldags och tråkigt, men jag jobbade 

stenhårt med att rita av teckningarna. Det var bara början, en uppvärmning kan man säga. Den 

intensiva förberedelsekursen tog nya vägar hela tiden och efter ett år av undersökande och 

övningar, kom jag slutligen in på den eftertraktade utbildningen.

Det som ändå gjorde stort intryck på mig och som jag ännu minns är den boken med da Vincis 

teckningar som jag umgicks med länge. Vissa teckningar kopierade jag flera gånger för att få den 

rätta linjekaraktären, med samma lätthet som Leonardo. Det var något som hände med mitt sätt 

att se på linjen, på formen, på bildens patos. När jag nu många år senare i min utbildning, till 

bildlärare, kommer i kontakt med bildundervisningen möter jag lärare som också använder sig av 

gamla mästare, fast på ett helt annorlunda sätt. Hela bildsalen är fylld av högar med kopierade 

teckningar av Mona Lisa som är förenklade till bilder som man brukar ge till små barn att 
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färglägga. Läraren förklarar för mig att det är det som är syftet med den bilden, att alla ska kunna 

färglägga på olika sätt.

För mig blev detta inget annat än en bekräftelse av Jan Thavenius syn på bildämnet som

dominerats av den så kallade modesta estetiken 1. Thavenius använder sig av begreppet modest 

estetik för att beskriva en estetik som är marginaliserad och inte tar plats. Den modesta estetikens 

roll är att erbjuda oss en paus mellan olika kravfyllda situationer och uppskattas som sådan, som 

en rogivande, avslappnande estetik. Detta till skillnad från det Thavenius benämner den radikala 

estetiken som ska väcka frågor och leda eleverna till att formulera nya tankar och värderingar. I 

skolan ser jag att bildämnet blir betraktat som ett pausarbete mellan de mer krävande ämnena. 

Bilden av Mona Lisa som jag mötte i bildundervisningen har förföljt mig sen dess. Varför ger 

man en 13-14 åring att färglägga en bild? Känns som ett sätt att fördriva tiden mellan lektionerna 

som man anser vara viktigare och mer krävande. Varför väljer man just en bild av Leonardo Da 

Vinci? Är det för att försöka ge en föreställning av något viktigt? Något riktigt? Är detta ett 

uttryck för avsaknad av relevanta läromedel? Frågorna var många, och jag kände att jag måste ta 

itu med min egen relation till att arbeta med förlagor men också att försöka förstå hur man ser på 

förlagor idag och om dessa kan användas som verktyg i bildarbetet.

Min pedagogiska bana började några år innan jag kom in på Konstfacks Bildlärarutbildning. Jag 

arbetade som s.k. atelierista på en Reggio Emilia inspirerad förskola. Den perioden har betytt 

mycket för mig för hur jag tänker kring bild och pedagogik. Arbetar man med barn inspirerad av 

detta synsätt förväntar man sig inte att barnen ska leva ut något medfött, alltså att bara släppa ut 

den skapande kraft barnet har inom sig. Man har en, visserligen stark tilltro till barnens 

kreativitet, och deras självklara relation till bildspråk, men man sätter det i relation till olika 

lärprocesser och söker efter olika verktyg för att utmana barnen och får till stånd 

lärandesituationer2. Till exempel så är övningar att rita av ett träd kopplat till att lära sig vad ett 

träd är och hur årstidsväxlingar speglas i trädet. Tecknandet möjliggör för barnet att tänja på 

gränserna, att släppa fantasin fritt, man kan lämna naturfakta och söka en mångfald av 

perspektiv. Under  åren har jag sett att barnen gärna använder sig av förlaga i sitt sätt att lära. 

1 Thavenius, Jan (2005)Om den radikala estetiken, Utbildning&Demokrati,Nr1,11-33

2 Malaguzzi,Loris, Dah lberg Gunilla m fler (2005) Exemplet Reggio Emilia, Premiss
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Och gärna bilder eller texter ur sin närmaste omgivning och sin vardag. Saker som är viktiga.                            

Arbete i liten grupp erbjuder barnen att arbeta med problemlösning och att använda varandras 

arbete som förlaga vilket är en viktig del av den hela processen.         

Denna erfarenhet har spelat en viktig roll i mitt sätt att se på bildundervisningen i skola och 

gymnasium.                                                                                                  

Kanske spelar mitt intensiva umgänge med Leonardo da Vinci in när jag reagerar så negativt på 

den, i mina ögon, förlöjligade bilden av Mona Lisa som sjundeklassare fick arbeta med.

Syfte 

Syftet med min undersökning är att se hur man idag jobbar med förlagor inom ämnet bild och 

vilka relationer jag som blivande bildlärare och andra har till dessa. Dessutom vill jag undersöka 

om arbetet med förlagor kan utveckla relationer till och förståelse för bild och konst i dagens 

samhälle och skola. Min tanke är att se hur förlagor ska kunna användas på ett produktivt sätt.                                        

När man tänker på skolans olika ämnen så finns det en tydlig skiljelinje när det gäller läromedel. 

Till de mer teoretiska ämnena som av många anses som ”riktiga” ämnen, finns det en variation 

av läromedel i form av böcker, arbetsböcker, cd-skivor... Bildämnet är ganska fattigt på 

läromedel, speciellt sådana läromedel som riktar sig till eleverna.                                                                                  

Min undersökning med förlagor behöver inte leda till en lärobok men kanske inspirera till ett sätt 

att tänka på läromedel i ämnet bild.

Frågeställning  

Min grundfrågeställning som jag utgår ifrån i undersökningen är:

Hur uppfattas förlagor idag och kan de vara verktyg för att utveckla relation till och 

förståelse för nutida bildspråk?

Min gestaltning vill jag koppla till en underfråga som kommer som en naturlig följdfråga :

Hur kan sådana förlagor utformas?

Empiri   
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Det insamlade materialet som ska undersökas består av egna observationer av arbete under 

bildlektionerna på verksamhetsförlagdutbildning, intervjuer med främst bildlärare men också 

andra lärarkategorier som kommer i kontakt med bilden och förlagan. Jag samtalade även med 6 

st elever från olika skolor i Stockholm och Nyköping. Eleverna går i årskurs 6-8. En workshop 

som jag anordnade med mina kollegor medstudenter gav mig extra material till min underfråga 

kring förlagan, som är kopplad till gestaltningen.

