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Abstract!!
Art in the city can be invisible until we talk about it. Letting children see public art in the 
context of play and narrative is a way to enhance creative thinking and knowledge as well as 
making the art visible. By creating a prototype for an art walk for children this study was able 
to create a scenery of children using different kinds of mediated narrative combined with a 
physical environment and movement. The theoretical framework of the project was picture 
books (Rhedin, 1991) transmedia (Jenkins 2006, Ryan 2004) and public art (Kwon 2002). 
The project’s aim was to create an empirical context for primary school children to explore 
public artwork. The project was designed as a walk for children and teachers, within a 
narrative context presented in a printed book containing illustrations of the actual artwork and 
a framing mystery story. The book also contains blank pages for children to draw and write 
stories based on the book and their empirical experience. Analysing the material from a 
method based on narratology (Genette 1980, Brooks 1992, Brannigan 1995) and 
phenomenology (Merleau-Ponty 1945/1997) the study shows that switching between turning 
of pages, between the illustrations in the book and the first hand experience of being in the 
physical environment, leads to a high degree of engagement. Interaction with the artwork also 
inspires children to draw their own pictures, based on the artwork, and to create their own 
stories about it.  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1. Introduktion!!
”Hon fick aldrig reda på  
om allting var på riktigt 
men såvitt man kan förstå 
så är det inte viktigt” 
    Tove Jansson Den farliga resan !

Detta arbete behandlar utvecklingen av två prototyper av en bilderbok vilka är del av en 
konstpromenad för barn. Bilderboken bildar underlag för att strukturera en upplevelse för 
barn med syfte att skapa intresse för offentlig konst hos barn i åldern 5 till 8 år. Mina 
utgångspunkter är det intresse jag som yrkesverksam konstnär har i att synliggöra konst samt 
en debatt om den offentliga konstens innehåll som tog plats i Skövde 2012. I mitt arbete som 
konstnär har jag direkt kunskap om konst och konstnärligt skapande och som förälder ser jag 
dagligen förmågan hos barn att ha en avundsvärd kreativitet. Denna undersökning är en ansats 
till att skapa ett ramverk för hur en konstpromenad för barn i formen av en bilderbok kan 
utformas och användas. Offentlig konst har potentialen att vara en stor del av människors 
vardag och kan upplevas även av dem som inte uppskattar och söker sig till konst i övrigt. 
Konstenheten i Skövde som agerade beställare av min idé har till uppgift att arbeta för ökad 
delaktighet i den offentliga konsten i synnerhet när det gäller barn och ungdomar.  !
Offentlig konst och bilderboken finns som studieobjekt inom massor av discipliner; 
konstvetenskap, konst, pedagogik, sociologi, litteraturvetenskap, arkitektur, 
landskapsarkitektur, genusvetenskap, psykologi, listan kan göras hur lång som helst. Jag 
avgränsar forskningsöversikten till de områden som direkt berör undersökningen. Inom 
konstvetenskapen finns historisk och genusorienterad forskning (Sjöholm 2005, Sjöholm 
Skrubbe 2007) såväl som forskning kring den offentliga konstens funktion (Kwon 2002). 
Bilderboken behandlas och problematiseras i forskningsöversikten utifrån sina specifika 
egenskaper som trimedialt berättande (Rhedin 1992). Den offentliga konsten behandlas alltså 
i denna studie utifrån dess funktion och placering. Bilderboken behandlas som ett specifikt 
berättande genom kombinationen av text, bild och medium. Trots att denna studie behandlar 
två så omskrivna ämnen som bilderboken och konsten i det offentliga rummet kan jag 
konstatera att det finns ett behov av studiet av bilderboken som berättarteknisk motor i det 
offentliga rummet, specifikt inriktat på konst ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Med hjälp av 
transmedialitetsbegreppet (Jenkins 2006) studeras berättelser i skärningspunkten mellan 
offentlig konst och bilderbok .   !
1.1 Syfte och frågeställning!
Jag vill undersöka hur den offentliga konsten kan synliggöras med hjälp av en bilderbok och 
hur narrativ och medier påverkar upplevelsen av offentlig konst för barn. När arbetet med 
konstpromenaden började fanns en idé om att skapa en upplevelse. Syftet var att barn ska 
uppleva den offentliga konsten och skapa sina egna berättelser omkring dem. Bilderboken 
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tillsammans den offentliga konsten i rummet är medel för att skapa förutsättningar för barnens 
eget skapande. Kombinationen av bilderbok och fysisk promenad ger barnet delar som 
tillsammans kan bilda en större helhet. Jag studerar i denna undersökning den helheten. !
Undersökningens frågeställning lyder som följer: 
Hur kan man göra och analysera en konstpromenad för barn med bilderboken som 
dramaturgiskt medel? !
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2. Bakgrund!!
Den offentliga konsten har en central roll i staden genom sin potential att i vardagen skapa 
upplevelser, väcka frågor eller tillföra estetiska värden. För många är den offentliga konsten i 
vardagen helt osynlig och passeras utan att skapa varken fiktion eller reflektion. Skövdes 
tidigare konsthallschef, Ingemar Arnesson, lyfte fram konstverket Livets brunn på Hertig 
Johans torg i Skövde som ett exempel på konstverk som skulle kunna väcka anstöt. När detta 
gick ut i lokala och riksmedier startade en offentlig diskussion, både i lokalpress och sociala 
medier där många åsikter kring Livets brunn lyftes fram (Konstverket Livets brunn kan rivas 
2012, Medborgarförslag om Livets brunn 2012, 
Dialog och engagemang om offentlig konst 
2012). Fontänen Livets brunn har fyra figurativa 
skulpturer runtom sig, varav en kom att vara i 
mest fokus (bild 1). Vissa tyckte att konstverket 
mycket väl kunde tas bort eftersom det kunde 
tolkas som kvinnoförnedrande medan andra gick 
till aggressivt försvar för konstverket. Försvaret 
argumenterade både utifrån tanken att även svåra 
motiv såsom våld ska kunna finnas 
representerade i det offentliga rummet och 
utifrån tanken att det inte alls handlade om våld 
mot en kvinna. Det var spännande att följa 
samtalen i sociala medier där tolkningarna också 
var många kring de faktiska skulpturerna med 
frågor som; vad gör egentligen mannen och 
kvinnan? hot eller skydd? Meningarna gick vitt 
isär men det jag ansåg mest anmärkningsvärt var 
på vilket sätt samtalen och berättelserna fick människor att se och reflektera omkring vad de 
såg. I och med uppmärksamheten och samtalen tog sig många en första ordentlig titt på det 
offentliga konstverket. Alltså såg de inte konsten förrän de talade om det. Jag passade också 
på att fråga min, vid tidpunkten, sexåriga dotter vad hon trodde pågick med killen och tjejen 
på bilden. Svaret jag fick var att hon trodde att killen skyddade tjejen, helt tvärtemot min egen 
tolkning av skulpturen och därmed också en uppfriskande syn på vår omgivning och 
offentliga konst.  !
Om nu samtal, debatt och berättandet leder till att konsten görs mer synlig för vuxna kanske 
det kan fungera liknande för barn. Om barnen ska göra sina egna tolkningar av konstverken, 
utan att jag eller annan vuxen pådyvlar våra färgade meningar, krävs det dock kanske ett annat 
berättande också. I relation till barns berättarvärld ligger bilderboken nära till hands som form 
och medium i synnerhet med tanke på möjligheten att berätta genom både bild och text.  !
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Utgångspunkten för arbetet har varit att berättandet också är en viktig del av att vara 
människa och vårt behov av att skapa berättelser finns med i vardagen som en central del av 
att sortera vår värld och våra liv. 