I min undersökning utgår jag även av tidigare gjorda erfarenheter som till exempel mina egna 

barns skoltid.

Urval och avgränsning 

För att få en mer övergripande bild av hur förlagor används idag i olika former av

bildundervisning lägger jag vikt vid att materialet som samlas in kommer från fler olika källor 

och inte från en och samma källa.                                                                                                  

En större variation av material hjälper mig att få en mer komplex bild av förlagans användning. 

Eftersom begreppet förlaga är ganska brett, så måste jag avgränsa mitt undersökningsområde.  

Vad är en förlaga?

För att avgränsa undersökningsområdet blir jag tvungen att definiera ordet förlaga och vilken den 

allmänna tolkningen är av ordet. Jag vill få ett ordentligt begrepp som jag kan hantera vidare i 

undersökningen. I National encyklopedins definieras förlaga så här: ”förlaga (text eller bild) 

som ligger till grund för kopiering eller avskrift”.3 Denna definition är ganska tydlig och 

stämmer väl överens med hur förlagan användes under 1800-talet och det tidiga 1900- talets 

bildundervisning. En bild som skulle kopieras av eleven. Men en sak som jag vill lägga till i 

definitionen är av ”med personlig prägel”. Eftersom det handlade om en process, en relation 

mellan bilden och eleven, så uppstod ju alltid personliga variationer i resultatet. I andra kontexter 

förekommer ordet förlaga som något som kopieras utan att förändras det minsta, som de 

nedladdningsbara filerna på datorn, en gammal tennkrok som formgjutits, eller en bok som 

3 www.ne.se/förlaga
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trycks i ett antal exemplar. Ett intressant sätt att se på förlaga är när man använder en konstnärs 

verk som förlaga och kopierar genom att måla av dennes verk, och då inte bara vad den 

föreställer utan även stilen.                                                                 

Eftersom min undersökning är kopplad till bildundervisningen så väljer jag att undersöka förlaga 

kopplad till bildförståelse. Då innefattar förlaga en bild, ett foto, ett konstverk eller en konstnär 

avsedda att avbildas med syfte att bilda uppfattning och förståelse kring verket (eller för 

konstnären) samt att få vissa färdigheter kopplade till ämnet bild. Dessutom så väljer jag bort den 

typ av förlaga som kan benämnas mall eller som inte ryms inom begreppet bild. En mall 

upprepar en form utan att behöva skapa förståelse för den. Mallen kan ha ett syfte att öva in vissa 

motoriska rörelser men grundsyftet är dock ändå att kunna upprepa en viss form.                          

En förlaga enligt min definition är en bild avsedd att avbildas men som förutsätter en process, 

undersökande, som resulterar i att det uppstår en relation mellan bilden och den som arbetar med 

förlagan. Syftet med förlagan är inte att enbart mekaniskt reproducera det som förlagan 

föreställer utan att förlagan används som ett verktyg för att utveckla färdigheter och förståelser. 

Arbetet med förlagan ska innebära en fördjupning, att börja med det enkla och arbeta mot det 

mer komplexa, hitta mer detaljer.

En intressant fråga är huruvida mallar är förlaga och vice versa. Om jag inbegriper mallar i min 

undersökning av förlaga så får jag ett väldigt brett område att undersöka men samtidigt mer 

begränsat. Mallar har ,enligt min uppfattning, ett mer bestämt användningsområde och tydligare 

syfte än förlaga. En mall är enligt definition på en förlaga avsedd att kopieras men erbjuder inte 

samma process och variation som en förlaga. En förlaga kan också vara en idé eller en person, en 

mall är något som bokstavligen ska efterföljas med pennan för att åstadkomma en bestämd form. 

Utifrån detta resonemang vill jag avgränsa mitt undersökningsmaterial på så sätt att jag utesluter 

det som tydligt faller in under begreppet mall. I vissa fall kan elevens val av strategi i närmandet 

till förlagan avgöra om det handlar om förlaga eller mall. Ett löv kan man titta på och rita av eller 

så kan man helt enkelt lägga ner på pappret och följa lövets form med pennan.I det andra fallet 

ser jag att lövet har använts som en mall, och man kan åstadkomma ett antal exakt likadana 

teckningar.                                                                                                                          

Det känns också viktigt att avgränsa mig mot den alltför breda uppfattningen av vad en förlaga 

kan vara. I bildundervisningssammanhang kan man tänka sig att en förlaga kan vara att teckna 
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efter modell, eller att följa skrivna instruktioner. Eftersom min frågeställning handlar om 

koppling mellan förlaga och bildförståelse vill jag avgränsa förlagan ytterligare, inte enbart mot 

mall. I min undersökning tänker jag avgränsa mig mot en alltför bred tolkning av förlaga utan 

tolkar förlagan som bildmaterial som ska kunna användas som pedagogiskt verktyg.

Metod 

Jag utgår från diskursen om förlagan som något som är ”fel” och något som begränsar. I min 

undersökning kommer jag främst att använda mig av kvalitativa undersökningsmetoder, 

observation och intervju. Förlagans användning är historiskt baserad på tradition som växte fram 

inom olika grupper och kulturer. Och det känns naturligt att undersöka den i sådana relationer. . 

Det finns en kulturell uppfattning om hur förlagan ska betraktas i förhållande till 

bildundervisning. Min frågeställning baseras till en stor del på observationer gjorda under min tid 

på verksamhetsförlagdutbildning. Utifrån observationerna väcktes frågor som jag kommer att 

använda mig av i intervjuerna. Även mina egna barns bildundervisning kommer att vara av stor 

vikt i insamlandet av exempel eftersom samtal med mina egna barn erbjuder en djupare insyn i 

deras egna uppfattningar av sin bildundervisning. Jag får även möjlighet till observation på mina 

barns skola.                      

För att samla in mer material och kunna genomföra min undersökning kommer jag framför allt 

att använda mig av intervjuer. Insamlade data analyseras fortlöpande och sätts i kontext.

Intervju

(Den korta intervjun skickades till en grupp bestående av tio människor som på olika sätt arbetar 

med bild och bildundervisning. Sex stycken deltog i den skriftliga intervjun och två ställde upp 

på samtal i stället.) – flyttas

Intervjun genomfördes som ett skriftligt frågeformulär med öppna frågor.

Frågorna var följande:

1. På vilket sätt kommer du i kontakt med bildundervisning/bildförståelse?
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2. Kan du beskriva vad en förlaga är?

3. Använder du dig av förlaga i ditt arbete, och hur ?

4. Skriv en kort reflektion kring hur du ser på förlaga och bildundervisning idag.Tycker du 

att förlaga behövs i bildundervisningen, skulle den underlätta i vissa situationer? Skriv 

gärna något exempel eller bifoga någon bild som du kommer på. Det spelar ingen roll om 

din inställning är positiv eller negativ, båda är lika viktiga för mig.

Muntliga intervjuer

Informella intervjuer i form av samtal kring uppfattningen av förlaga och hur den används eller 

kunde användas som verktyg. I samtal med elever fokuserade jag mer på deras personliga 

upplevelse av att arbeta med förlaga och om de upplever att deras lärare använder förlaga som 

verktyg.

Ett av intervjuerna spelades in och blev till ett långt samtal kring begreppet förlaga. Intervjun 

användes sedan i gestaltningen.

Workshop

Jag genomförde en workshop med mina kurskamrater. Min tanke var att undersöka förlagans 

olika sidor. Som ett verktyg för att genomföra en viss uppgift, få förståelse för en bild eller en 

process. Men också som en befriande förebild när man saknar idéer eller känner 

prestationsångest.

Jag valde några bilder, både traditionella ”mästarförlagor” men också nutida bilder och okända 

bilder. Dessutom erbjöd jag förlagor som inte var direkt föreställande utan bestod av olika 

abstrakta former. Till vissa av förlagorna gav jag en konkret uppgift som skulle utföras, till 

exempel att rita en bild som föreställer dagens kvinnoideal eller att göra en konsumtionskritisk 

bild, medan andra var utan en sådan. Som en del i min workshop fick deltagarna skriva ner en 

kort reflektion kring förlagan.
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Bilder som användes som förlaga i min workshop med kurskamraterna.

Teori och tolkningsram  

Boken Förlagor och teckningsläror ger en historisk överblick över användning av förlaga som 

ett verktyg för utbildning av till en början enbart konstnärer, senare även konstintresserade och 

barn i allmänna skolan4 . Men också förlagans band till konsten. Ulla Frosts bok upprätthåller för 

mig en diskurs om förlagan och blir ett föremål för en diskursiv kamp, mellan förlaga som 

begränsar och förlaga som befriar. Förlagan återkommer i sammanhang kopplade till styrt arbete 

där man förväntar sig att eleverna ska hållas sysselsatta och lugna.                                                         

Jan Thavenius berör frågan om estetik i skolan, med begreppen modest och radikal estetik5 där 

modesta estetiken står för det som jag tycker mig ha observerat i skolorna. Estetik som är 

marginaliserad och ska erbjuda eleverna en paus mellan ”de riktiga ämnena”.                             

Jag upplevde arbetet med färgläggningen av Mona Lisa, som en illustration av Thavenius 

ovannämnda begrepp.                                                                                                          

Gunnar Åsén som är docent i pedagogik har skrivit ett antal artiklar och utredningar som är av 

intresse i min undersökning. Jag hittade en samling av hans artiklar på en hemsida som riktar sig 

till yrkesgrupper som arbetar med barn, www.growingpeople.se. Jag valde att fördjupa mig i två 

av dem; Bildpedagogikens roll och Barns bildutveckling. Artiklarna handlar om bildspråket och 

om barn och bild, där Gunnar Åsen bland annat berör relationen mellan att se på bild som barn 

och att se på bild som konstnär, d.v.s vem är vems förlaga skulle jag säga. (Barnen erbjuds att 

titta på konst som förebild medan konstnären försökte att observera barn och hitta tillbaka till de 

”ursprungliga”). Det fanns en idé om att konstnärerna eftersträvar att i sig själva återupptäcka det 

4 Frost,Ulla (1988) Förlagor och teckningsläror, Eskilstuna, Akademitryck A B Edsbruk och Täby
5 Thavenius, Jan (2001) Det oavslutade och andra essäer om estetik , Stockholm & Stehag: Symposion

http://www.growingpeople.se./
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fria barnet och nyckeln till det fria skapandet.1900-talets syn på bildspråk som något naturlig, 

något som finns medfött i barnet och som ska växa fram av sig självt ställer bildläraren i en 

märklig position, att lära ut något som inte behöver läras ut, som inte kan bli rätt eller fel (vilket i 

och för sig kan relateras till de postmodernistiska tankarna om att det inte finns ett utan många 

svar på en fråga). Det är förmodligen en av anledningarna till att bildläromedel är en bristvara. 

Gunnar Åsen ställer inte sig själv bakom denna syn på bildpedagogik utan redogör för en diskurs 

som är intressant i min undersökning kring förlaga eftersom förlagans roll är direkt kopplad till 

utveckling av elevernas bildspråk och bildskapande. I sin artikel om bildpedagogikens roll tar han 

upp vad studier av skolans bildundervisning visar, att när yngre skolbarn strävar efter att göra 

realistiska bilder, får de sällan hjälp eller uppskattning av läraren. Bilder där flickor tecknar 

prinsessor, modekläder eller hästar eller där pojkar gör science-fictionfigurer, fotbollsspelare 

eller bilar, betraktas ofta som dåliga eller schablonartade beroende på att de liknar 

populärkulturens, inte konstkulturens, bilder. Han lyfter fram att en rad forskare i dag är överens 

om att barns bildutveckling går mot ökad realism i skolåldern, men att endast ett fåtal av barnen 

kan klara att nå dit de vill på egen hand.