Ett av de mest grundläggande sätten på vilket vi uppfattar vår omgivning 
utgörs av att i förväg ha föreställningar om den. Vi berättar minihistorier 
som grundar sig på historier som vi redan förut har fått berättade för oss. 
Skapandet av sådana historier är liktydigt med en strategi för att göra vår 
erfarenhetsvärld och våra önskningar begripliga. Det utgör ett 
grundläggande sätt på vilket vi organiserar data.  

(Brannigan, 1995, s. 84) 

För mig som yrkesverksam konstnär och litteraturvetare var debatten om Livets brunn och 
samtalen som följde en stor inspiration för mitt arbete med konstpromenaden. I rollen som 
konstnär på det sättet att hitta möjliga vägar till att synliggöra konsten. Om inte konsten 
omtalas och syns finns heller ingen konstnärsroll kvar så det är i rent egenintresse. Som 
litteraturvetare väcktes nyfikenheten kring berättelsen och dialogen i sin roll som 
intresseväckare. Det var också utifrån iakttagelsen om den osynliga konsten som 
ramberättelsen för bilderboken som dramaturgiskt medel tog sin början. Att synliggöra den 
offentliga konsten och göra barn delaktiga i kulturen är två centrala uppdrag för kommun och 
region (Om kulturregionen Västra Götaland u.å). Genom att föra in kultur och skapande 
verksamhet i skolan ges också tillgång till fler kreativa pedagogiska verktyg (Aulin-Gråhamn 
& Andersson & Thavelius 2002, Wiklund 2009). !
Utifrån idén om att barn och vuxna skulle behöva verktyg för att se och berätta om den 
offentliga konsten som så många gånger passeras på en daglig basis vände jag mig till 
Konsthallen i Skövde, där debatten kring Livets brunn hade sitt ursprung, i syfte att få en 
samarbetspartner och beställare. Utgångspunkten vid ett första möte var nyfikenhet omkring 
rummet och tiden i narrativ i spel, litteratur och rörlig bild samt de narrativ som skapas av 
människor sinsemellan i dialog och i mellanmänskliga relationer. Mediet som bärare av samt 
generator för berättelser har hela tiden varit i fokus. Undersökningen av mediets 
förutsättningar och roll i berättande är det nav omkring vilket arbetet har kretsat. !
2.1 Beställare och förutsättningar!
Konstenheten i Skövde ansvarar för utställningsverksamhet och offentlig konst i Skövde 
kommun. De bedriver pedagogisk verksamhet, har arrangemang och anordnar utställningar i 
flera lokaler, Konsthallen, Konstmuséet och Konstverkstan. I ett regionalt uppdrag har 
Konstenheten i Skövde att dels belysa genusaspekten inom konsten dels att arbeta för barn 
och ungdomars tillgänglighet till och deltagande i kulturen.  

Konstverksamheten har ett uppdrag, som ett av fyra konstfästen inom 
Västra Götalandsregionen, att belysa genusaspekter inom konsten.  [...] 
Genom samarbete med andra aktörer fördjupas kunskapen och intresset 
för genusfrågor inom konsten. Även barn och ungdomars tillgänglighet 
till och aktivt deltagande av kultur är en viktig inriktning.  

(skovde.se/Kultur/Kulturhus/Om-Skovde-Kulturhus/Konstenheten) 
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Den offentliga konsten blir till en del av människors vardag och av slentrian passeras 
skulpturer dagligen utan att synas. Den står på sin plats och gör många gånger inget väsen av 
sig utan låter sig förbises oavsett årstid. Konstenheten uttryckte ett behov av att synliggöra 
den offentliga konsten i staden. De menar också att den offentliga konsten i Skövde också är 
ojämställd ur ett genusperspektiv . Det är ett fåtal kvinnor representerade i en annars 1

mansdominerad verkslista.  !
Följande verk valdes ut till konstpromenaden Skövde: 

!
Det var viktigt att lyfta fram de kvinnor som fanns i urvalet av offentliga verk. Det blev dock 
endast två kvinnors konstverk som var del av det slutliga urvalet; Elli Hemberg (Snäcka och 
segel) och Marianne Lindberg de Geer (Piglets). Mer om urval och faktorer som påverkade 
redogörs för under rubriken Prototypframställan. !
Utgångspunkten för mitt arbete har varit att lägga fokus på barnens eget skapande och 
berättande. I samtal med Konsthallens representanter utkristalliserades följande fokuspunkter, 
utan inbördes ordning: 

• Genusperspektivet 
• Behovet av att låta barn vara delaktiga 
• Att låta de anonyma skulpturerna synliggöras 
• Att uppmuntra barnens skapande av egna berättelser !