Eftersom Gunnar Åsén i sina artiklar redogör för barns bildskapande i olika åldrar blir det 

intressant att se vad några av de gamla pedagogikförebilderna säger om hur barn lär sig. Maria 

Montessoris bok Barnasinnet hittade jag av en slump men blev inte förvånad över att det finns 

ett kapitel som heter ” Utveckling och imitation.” 6Nu är det viktigt att förstå att Maria 

Montessori levde i en annan tid, början av 1900-talet, och att hon inte fokuserade på 

bildundervisning utan all undervisning. Om man ser på bild som alla andra ämnen och

undervisningens syfte är att lära då är det intressant att nämna hur barn lär sig. Maria Montessori 

lyfter fram att barn lär sig genom imitation men att våra försök att ge ”goda exempel” att imitera 

är fruktlösa, om vi inte erbjuder barnen verktyg och strategier för imitation. Jag kan inte låta bli 

att dra en parallell till förlagan. Vår traditionella syn på förlaga är just det ”goda exemplet” som 

ska ersättas eller kompletteras av förlaga som verktyg eller metod.

6 Montessori, Maria (1987), Barnasinnet, MacBook, Solna, sid141-146
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Tidigare forskning     

När jag letade efter forskning kring förlagor så fastnade jag vid ett examensarbete av Elise 

Andersson och Sonja Iwanov-Karlsson från Göteborgs universitet som handlade om läromedel i 

bildundervisningen7. Det var intressant och inspirerande att se att någon annan snuddade vid 

samma ämne som jag, fast från annan utgångspunkt med vissa likheter i syftet.                       

Deras undersökning handlar om hur lärarna uppfattar behovet av läromedel i ämnet bild och hur 

de löser de praktiska problemen kring detta. Arbetets avstamp är en historisk genomgång av det 

som jag fördjupar mig i – förlagan. Som ett givet verktyg i bildundervisningen före 1900-talet är 

förlagan en självklar koppling mellan denna och min undersökning. Resultatet av deras forskning 

är viktig för mina funderingar kring det ambivalenta förhållandet mellan bild och läromedel. 

Bildlärarna saknar läromedel, men är samtidigt rädda för den påverkan, styrning och hämning 

läromedel kan medföra. Jag kommer inte direkt att använda mig av denna forskning i mitt arbete 

men kommer kanske att reflektera kort över deras slutsats i min diskussion.  

En annan uppsats kändes också relevant för min undersökning och detta var kopplat till 

förståelsen av nutida bildspråk. Detta är ett examensarbete i lärarutbildningen vid Göteborgs 

universitet av Yana Westberg: ”Är bildspråket ett språk som vi alla kan förstå? Bildspråklig 

kompetens i två gymnasieklasser på estetiska programmet ”. Varför jag ansåg denna uppsats vara 

relevant för min undersökning? Yana Westberg undersöker gymnasieelevernas bildkompetens 

och hur de behärskar nutida bildspråk. Jag citerar kort några ord ur hennes slutsats: ”

Masskulturen som präglar vår moderna värld skapar sina symboler, koder och traditioner. För 

ungdomar är lätt att ”läsa” detta språk. Men koder och symboler som är typiska för en viss kultur 

är svårtolkade för dem.”

Jag uppfattar att Yana Westberg i sin undersökning indirekt lyfter fram förlagans betydelse för 

att utveckla ett bildspråk. Hon nämner tydligt att eleverna hade förståelse för de bilder som de 

har varit i kontakt med och saknar förståelse för bilder som inte är en del av deras kultur, dvs inte 

finns runtomkring i deras vardag.Detta antyder att eleverna utvecklar sitt bildspråk genom att 

upprepa befintliga bildkoder.

7 Elise Andersson,Sonja Iwanov-Karlsson” (Ht2006) Läromedel i bildundervisningen” Göteborgs Universitet, 
Lärarprogrammet ,
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2.Bearbetning och analys 

Historisk tillbakablick och en kort inventering av dagens användning av 

förlagor

Man kan se på förlagans roll genom en enkel tidslinje. Fram till 1800-talet var förlagan en vanlig 

och beprövad form av teckningsövningar. Under 1890-talet kom en förändring i förlagans 

användning och idealet blev att teckna efter naturen. Man skulle inte enbart kopiera bilder utan 

titta på riktiga förebilder, naturen och levande modeller. Med 1900- talet växte psykologin fram 

och bilden av människans inneboende skapande kraft kopplad till känslolivet. Förlagan uppfattas 

som själsdödande. Historiskt så har inte bara förlagans roll förändrats utan även förlagans 

utseende eller uppfattning.                                                                                                  

Under medeltiden var det vanligt med så kallade modellböcker, Livres de modéles. Dessa böcker 

var samlingar av en mästares erfarenhet som han delade med sig av till sina medarbetare och 

elever. Mönsterböcker finns från och med 1500-talet och innebär självinstruerande förebilder, 

huvudsakligen kopparstick. Under den här perioden väcks intresset för människokroppen. På 

1700-talet tillkommer ett ökat intresse för träd, landskap, djur och blommor. Intresset påverkades 

av en växande grupp dilettanter, dvs personer som ägnar sig åt konst för nöjes skull.

Teckningsläror är också en typ av förlaga som finns under en längre tidsepok (ett exempel är 

Leon Batista Albertis Della Pittura från 1436). De består oftast av en utförlig teoretisk del, en 

pedagogisk praktisk handledning samt en bilddel. Det finns två typer av teckningsläror, den ena 

vänder sig direkt till tecknaren och den andra förutsätter en pedagog som förmedlar lärostoffet.

Lösa förlagor hade en stor betydelse för utvecklingen av ornament och var kopplade till olika 

hantverk. Från renässansen och fram till 1800- talet var det kopparstick och senare var det 

tryckta förlagor. Sådana förlagor utvecklades utifrån tanken att allt hantverk skulle dekoreras och 

hantverket utvecklades till konsthantverk. Man drog dock en tydlig gräns mellan konstnärer och 

konsthantverkare. Hantverkarna skulle enbart använda sig av förlagor och inte lära sig 

figurteckning, dessutom skulle de heller inte utveckla egna ornament, utan kopiera de rådande 
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stilarna.

En till form av förlaga var förlaga i kombination med ritbok där det fanns en förebild och plats 

för en eller flera kopior bredvid.

Förlagorna blomstrade, det fanns utarbetade förlagor för hur man ritar människokroppen, djur, 

blommor, natur. Geometriska former som skulle leda till mer fria former. En hel uppsjö av olika 

förlagor. Den tidigare nämnda gruppen av dilettanter som främst var överklassungdomar,

dikterade motiven. Under 1700 och 1800- talen växte bildundervisningen fram i skolan, då man 

insåg nyttan av kunskaper i linjeteckning.                                                                                            

Det är viktigt att nämna att det höga idealet för den långa tidsepoken fram till 1900-talet var att 

utveckla teckning, ren linje var syftet. Färgen ansågs vara ett sätt att dölja sin okunskap.En till 

sak var viktig för förlagans framfart och det var möjligheten att kopiera stora mängder med hjälp 

av de grafiska teknikerna. ”Den litografiska teckningen kunde också ges en form som påminde 

starkt om kritteckning varför den var särskilt lämpad för kopiering” 8.                                        

Med psykologins framfart på 1900 talet förändrades synen på bilden och man började undersöka 

barns bilder för att spåra genetiskt betingade utvecklingsmönster hos människor. Ett nytt begrepp 

föds, barnkonst. Konstnärer och psykologer upptäcker barnbilden och inte pedagogerna.

På 1950-60 talet kommer genombrottet för det fria skapandet vilket innebär bland annat att barns 

teckning inte kan bli fel och att undervisning i perspektiv, kopiering och avbildning inte är 

lämpligt. Färg och formuttryck kopplas till personligheten.

Numera finns det teorier kring bilden som språk och medel för kommunikation vilket medför 

förväntningar på bildkompetens.

Mina tankar är kring detta är följande. Perioden då man ansåg att skapandet är fritt och finns 

inom barnet har lämnat ett spår i synen på förlagor. Rädsla för att påverka och begränsa har gjort 

att man undviker medveten användning av förlagor som ett pedagogiskt verktyg. När man 

erbjuder förlaga så är det oftast i form av mall eller gamla mästare som en kanoniserad förebild. 

Det finns fortfarande en stark diskurs i uppdelningen i fin konst och populärkultur. P.g.a detta 

anses inte barnens egna förlagor tagna ur populärkulturen som lämpliga pedagogiska verktyg

8 Frost(1988) sid 81
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Nutida bildspråk

Förlagan hade en tydlig plats historiskt i bildundervisningen. Syftet med undervisningen var att 

utveckla färdigheter  i teckning. Idag är situationen annorlunda. Nutida bildspråk är inte kopplat 

till några mästare och kanoniserade bilder. (Fast med tanke på mitt exempel med Mona Lisa som 

förlaga så kan man undra om det helt och hållet är så.)                                                                    

Nutida bildspråk är kopplat till ett bredare urval av medier och bildens syfte är inte mer att enbart 

avbilda. Vi är omringade av bilder och förutom konst så finns bilden som ett 

kommunikationsmedel, budskapsbärare och opinionsbildare. Allt detta ställer krav på 

bildundervisningen idag då syftet med att lära sig teckna faller i bakgrunden, fast samtidigt finns 

som en självklar förväntan. Att ta till sig vissa färdigheter och förståelser för att självmant kunna 

uttrycka sig i bildform är också något som förväntas av eleverna. Bildens roll är inte mer att 

enbart erbjuda den estetiska dimensionen och pryda våra miljöer. Det finns även en relation 

mellan bilden och konsumtion och man kan tänka sig att reklambilder är förlagor för vårt 

beteende som konsumenter. De bilderna är en del av vår kultur och våra elever har även sådana 

bilder i sitt inre bildbibliotek.

Tidigare erfarenheter och observationer

Min första erfarenhet vad gäller användning av förlagor i skolundervisningen var genom mina 

egna barn. Min äldre son tyckte alltid om att rita och var alltid snabb i att hitta former och kunna 

uttrycka det han ville genom teckning. När han började skolan skulle barnen göra en egen saga 

om dinosaurier. Jag antar att läraren ville underlätta för barnen när det gällde bilden av 

dinosaurier för att kunna hålla fokus vid själva sagan, eftersom hon gav dem en färdig mall att 

rita efter. När min son kom hem med häftet såg jag en mängd olika dinosaurier som han ritade 

själv, utan mall, men som såg ut som om de var ritade med mall. Alltså min son uppfattade 

lärarens önskan att rita på ett visst sätt men han ville göra egna dinosaurier. På så sätt gjorde han 

mallen till en förlaga. Den berättelsen påminner om Gunther Kress observationer av sina egna 

barn som han tar upp på flera ställen i sin bok Before Writing. Hans barn hittar på fantastiska 

lekar baserade på olika förlagor som skulle få barn att börja skriva eller uppfatta matematiska 
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former, förlagor som han ställde sig kritisk till. Han insåg att det fanns en vits med förlagan, 

vinsten med en förlaga kunde han se var att förstå den men att sen återskapa den på nytt utifrån 

sin egen förståelse eller egna kommentarer. Det roliga med hans olika exempel var att man 

använde sig av förlagor på ett kreativt sätt, genom att modifiera uppgiften. 9

När jag arbetade på förskolan såg jag att barnen lärde sig bokstäver genom att rita av logotyper 

från olika källor som reklamblad, tidningar, tröjor, leksaker och en mängd andra saker. Det 

började som ett undersökande av formen som upprepades och efterliknades. Formen kopplades 

till budskapet och tecknen sorterades senare som bildtecken eller skrivtecken. Barnen fick 

förståelse för att vissa former blir tecken för människa, sol eller hus medan andra tecken blir 

tecken för skriftlig kommunikation.                                                                                          

På högstadiet kan man uppmärksamma liknande processer fast av annan karaktär. Eleverna 

använder sig gärna av förlagor hämtade från ”populärkulturen” som serieteckningar, 

musikvideos, manga och reklam. Här handlar det inte om att lära sig skriva, men man ”knäcker” 

ändå olika koder.                                  