En viktig fråga när det gäller att arbeta med och återgestalta någon annans konst i ett annat 
medium såsom en bilderbok är immaterialrätt. I detta fall då det uteslutande handlade om 
konstverk som är i princip permanent placerade på en specifik allmän plats ingår dessa i ett 
undantag i lagstiftningen. ”Konstverk som är stadigvarande placerade på eller vid allmän plats 
utomhus får fritt avbildas, dvs. man får måla, teckna eller fotografera av föremålet, se 24 § 
URL.” (Maunsbach & Wennersten 2009 s.96). !
Projektmålen bestod av produktion och leverans av prototyp av en bilderbok. Bilderboken är 
en del som tillsammans med en utstakad promenadväg blir en modell för en konstpromenad 
för barn som Konstenheten i Skövde kan använda som utgångspunkt vid en faktisk 

Livets brunn Ivar Johnsson man

Piglets Marianne Lindberg de Geer kvinna

Get och Bagge Martin Hansson man

Flöjtspelande ängel Carl Milles man

Snäcka och segel Elli Hemberg kvinna

Beläte Tommy Östmar man
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slutproduktion. Prototypen är också ett led i att kunna besvara de teoretiska frågeställningar i 
undersökningen. Denna undersökning behandlar förarbetet och förstudien för ett mer 
omfattande projekt. För det mer omfattande huvudprojektets genomförande krävs extern 
projektfinansiering. Utifrån diskussioner med berörda parter har tre potentiella finansiärer 
identifierats; Västra Götalandsregionen, Frispel samt Kulturbryggan. Överenskommelsen 
mellan mig som projektägare och Konsthallen är att jag står som huvudsökande och att 
Konsthallen skriver under som samarbetspart. Undersökningen berör vidare inga ekonomiska 
aspekter på projektet.  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3. Tidigare forskning!!
Konstpromenaden och bilderboken är en gestaltning av en kunskapssyn där kreativiteten är 
central. Inlärningsprocesser är ett stort forskningsområde som denna undersökning endast 
kommer beröra perifert. Användande av kreativa verktyg, lek och reflektion kring det egna 
skapandet är vägar att nå kunskap (Steinsholt 2012, Häikiö 2007, Molander 1996, 
Weissenrieder 2008). Inlärning sker med hjälp av flera sinnen och etableras därmed i hela 
kroppen. Detta sätt att se på kunskap har på senare år vunnit mycket uppmärksamhet inom 
pedagogik och didaktik på alla nivåer av utbildning (Steinsholt 2012, Häikiö 2007). Leken 
och kreativiteten blir alltså en aktiv del av kunskapsbildningen. När barnen använder flera 
sinnen och sin fantasi och uttrycksförmåga i inlärningen bildas kunskap (Aulin-Gråhamn, 
Andersson, Thavenius, 2002, Lundgren, 2006, Tham 2008, Wiklund 2009). !
3.1 Offentlig konst!
Offentlig konst i Sverige har lång tradition som skulle kunna sägas gå ända tillbaka till 
runstenar som restes på 1000-talet. Kyrkorna var redan under medeltiden stora konstbeställare 
som betalades genom tiondet, precis som den skattefinansierade konst vi har idag. Det är 
kanske dock de stora skulpturer av kungar eller vetenskapsmän som närmast kopplas till tidig 
offentlig konst i staden. På 1700- och 1800-talet var det också kungahuset som ansvarade för 
utsmyckningar (Lindgren, Lyberg, Sandström, Wahlberg 1986). Under 1900-talet blev det mer 
och mer skulpturer i samhället i samband med en växande folkbildningsrörelse samt bildande 
av flera institutioner i form av kommunala och landstingskommunala konst- och 
kulturnämnder (Sjöholm 2005, 2007). !
Särskiljande för offentlig konst är att den finns i stadsrummet som alla besöker, även de som 
inte är intresserade av konst. Den offentliga konsten är också bunden till en specifik plats. 
Villkoren för den offentliga konsten kan inte likställas med villkoren för produktionen av 
konst inom institutioners väggar (Gabrielsson 2006). När jag förhåller mig till genusaspekten 
inom den offentliga konsten gör jag det inom ett omfattande forskningsfält. Nämnas kan dock 
att det nästan uteslutande var männen som stod för den offentliga konsten under 1900-talet. 

Som exempel kan nämnas att under Statens konstråds första trettio 
verksamhetsår satt inte en enda kvinna i styrelsen. Dessutom var den 
manliga dominansen bland de konstnärer som tilldelades de attraktiva - 
inte minst ur ekonomisk synvinkel - skulpturuppdragen länge i det 
närmaste total.  

(Sjöholm 2005 s.939) 