Serieteckningar har sina koder för hur man tecknar rörelse, ansiktsuttryck, närbilder, olika typer 

av perspektiv som till exempel grodperspektiv. Allt det här relaterar till filmen och kan ge 

förståelse för filmens uppbyggnad, men man lär sig också använda dessa element i bildskapandet 

om man vill få in berättande och dynamik. Ett exempel på hur man kan använda sig av 

populärkultur i skolan som jag själv har arbetat med är ett ämnesintegrerat projekt där man ska

motivera eleverna i arbetet med antiken. Eleverna uppgift var att rita en serie om en valfri 

händelse under antiken och som inledning i arbetet läste eleverna serien om Asterix som handlar 

om galliska hjältar som kämpar mot romarna.

Med dessa tidigare erfarenheter och observationer som bakgrund utformade jag ett antal frågor 

som jag ville ställa till bildlärare och andra som arbetar med bildundervisning.

Intervjuerna genomfördes på två olika sätt, en skriftlig intervju som jag skickade ut till en 

blandad grupp av människor som arbetar med bildundervisning men inte nödvändigt som 

bildlärare i skolan. Och en intervju i form av samtal där jag intervjuade både elever och 

bildlärare. Den skriftliga intervjun gav mig svar som jag kunde jämföra med varandra och på så 

9 Gunther Kress (1997), Before writing: Rethinking the paths to literacy, London Routledge,
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sätt dra vissa slutsatser eller söka bekräftelse på mina egna tankar. Samtalen gav mig möjlighet 

att ställa stödfrågor och fokusera på den fråga som kändes mest aktuell för min undersökning, 

speciellt när det gällde intervjuer med elever. En bildlärare som undervisar i bild på en skola 

anger vilken typ av undervisning som bedrivs och gäller för hela skolan. Genom att intervjua en 

bildlärare kunde jag få en bild av vilken undervisningskultur som råder på den skolan. Genom att 

välja olika bildlärare och andra personer som arbetar med bildundervisning på olika 

utbildningsinstitutioner och med olika åldrar fick jag en ganska bred bild av hur man ser på 

bildundervisning och förlagans roll som ett möjligt pedagogiskt verktyg.                                                                                          

Mina frågor i intervjuerna fokuserade mer på hur förlaga uppfattas idag, men det fanns även en 

mer öppen fråga som förutsatte en kort reflektion kring förlagan utifrån olika aspekter. Förlagans 

historiska bakgrund, dess olika former och naturligtvis förlagans användbarhet. Det var 

intressant att läsa svaren eftersom de var ganska olika fast ändå ganska lika. Något som alla 

informanter hade gemensamt var bilden av förlaga som ett historiskt begrepp. Förlagan 

förknippades med kopiering, avbildning. Något som är påtagligt är rädslan för att förlaga kan 

begränsa om den inte används rätt. Alla informanter använde i sina kommentarer ordet 

begränsande, medan enbart tre informanter använde ordet befriande när det beskrev sin 

uppfattning av förlagan och dess möjliga användning.                                                                         

Bara en av informanterna ansåg att förlagan inte ska användas som pedagogiskt verktyg eftersom 

den begränsar elevernas kreativitet, alltså tog helt och hållet ställning emot förlagans 

användning. De övriga som deltog i intervjun lyfte fram en delad syn på förlaga..     

När det gäller samtalen så fokuserade jag på att få förslag på förlaga som pedagogiskt verktyg. 

En informant använder sig redan av förlagor i sin bildundervisning och kom med många förslag 

på hur förlagan kan användas i bildundervisningen. Något som kändes inspirerande och 

användbart, speciellt med tanke på min frågeställning om förståelse av nutida bildspråk, är att 

eleverna gör sina egna förlagor som de sen avbildar i andra material men ochså använder som 

diskussionsunderlag som de sen tolkar genom nya bilder.                                                           

Min äldre son var en av de första personerna som jag intervjuade. Hans svar påverkade mycket 

min undersökning. Samtalet med honom var informellt och gav mig en inblick i hur en elev 

upplever bildundervisningen. Och vad han saknar i bildundervisningen, som jag tänker mig att 

en förlaga kan tillgodose. Jag bifogar den viktigaste delen av vårt samtal som bilaga nr 1 för att 
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kunna återge hans svar mer ordagrant. I korthet , min son tyckte att det är bra med förlagor i 

bildundervisningen eftersom han saknar egna bilder. Han tycker att det är bra att se på andras 

bilder och göra dem till sina egna. 

Pedagogisk workshop

Mina kurskollegor som jag tidvis delade arbetsrum/ateljé med var hela tiden mer eller mindre 

delaktiga i min process. För det första genom att vi under arbetets gång hela tiden försökte 

formulera oss och göra våra tankar tydliga för andra men också för oss själva. För det andra blev 

mina kollegors undersökningar, oplanerat, föremål för min observation. Med stort intresse 

observerade jag hur de använde sig av förlagor i sina undersökningar. I ett fall handlade det om 

förlaga som representerade kvinnlighet i konsten fast den skulle leda till något annat. I ett annat 

fall handlade det om geometriska former. En av mina kollegor höll i en pedagogiskt workshop 

där vi förhöll oss till en fotograf som förlaga. När vi fick möjlighet att hålla i en pedagogiskt 

workshop blev det intressant att utnyttja den möjligheten för att undersöka min frågeställning.                              

Min fråga för min workshop var att mer konkretisera förlagan som arbetsmetod och undersöka 

olika aspekter av den. Jag ville se om förlagan behöver åtföljas av en uppgift eller om den tolkas 

annorlunda om den står fri utan uppgift. På så sätt kunde en och samma bild användas flera 

gånger och förväntas ge olika resultat i form av skapande. Jag har sedan starten för min 

undersökning haft en teori om att förlagan kan vara ett pedagogiskt verktyg som är flexibel och 

föränderlig och som kan erbjuda oss en variation av möjligheter och på så sätt samspela med vår 

kreativitet i stället för att hämma den som många befarar. Jag gick till väga på så sätt att jag 

valde några bilder som var både kända och egenkonstruerade. Bilderna kopierades och sen tänkte 

jag ut uppgifter till vissa av bilderna medan övriga lämnades utan några hänvisningar. Min 

workshop gick till väga så att alla bilderna las på bordet med baksidorna uppåt. Deltagarna fick 

välja varsin förlaga och sätta sig på sin plats utan att kommunicera med varandra. Tanken var att 

två personer som drog samma bild inte skulle påverka varandra eftersom den ena fick en uppgift 

att förhålla sig till. Eftersom deltagarna var mina kollegor som var införstådda i min problematik 

och frågeställning och dessutom själva höll på med ett undersökande arbetssätt utgick jag ifrån 

att ingen skulle komma att avbilda förlagan rakt av utan förhålla sig till förlagan på ett 

undersökande sätt, vilket de också gjorde.                                                         
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3. Tolkning och resultat 

Min sons kommentar, när jag intervjuade honom, att han saknar egna bilder förbryllade mig 

länge. Han har ritat sen han lärde sig att hålla i pennan och har ritat i princip några timmar varje 

dag i hela sitt liv sen dess. Lådorna hemma svämmar över av teckningar föreställande allt som 

intresserade honom under årens lopp. Finns det någon som jag trodde hade huvudet fullt av 

bilder så var det han. Och så möts jag av det svaret, har inga egna bilder. Min undersökning av 

förlaga och dess användbarhet för ökad bildkompetens ledde mig vidare och gav mig ny 

förståelse för det som min son sa. Världen omkring honom är fylld med bilder, alla medier 

kommunicerar till honom genom bildmaterial. Hans förväntningar på bildundervisningen är att 

ge honom bilder som han ska göra till sina egna, det vill säga förstå, lära sig språket. När vi har 

lärt oss ett språk kan vi uttrycka egna tankar så att andra förstår oss.                                                     

Intervjuerna gav mig mycket intressanta svar. Något som alla informanterna hade gemensamt var 

att min undersökning väckte en medvetenhet för förlagor. En medvetenhet om att de faktiskt 

kommer i kontakt med förlagor. En intressant sak är att inte en enda av informanterna nämnde 

populärkulturen utan refererade begreppet förlaga till den mer traditionella uppfattningen. Även 

om de inte använde ordet mästarna så kunde jag höra det någonstans i bakgrunden. Dessutom  

hänvisade de till avbildning av förlagor vilket också är ett traditionellt sätt att närma sig en 

förlaga . Sedan finns det några som har tagit ett steg vidare och sätter förlagan i 

nutidssammanhang. Det var intressant att höra hur en av informanterna gör egna förlagor med 

barnen som blir till en länk i en kedja av bildhändelser. Detta exempel närmade sig min idé om 

hur förlagan kunde användas i bildundervisningen som ett verktyg för att närma sig nutida 

bildspråk. Bildläraren utgick inte från en mästare eller annan förebild utan lät barnen skapa egna 

förlagor genom att fotografera olika situationer eller sin närmiljö. Sen kunde nästa uppgift vara 

att rita av sin egen fotografi eller tolka den med hjälp av annat material.                                                  

Intervjuerna med barnen gav mig en tydlig bild av vilka problem skolbarnen/ungdomarna stöter 

på i sin skolvardag när det gäller bildundervisningen. Prestationsångest kan skapa en sorts horror 

vacui och blockera de inre bilderna som förväntas födas fram under en bildlektion. Att dessutom 

leva med en föreställning om ouppnåeliga idealbilder i form av gamla mästare, kan också vara 

blockerande. Att erbjuda förlaga kan vara ett sätt att ta bort blockeringen, en bra pedagogisk 

fråga kring förlagan kan öppna upp för elevens självständiga undersökning. 



23

Min workshop med kollegorna gav mig bekräftelse på vissa av mina tankar kring skolans 

bildundervisning. Så fort alla hade varsin förlaga i handen kom arbetet i gång. Rummet var fyllt 

av aktivitet utan några avbrott och frågor. Det var tydligt att förlagan var en förlösande faktor när 

det gällde idéer och kreativitet. Arbetet fortskred lika lugnt och aktivt oavsett om förlagan 

åtföljdes av en uppgift eller inte.                                            

Yana Westberg tar upp i sin uppsats, som jag behandlade under rubriken Tidigare forskning,

gymnasieelevernas bildkompetens. I sin slutsats kommer hon fram till att eleverna har hög 

bildkompetens, både bildförståelse och bildskapande, när det gäller bilder som är kopplade till 

deras egen kultur. Bildkompetensen är inte lika hög  när det gäller bildkoder kopplade till andra 

kulturer. Här ser Yana en utmaning för pedagogens roll, att öka bildkompetensen genom att 

skapa en förståelse för bildspråket som är kulturellt bundet till andra kulturer. Genom sitt 

resonemang besvarar hon indirekt min fråga huruvida förlagor kan bidra till förståelse av nutida 

bildspråk.

4. Slutdiskussion  

Min utgångspunkt i undersökandet av förlagor var inte en historisk överblick utan en känsla som 

jag upplevde på min praktik. Anblicken av högar med kopierade förlagor av Mona–Lisa som 

eleverna skulle arbeta med, gav mig en omedelbar hänvisning till ”pyssel”..  Att dessa kopierade 

bilder var uttryck för brist på adekvata läromedel styrkte mitt intresse för förlagor som en möjlig 

form av bildläromedel. I sin historiska översikt berör Ulla Frost en viktig punkt. Att fram till 

slutet av 1800- talet användes uteslutande förlagor som metod vid bildundervisning. Till en 

början vid utbildning av konstlärjungar som följde sin mästare som en förebild och senare vid 

utbildning av skolbarn. Under 1900-talet kom med psykologins utveckling en uppfattning om att 

konsten hänger ihop med känslolivet och finns spontant inom oss. Förlagan blev plötsligt något 

fult. En uppfattning som även jag delade. Jag såg förlagan som något som hämmar och 

begränsar. I min undersökning kom jag fram till att idag växlar uppfattningarna kring förlagan, 

mellan begränsande och befriande..