Offentlig konst kan ha flera olika funktioner i samhället. Konstteoretikern Miwon Kwon 
(2002) har delat in den platsbestämda konsten i olika paradigm utifrån dess olika syften. Det 
första paradigmet benämner hon art-in-public-places. Denna konst finns i rummet just för 
konstens skull och behöver inte ha en tydlig funktion. Den modernistiska abstrakta skulpturen 
hör till detta paradigm. Många gånger är dessa skulpturer gjorda av erkända manliga 
konstnärer som redan finns representerade på museum och gallerier och skulpturerna är inte 
utformade för en specifik plats förutom viss hänsyn till storleken. Det andra paradigmet är art-
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as-public-spaces där Kwon inkluderar den mer urbana designorienterade konsten såsom 
parker, lekskulpturer och gatumöbler. Denna konst är påtaglig och tillgänglig för publiken och 
är ofta en gestaltning i dialog med arkitektur och landskap. Det tredje paradigmet art-in-the-
public-interest är konst som anses vara i allmänhetens intresse genom att den i sig rymmer 
sociala frågor eller samhällsaktivism. Här är kontexten betydelsefull och många gånger är det 
relationen mellan publiken och konstnären som blir det faktiska konstverket. !
Med denna genomgång av olika kategorier av offentlig konst vill jag belysa komplexiteten i 
begreppet samt visa på nödvändigheten att avgränsa studien samt urvalet av konstverk 
representerade i bilderboken. Det finns också gedigen publicering omkring konst i det 
offentliga rummet. Inom arkitektur behandlar till exempel Gabrielsson (2007) i sin avhandling 
det offentliga rummet utifrån konceptet plats. Hon ser platsen som ett medium, som en 
projektionsduk, för samhället och hon studerar relationen mellan konst och arkitektur som 
konfliktfylld och tätt sammanknuten. Offentlig konst är också ämne för konstnärlig forskning 
genom gestaltningar och praktiska tillämningar. Jonsved (2009) studerar hur samtidskonsten 
kan användas som bildpedagogiskt verktyg genom att rörelsen är en väg till kunskap i 
uppsatsen med den talande titeln Move your ass and your mind will follow. Genom tematiskt 
samarbete inom exempelvis Tema Q har den offentliga konsten och rummet undersökts och 
diskuterats, både som uttryck och som plats för mänskliga möten (Becker u.å, Beckman 2012, 
Bödker-Pedersen & Beckman 2011). !
3.2 Bilderboken!
Ingången till berättande riktat till barn var i detta arbete bilderboken. Bilderboken är också för 
många barn en första upplevelse av narrativ, konst och litteratur. För de högläsande 
föräldrarna är det en kontaktyta mot barnet, dess fantasi och föreställningar. Många gånger 
kan man som förälder förvånas över barnets förmåga att sätta samman nya narrativ, uppfatta 
nyanser och återberätta fantastiska händelseförlopp utifrån det barnet ser och hör. !
Bilderboken har en genuin tradition i Sverige och kan betraktas som högst aktuell med en hel 
rad nydanande författare och illustratörer. Exempel på den svenska traditionen är bland många 
andra, Elsa Beskows Sagan om den lilla lilla gumman (1897), Kattresan (1909) av Ivar 
Arosenius och Johan Bauer med sina troll (Kåreland 2013). Bland dagens svenska 
bilderbokskreatörer kan exempelvis nämnas Jochum Nordström, tvillingsystrarna Lisen och 
Emma Adbåge och Pija Lindenbaum som alla har sina egna uttryck. De arbetar alla med både 
text och bild även om de också har illustrerat andras texter. Det ges ut fler och fler 
bilderböcker varje år och bilderboken har också fått en betydligt högre status samt bredare 
publik, värt att notera är också skiftningen i dominans mellan översatt och svenskt material 
(bild 2). !
Det finns gott om vetenskaplig publicering som behandlar bilderboken, primärt ur 
pedagogiskt samt sociologiskt perspektiv (Andersson & Drucker 2008, Edström 1980, 1991, 
Kåreland 2001, Nettervik 2002). Lena Kåreland rör sig inom litteraturpedagogiken samtidigt 
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som hon behandlar bilderboken ur ett genusperspektiv samt studerar bilderboken i relation till 
samhällsutveckling. Bilderboken måste här ses som en särart skild från barn- och 
ungdomslitteratur eftersom bilden och texten agerar i ett samspel som inte går att skilja från 
varandra (Lund, 2002). I boken Intermedialitet ord, bild och ton (2002) har redaktören Hans 
Lund samlat specialskrivna texter för att ge en bild av forskningsfältet som skrider över flera 
discipliner. Bilderboken betraktat som ett medialt fenomen finns det inte mycket forskning 
kring. Därför har också Ulla Rhedins forskning (1992, 2004) fått ta mycket plats som 
utgångspunkt till arbetet med projektet.  

!
Rhedins avhandling Bilderboken på väg mot en teori (1992) är som titeln antyder en 
avancerad ansats att definiera och behandla bilderboken som en specifik medial form och 
skapa en teoretisk grund för vidare arbete. Jag ser i likhet med Rhedin (1992) att bilderboken 
är ett speciellt format som är unikt på det viset att det finns en dialektisk relation mellan text 
och bild. Bilderbokens narrativ skapas, enligt Rhedin (1992), genom två olika uttryckssätt 
som inte kan separeras utan att förlora innehåll. !
Rhedin studerar bilderboken ur ett mediespecifikt och narratologiskt perspektiv och ställer 
upp tre kategorier av bilderböcker som hon benämner; den episka bilderboken - den 
illustrerade texten, den expanderade texten och den ‘genuina’ bilderboken (Rhedin, 1992, s.
73-105). Den första kategorin, den episka bilderboken - den illustrerade texten, utmärks av att 
texten har en primär roll medan bilden är sekundär. Texten kan ses som att ha uppstått i sin 
helhet utan bilden och innehåller också väsentliga beskrivningar av karaktärer och rum; så 
pass mycket information att läsaren, enbart baserat på texten, skapar sina egna bilder av 
händelseförloppet. Bilderna ger en upplevelse på ett visuellt plan men bidrar inte enskilt till 
narrationen. I den andra kategorin, den expanderade texten, är det så att bilderna, precis som 
benämningen anger, utökar narrationen och skapar ett större narrativ tillsammans med texten. 
Texten har i detta fall en tydligare avsaknad av utförliga beskrivningar. Denna kategori ses 
också som ett dialogiskt samarbete, både mellan textförfattare och illustratör och i 

�9

Bild 2 (http://www.sbi.kb.se/sv/Utgivning-och-statistik/Bokprovning/Statistik/Utgivningen-2011)



läsarögonblicket, mellan text och bild. Den tredje kategorin, den ‘genuina’ bilderboken, 
beskriver Rhedin som trimedial. I denna typ av bilderbok är bilden, texten och boken som 
medium i lika delar viktiga och bidrar till narrationen. !

Specifikt och särskiljande inom det genuina bilderbokskonceptet är också 
bundenheten till själva bokmediet. Medan man hypotetiskt kan tänka sig 
att de båda andra konceptens bilderböcker skulle kunna transponeras till 
andra medier - det första kan som auktoritativ, litterär text till nöds 
tänkas fungera i radio, det andra kan sannolikt mestadels leva också som 
animerad film och ändå bibehålla narrationens grunddrag - så låter sig 
detta inte göras med verken i det tredje konceptet. Här har 
utportioneringen av text och bilder och det växelvisa ansvaret för 
narrationen, liksom rytmiseringen och bläddringen (min emfas ) i sig, 2

dramaturgiska funktioner  

(Rhedin, 1992, s.126). 

Rhedin (1992) tar upp själva bläddrandet som en dramaturgisk funktion, dvs. hur den genuina 
bilderboken använder uppdelningen av text och bild för att göra bläddrandet till en del av det 
som för handlingen framåt. Rhedin beskriver den genuina bilderbokens särart och konstaterar 
mediets relevans för helheten i berättelsen. Jag såg dock möjligheten till en djupare 
narratologisk studie utifrån Rhedins resonemang. Interagerandet som själva bläddrandet 
innebär kan också studeras ur ett medieperspektiv. Den mediala formen i sig påverkar också 
rums- och tidsuppfattningen utifrån interaktiviteten i vad vi kan kalla bläddrandet. !
Rummet och tiden är viktiga när det handlar om avläsning av text respektive bild. Begreppet 
text är problematiskt, speciellt när man använder sig av semiotisk forskning, men Rhedin 
tydliggör sin användning. Nikolajeva (2000) kritiserar Rhedins bilderbokskategorier och 
menar att de är otillräckliga. Hon använder sig av, av Kristin Hallberg myntade, begreppet 
ikonotext. Hallberg använder ikonotext som begrepp för den sammanslagna betydelse som 
text och bild får (bild 3). !
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 Rhedin använder ordet bläddringen medan jag väljer den direkta böjningen på att bläddra; bläddrande. 2

Anledningen är att jag vill lägga emfas på den aktiva handlingen att bläddra medan jag anser att bläddring kan 
upplevas mer passivt.

Bild 3



Rhedin väljer att gå motsatt håll och separerar bild och text för att studera relationen mellan 
bild och text. Traditionellt betraktas bilden som rumsskapande/spatial i sin form medan texten 
har en temporal funktion. 

I ljuset av den semiotiskt orienterade forskningen innebär bilderbokens 
bimediala karaktär att mottagaren i upplevelseögonblicket måste 
behärska och samordna två etablerade och ifrån varandra vitt skilda 
avläsningskoder (min emfas). Den språkliga koden ger i likhet med 
musiken ifrån sig sitt innehåll i tidsföljd. Bildens kod är däremot 
simultan i sin verkan, den är icke-linjär och saknar tidsordning. Den är 
främst rumsbeskrivande eller spatial (Rhedin, 1992, s.130). 

Min läsning av detta är att det helt enkelt tar en viss tid att läsa en text och det har en inbyggd 
grammatisk, syntaktisk linjäritet. Bilden läses dock, enligt Rhedin, ickelinjärt och ur ett 
spatialt perspektiv. Gert Z Nordström menar dock att det är en vanföreställning att bilder 
enbart avläses rumsligt som kan härledas till tiden före filmen (Hansson, Karlsson, Nordström 
2006). Även bilder är beroende av tiden vid avläsning. Stillbilden arbetar många gånger med 