Förlaga som begränsande
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Som en av mina informanter sa, om förlagor uppfattas som det bästa eller slutgiltiga så blir det 

en förlaga som låser eller begränsar. I många sammanhang använder man sig av begreppet 

mästare vilket är ett tecken på en uppnådd grad av skicklighet. Mästare står för det ultimata, 

idealet. Om vi erbjuder barnen en bok som heter måla med mästarna så sätter vi en tydlig gräns, 

att de ska arbeta med den oöverträffliga förebilden.  Har du en bild av en mästare så finns det 

inget som du kan tillägga. Den självklara följden av detta blir att man försöker kopiera bilden. 

När man erbjuder en grav förenkling av mästarens bild så talar man om att man var tvungen att 

”sänka” bilden till elevernas nivå.

Förlaga som befriande

Det var några kommentarer som påverkade mig att dra slutsatsen att förlagor behövs i 

skolundervisningen idag, men att de förlagorna måste vara befriande.                                       

Innan jag reflekterar över kommentarerna som inspirerade mig vill jag bara stanna en stund vid 

begreppet ”befriande förlaga”. Vad menar jag med det?                                                                  

Att prestera på bildlektionerna kan vara en svår situation. En vanlig diskurs är att bildfärdighet är 

förknippad med ”begåvning” och inte med något som man kan lära sig. En stämpel av 

”duktighet”. Tillräckligt för att låsa alla försök till kreativitet.

Att utgå från en förlaga i sitt skapande kan av eleverna uppfattas som befriande och borde av 

pedagogen användas som verktyg för att få igång ett undersökande arbetssätt.

Bildlektionerna kan många gånger uppfattas som störande. Stora klasser och oroliga elever.

Ibland tar läraren förlagor till hjälp fast på ett oreflekterat sätt. Uppgiften leder till det önskade 

målet, eleverna slipper prestationskravet, arbetssituationen blir dräglig. Men det sker ingen 

undersökning om inte förlagan förvandlas till ett pedagogiskt verktyg. Och det enklaste sättet att 

göra det på är att förtydliga syftet.

Min undersökning visade delvis det jag trodde, att det finns en diskurs kring förlagor som ser 

förlagor som något som begränsar, något ”ofint” ur kreativitetens synpunkt. Men också att 

förlagor används, ganska mycket både medvetet och omedvetet. Det omedvetna eller 

ogenomtänkta kommer oftast från eleverna själva som i sitt sökande efter ”egna bilder” griper

efter verktyg i form av en förlaga. Elevernas förlagor förkastas många gånger eftersom de har sitt 
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ursprung i populärkulturen. Förlagor från populärkulturen tar in ämnen i bildlektionen som är 

svåra att hantera och som väljs bort, som våld, sex, konsumtion, könsroller, homosexualitet, 

rasism och många fler. Personligen bevittnade jag hur en bildlärare nekade en förlaga i form av 

seriestrip som avbildade någon form av kamp eller strid. Lärarens kommentar var att skolan 

förbjuder avbildande av meningslöst våld. Som om det finns meningsfullt våld? Ett bra 

pedagogiskt verktyg hade varit just denna förlaga, som ett sätt att undersöka våld på bild och 

ställa sig kritisk till det. Att öka förståelsen.                                                                

Det som jag ville komma åt är om förlagan verkligen behövs och kan användas som pedagogiskt 

verktyg och då i syfte att utveckla relation till och förståelse för nutida bildspråk. Min slutsats är 

att förlagan behövs idag fast på ett mer komplext sätt än den historiska förlagan som skulle lära 

oss att teckna. Det är bara en aspekt av förlagan, att utveckla färdigheter som teckning, 

perspektiv, skuggning och så vidare. Nutida bildspråk är inte mer bundet till blyerts eller 

koppartryck som på 1800- talet. Bilden skapas genom olika medier och presenteras via olika 

medier. Böcker som erbjuder eleverna att ”måla med mästarna” talar om för oss att vår 

bildförståelse fortfarande är starkt präglad av vissa förebilder, såsom Mona Lisa eller Venus 

födelse.

Jag gick in i denna undersökning med bilden av en helt ny förlaga framför mig, fri från de gamla 

mästarna som skulle öppna vägen för förståelsen av nutida konst och bildspråk. Undersökningen 

visade att man kan ställa många frågor till en och samma bild. Genom att bryta ner och återskapa 

en förlaga kan vi skapa en ny bild som står i relation till dagens bildretorik.

Förlagor behövs idag lika mycket som på 1800-talet fast med ett nytt syfte och med större 

didaktiskt krav. Mona Lisa blir på så sätt fortfarande användbar som förlaga men inte för att ritas 

av, eller färgläggas som tidsfördriv. Som en av mina informanter sa, Mona-Lisa idag är kanske 

piercad eller tatuerad. Jag tänker att Barbie är kanske dagens Mona-Lisa.                                                                                                 

I en värld fylld med bilder i form av konst, reklam, design, loggotyper och kommunikation, är 

det nödvändigt att utveckla en hög bildkompetens. Idag genereras nya bilder omkring oss hela 

tiden och nya bilder refererar till gamla bilder och skapar koder för tolkning och förståelse. Det 

finns fortfarande värde i att lära sig teckna och utveckla färdigheter för att kunna återskapa form 

och färg men nutida bildförståelse ställer många fler krav.                                                                  

Förlagor inte bara kan vara, utan är ett bra verktyg för att utveckla relation och förståelse för 
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nutida bildspråk. Genom att undersöka bildförlagor med hjälp av olika frågeställningar, egna 

eller bildpedagogens, får man förståelse för hur bilder blir till nya bilder och skapar sitt eget 

språk.
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Bilagor:

Samtal 1:

(samtal med min son, skolelev åk 7)

När ni jobbar på bildlektionerna brukar ni få en bild att utgå ifrån eller som hjälp?

Hmm, inte så mycket på den här skolan men på min gamla skola fick vi titta på bilder.

Hur menar du?

Ja läraren gav oss konstnärernas bilder att titta på, såna där om vänskap eller kärlek och sorg....

Du ritar jättemycket på din fritid, hur känns det för dig att få färdiga bilder att titta på?

Jag tyckte om det för då kunde jag göra bilderna till mina egna

Hur då?

Näää ..jag hade inga egna bilder och då var det skönt att titta på någon annans fast jag gjorde 
dem till liksom mina bilder, jag ritade inte av bilderna