en tidsaspekt i gestaltning av rörelse. Ett exempel är min egen målning Dansare (bild 4). Den 
bygger på en modell i rörelse och gestaltar ett förlopp. Jag talar här utifrån erfarenheten i min 
roll som konstnär vilket ger mig en speciell inblick i processen. För att förtydliga är det en 
och samma person som rör sig över tid i en sekvens, inte olika personer. För att göra en direkt 
koppling till bilderboken kan jag använda en bild ur Mamma mu bygger en koja skriven av 
Jujja Wieslander och illustrerad av Sven Nordkvist (bild 5). !
Många bilder befinner sig dessutom som delar av en sekvens. Nordström anger exempelvis 
serier, fotoalbum och utställningar som bilder arrangerade som teman. Jag anser att 
bilderboken är ett ännu tydligare exempel på bilder som ska läsas med en tidslig aspekt. 
Rhedin (1992) menar också att avläsning av bild respektive text fungerar på olika nivåer i vårt 
medvetande. Bildupplevelsen väcker i första hand känslor och sker på en omedveten nivå 
medan texten kan ordnas logiskt och på en medveten nivå uttryckas språkligt. Inom temat Still 
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Pictures i antologin Narrative Across Media (Ryan 2004) redovisas två olika synsätt på 
narrativitet. Det bygger på synen huruvida man kan utläsa narrativ i enskilda bilder eller om 
det ska finnas en följd av separata bilder för att åstadkomma en temporalitet som då ses som 
en förutsättning av narrativitet. Även här finns en historisk länk genom kopplingar till en tid 
då bilder hade till syfte att berätta den bibliska historien till det stora antal människor som inte 
kunde läsa. Med detta vill jag lyfta fram att det finns flera synsätt när det kommer till bildens 
temporalitet och narrativitet. Min utgångspunkt för detta arbete är att en stillbild har 
möjligheten att rymma ett narrativ. !
Anette Almgren White presenterade i sin avhandling 2011 en tudelad metod för avläsning av 
text och bild vilket hon prövar och applicerar på fotolysiska bilderböcker av bland andra 
Katarina Frostensson. Metoden bygger på bilderbokens ramverk och som sedan är överfört till 
poesi och fotografiets epistemologi. Detta resulterar i två typer av narratologiska strategier för 
läsning:  den metonymiskt länkade narrationen och den metaforiskt länkade narrationen 
(Almgren White 2011). Den metod och de analysstrategier Almgren White utvecklar inom 
intermedial narrativitet rör foto och text och tillämpas på tre konkreta författarskap vilket 
också ger en bild av komplexiteten när det kommer till att studera text, bild, medier och 
narrativ. Eftersom jag i denna studie dessutom går utanför mediet och tar med upplevelsen i 
det faktiska rummet ”utanför” väljer jag att inte tillämpa Almgren Whites metod för analys.  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4. Metod!
Metoden för undersökningen är kvalitativ och kan beskrivas utifrån två delar i 
undersökningsprocessen, metod för datainsamling samt metod för analys. !
4.1 Metod för undersökning!
Metod för datainsamling är deltagande observation samt filmad dokumentation av två 
barngrupper som går en konstpromenad med varsin bilderbok. Grupp 1 har var sitt tryckt 
exemplar av Ingen och Alla upptäcker Konst medan grupp 2 har var sitt exemplar av Den 
osynliga konsten. Forskarrollen är öppen, dvs. barnen som deltar vet att de deltar i en 
undersökning och jag är den som genomför denna. Under promenaden kommer jag agera 
deltagande observatör (Ahrne & Svensson, 2011 s.88) det vill säga jag deltar i barnens 
upplevelse och pratar med dem om deras upplevelse. Promenaden dokumenteras på film 
vilket också ger en audivisuell representation av barnens agerande och berättande som 
komplement till observationer och anteckningar. !
Urvalet var ett bekvämlighetsurval då det fanns en etablerad kontakt med en förskoleklass i 
sjuårsåldern vid Ekedalens skola. Min dotter Ebba gick i denna förskoleklass. I och med att 
jag hade en etablerad kontakt med barngruppen påverkades undersökningen positivt genom 
att de redan visste vem jag var vilket reducerade initial blyghet och förhoppningsvis 
resulterade i ett friare samtal. En nackdel med att de redan kände mig var att de möjligtvis 
färgades av en förförståelse om att jag är konstnär. Det gjorde mig också mer synlig och 
delaktig vilket innebar att en roll som icke delaktig observatör var utesluten som metod. För 
de flesta barnen var jag ju helt enkelt Ebbas mamma. Jag kan inte se att deras kännedom om 
och relation till mig påverkade resultatet negativt i någon som helst mån. Personen som 
dokumenterade barnens promenad på film var helt okänd för alla i barngruppen vilket i viss 
mån uppväger att barnen kände mig. !
Vid intervjustudier finns flera etiska aspekter att ta hänsyn till. När det dessutom handlar om 
intervjuer med barn blir det ännu viktigare att belysa etiska aspekter då det handlar om 
omyndiga personer (Green & Logan 2005). Det filmade materialet utgör endast grunden för 
undersökning och analys, och det kommer därför inte att publiceras. Skriftliga tillstånd 
signeras av vårdnadshavare som godkänner att jag filmar och intervjuar deras barn. I 
tillståndet framgår tydligt syftet med undersökningen samt tillvägagångssätt och 
begränsningar i offentliggörande av materialet. Det framgår också att intervjumaterialet 
anonymiseras vid transkription och endast uppgifter om kön och ålder framgår (för blanketten 
för målsmans godkännande se bilaga 1). !
Grupp ett tog del av konstpromenaden och dess verk, samt bilderboken Den osynliga konsten. 
Den osynliga konsten bygger på en ramberättelse där två barn får i uppdrag att uppleva och 
berätta om stadens konstverk. Vad som håller på att hända är nämligen att konstverken håller 
på att försvinna eftersom ingen pratar om dem. Illustrationerna i boken är skapade med 
akvarellteknik och därefter digitaliserade via scanner och bearbetade i Adobe Photoshop.  
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!
Grupp två tog del av konstpromenaden och dess verk genom bilderboken Ingen och Alla 
upptäcker Konst samtidigt som de rörde sig runt i staden och såg de offentliga konstverken 
representerade i boken. Ingen och Alla upptäcker Konst framställer två fiktiva djurliknande 
figurer som rör sig runt i staden på jakt efter konst. De har dock ingen aning om vad konst är 
och ser det därför inte, även när konstverken får liv och flyger eller jagar dem. Bilderna är 
helt och hållet skapade på iPad, skissartade, direkta och digitala i sitt uttryck. Narrativen 
skiljer sig väsentligt åt vilket jag tydliggör vidare under kapitlet Genomförande. Jag valde att 
komplettera samtal och deltagande observation med filmat material i insamlandet av data 
eftersom intervju med barn lätt innebär en obalans i maktsituationen, dels för att barn inte kan 
ses ha en verklig möjlighet att säga nej dels för att det lätt blir en förskjutning från samtal till 
en känsla av förhör (Lindh-Munther 2009 s. 8-9).  !
4.2 Metodologiska utgångspunkter!
Metoden för analys av det insamlade materialet baseras på narratologi och fenomenologi. 
Valet av narratologi baseras på att det är berättelser som undersökningen har i fokus. 
Narratologisk metod har också en tradition inom pedagogik och samhällsvetenskap vid 
undersökningar som fokuserar på livsberättelser. 

The general approach has a great deal to offer disciplines and professions 
that want to see how knowledge is constructed in the everyday world 
through an ordinary communicative act - storytelling.  

(Kohler Riessman 2008 s.13-14.) 

4.2.1 Narratologi!
Narrativ rymmer i sin konstruktion mycket data att tolka. Genom att använda en narratologisk 
metod fanns möjligheten att sammanställa alla delar av data, barnens narrativ, samtal samt 
filmat material för analys. 
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!
Ett narrativ kan sägas vara av en serie händelser i en orsak-verkan relation vilka tilldrar sig i 
tiden och rummet (Bordwell & Thompson, 2001). I konstruktionen av en litterär text, eller 
vilket narrativ som helst oavsett medium, finns det en tidsrumslig konstruktion. Tiden och 
rummet inom berättelsen är det diegetiska (Genette 1980, Stam, Burgoyne & Flitterman-
Lewis 1992). Diegesis är alltså den värld som karaktärerna uppfattar som sin – karaktärernas 
omvärld. För uppfattningen/skapandet av narrativ är det centralt att fråga sig ifrån var, när 
och av vem det berättas. Ickediegetiskt är det som befinner sig utanför diegesis, utanför den 
värld som karaktärerna betraktar som sin. Läsaren konstruerar diegesis utifrån det han eller 
hon förmår betrakta. Diegesis har också ett yttre där en extern berättare betraktar 
händelseförloppet och redogör för det. Gerard Genette kallar det i Narrative Discourse an 
essay in method (1980) för extradiegetisk nivå/berättare. Bild 6 illustrerar alltså relationen 
mellan berättelsens insida och utsida i förhållande till berättare och läsare. !
Det diegetiska respektive det ickediegetiska rummet tar också hänsyn till de visuella 
aspekterna i berättande kring vad man faktiskt kan se inom ramen och vad som kan betraktas 
ligga utanför den värld som karaktärerna befinner sig i. De olika diegetiska nivåerna kommer 
användas vid studiet av hur bilderboken genom bläddrandet får två diegetiska nivåer. Arbetet 
bygger vidare på Peter Brooks (1992) definition av plot  som fokuserar på själva handlingen 3

som utförs när händelser (event) skapas av själva ploten och läggs på varandra för att skapa 
själva berättelsen (story). Plot kan enligt Brooks ses som den tolkande handlingen som 
uppstår mellan fabula och sujet , hur vi använder det ena mot det andra. Plot är alltså den 4

dynamiska skapande kraften av den narrativa diskursen (fritt översatt). Brooks vill föra ploten 
vidare till ett bredare begrepp som närmar sig psykoanalysen och föra in läsaren, betraktaren, 
i handlingen (problematiskt ord i sammanhanget, men det avser den mänskliga handlingen) 
som utgör ploten. Brooks lägger tyngdpunkten på själva akten och visar på hur det inte finns 
något slut på berättelsen utan att det hela tiden pågår en process där nya narrativ skapas. Inte 
bara andra narrativ om det förflutna utan även framtida scenarier och narrativ om skrivandet 
självt. I våra försök att skapa mening skapas hela tiden narrativ. !
4.2.2 Transmedialitet!
Historiskt har berättelser studerats antingen som helt medieoberoende eller helt 
mediespecifika. Det räcker att konstatera att de ämnen som studerar berättande är indelade 
efter medium såsom litteraturvetenskap och filmvetenskap. På senare år har intermedialitet 
studerats mer och mer och är numera ett tvärvetenskapligt forskningsområde (Dahlberg & 
Snickars 2008). Konstpromenaden, som är en kombination av bilderbok och det fysiska 
rummet, är det som kan beskrivas som transmedialt berättande. Med transmedial avses 
berättelser och innehåll som sträcker sig över flera medier (Jenkins 2006). Jenkins (2006) 
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 Brooks använder den amerikanska termen plot som initialt i diskussionen kan ses som en motsvarighet till 3

discourse men som han gör en egen definition av i och med att han diskuterar och problematiserar begreppen.

 Fabula och sujet är ursprungligen ryska begrepp. Fabula kan beskrivas som händelser som sker inom 4

berättelsen och sujet är den konstruktion händelserna sorteras inom.



talar om transmedialitet som en del av konvergenskulturen. Konvergenskulturen betecknar det 
fenomen när gamla och nya medier möts och innehållsmässigt går samman så tätt att de 
konvergerar. Jenkins (2006) beskriver också konvergenskulturen som en deltagarkultur där 
användare lika gärna kan vara producent vilket gör att synen på sändare och mottagare löses 
upp. Jenkins utgår ifrån Matrix-projektet vilket bestod av spelfilmer, datorspel och animerade 
filmer, som alla berättade delar av den större synergetiska berättelsen. Han menar också att 
strukturen mellan producent och konsument löses upp genom att innehåll likaväl kan 
genereras av deltagare. Detta ger alltså en större interaktivitet mellan top-down 
medieindustriellt styrda berättelser och bottom-up deltagande användarkultur.  !
Transmedialitet ska inte ses som ett fast innehåll uttryckt i olika medier (adaptation) utan 
transmedialitet är snarare när olika medier uttrycker olika delar av berättelser och kan ses som 
ett uppbyggande av världar. När jag använder Jenkins begrepp i denna studie gör jag det med 
fokus på innehåll och berättande även om begreppet också kan användas med inriktning på 
marknadsföring och PR. Marie-Laure Ryan (2004) går bort ifrån de ekonomiska aspekterna 
av transmedialitet och konvergenskultur och argumenterar för en semantisk och kognitiv 
läsning av berättelsen. Främst för att hon anser att det är det lämpligaste sättet att studera 
berättelser oavsett medium. Hennes syn på narrativitet är att det i grunden är byggande av 
världar som befolkas av karaktärer och objekt som på något sätt genomgår förändring över 
tid. Detta skiljer sig inte direkt från den strukturalistiska synen på berättarstrukturer, men 
Ryan anser det också essentiellt att det finns utrymme för en tolkningsstruktur. Denna 
tolkningsstruktur är det som skapar mening och sammanhang till händelserna i berättelsen. 
Ryan kallar det narrative script (Ryan 2004). Hon menar också att narrativa skript inte enbart 
manifesteras genom berättelser utan även är ett kognitivt schema som människor använder för 
att göra sin omvärld begriplig och meningsfull. Dahlberg och Snickars ställer sig tveksamma 
till den tendens de menar finns inom det kognitiva paradigmet att ”likställa transmedial 
narratologi med en slags mediumfri narratologi” (Dahlberg & Snickars 2008 s.28). Deras 
läsning av Ryan är också att berättelsens mediala representation får komma i andra hand. De 
väljer därför att inta vad de själva beskriver som en mer pragmatisk inställning till berättelser. 
”Det innebär att vi har velat definiera berättelser genom interaktionen mellan mentala 
representationer och specifika mediala uttryck.” (Dahlberg & Snickars 2008 s.28). Min syn på 
berättelse är i likhet med Dahlberg och Snickars något som sker i relation till mediet och 
konstruktionen av framställan. !
I en artikel i TFL 2010 menar Lundström och Ohlin-Scheller att för att förstå hur ett  
textuniversum används är det inte relevant att tala om dem som intermediala som Jenkins 
(2008) gör. De anser att det är bättre att studera vilka specifika kompetenser som användarna 
utvecklar. Deras artikel grundar sig på två separata studier som undersökt fan-fiction på nätet 
respektive hur meningsskapande genom rollspel sker. De använder i sin tur Rita Felskis 
kategorisering av hur vi använder litteratur; recognition, enchantment och knowledge. De 
lyfter fram behovet av vad de kallar narrativ kompetens vilket är en syftning till Jonathan 
Cullers begrepp litterär kompetens (behovet av att kunna skilja på fiktiva berättade texter och 
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icke-fiktiva texter). Narrativ kompetens inkluderar fler typer av berättelser såsom mutimodala 
texter och deltagarkulturer och Lundström och Ohlin-Scheller kopplar kompetensen till 
interaktiviteten i medierna. !
4.2.3 Fenomenologi!
När jag i min tolkning använder narratologi som rör sig mer åt det kognitiva gör jag också en 
koppling till en fenomenologisk syn på texten. Även fenomenologi används som teoretisk 
grund för analys inom pedagogik (Johansson 2003:8 1-2). Jag anser det inte i detta 
sammanhang relevant att göra en historisk översikt över fenomenologin utan nöjer mig med 
att redogöra för de fenomenologiska begrepp och synsätt som tillämpas i undersökningen och 
analysen. !
Jag använder fenomenologin som teoretisk grund på två sätt i denna undersökning. För det 
första i min vetenskapliga metod där jag som deltagare i själva studien tolkar hela situationen 
utifrån barnens gester, tonfall, existens och ansiktsuttryck.  !

Teorin om livsvärlden säger något om världen och människan och pekar 
därmed ut en riktning för forskarens och pedagogens sökande. Det som 
visar sig för barnet tar sig uttryck i barnets sätt att vara, i kroppsliga, 
sinnliga och språkliga uttryck, i gester och tonfall, i en situation, i ett 
sammanhang där också forskaren ingår.  

(Johansson 2003:8 1-2 s.44) 

För det andra använder jag fenomenologin som teoretisk grund i min syn på förståelse som 
något som tillskansas genom kroppen. Ordet fenomen kommer från grekiskan och betyder 
”det som visar sig”. För fenomenologin kan det inte finnas något som visar sig om det inte 
samtidigt finns någon som det visar sig för. Saker kan inte vara saker för sig utan måste vara 
saker för någon. Utgångspunkten i analysen är synen på förståelse som något som skapas 
genom kroppslig erfarenhet. Den fysiska handlingen och uppfattningen om den egna kroppen 
i förhållande till det omgivande rummet och tiden är centralt inom fenomenologin (Merleau-
Ponty 1945/1997). Merleau-Ponty utgår ifrån kroppen. Det är med kroppen som människan 
uppfattar omvärldens fenomen. Han menar att kroppen är jaget och frångår då den 
traditionella uppdelningen mellan kropp och själ. Enda sättet enligt Merleau-Ponty att förstå 
oss själva som människor och världen vi lever i är genom vår kropp. Detta ger alltså också 
uppfattningen om att människans kunskap om världen sker genom rörelsen i världen. Det är 
genom att människan agerar i förhållande till världen som varat får mening. Merleau-Ponty 
lägger därmed tyngdpunkten på att lösa upp relationen mellan subjekt och objekt. Kjetil 
Steinsholt (2012) behandlar sin syn på lek som vägen till förståelse. Han beskriver leken som 
en central förutsättning när det kommer till frågan om hur vi kan förstå. ”Leken bidrar till att 
konstituera vårt sätt att vara i världen.” (Steinsholt, 2012). Genom det aktiva deltagandet som 
leken innebär går man ifrån synen på människan som ett kunskapssökande subjekt som 
vänder sig mot objekten i sin omvärld och övergår till att se på förståelse som något som 
skapas i samspel. 
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Förståelsens struktur visar sig inte genom monolog, utan genom 
dialogiskt samspel. Inte genom att distansera sig själv från andra 
människor och det de vill berätta för oss, utan genom att delta 
tillsammans med dem. Det handlar om en process med djupt 
engagemang, där vi framstår som dialogiska skapelser som redan är i 
kontakt med tingen och betydelsefulla människor, som vi inte är 
avskurna ifrån utan har ett nära och öppet förhållande till. För Gadamer 
är människan inte en passiv åskådare; hon deltar aktivt genom att hela 
tiden vara-i-lek med andra.  

(Steinsholt, 2012) 

I konstpromenaden är det relevant att aktivera barnens fysiska aktivitet och få med deras hela 
rörelsemönster och att de rör sig i rummet likaväl som i fantasin. Barnens sinnen och tankar 
aktiveras genom den fysiska rörelsen. Att uppleva är att göra. När barnen rör sig i lekens form 
läggs alltså grunden för förståelse (Steinsholt, 2012).  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6. Genomförande!!
Förutsättningen för att kunna studera barn genomföra en transmedial konstpromenad var att 
skapa en prototyp. Prototypens framställan innefattade designbeslut på flera nivåer; det 
fysiska rummet och dess förutsättningar, den mediala formen och formatet, narrativiteten och 
det estetiska. Undersökningen av bilderbokens medialitet och narrativitet i ett transmedialt 
sammanhang genomfördes både teoretiskt och praktiskt. Det gestaltande, praktiska arbetet 
analyserades som kunskapsbärare och sattes samman med den teoretiska processen. Metoden 
för undersökningen bygger på att skriva ut syntesen av praktisk och teoretisk analysarbete 
som leder fram till en konstpromenad och dess artefakter (Bohné 2010). !
Praktiskt var upplägget för undersökningen processuell. Genom praktiskt gestaltande skedde 
ett sökande fram till en möjlig metod för en transmedial konstpromenad för barn. Den 
subjektifierade kunskapsreflektionen som av Molander (1996) kan förklaras som en 
kunskapsbildning genom reflekterad erfarenhet undersöktes och problematiserades. I arbetet 
med bilderbok och fysisk promenad tillämpades teorier som sedan belystes ur ett nytt 
perspektiv genom det praktiska. Denna pendelrörelse mellan teori och praktik, litteraturstudie 
och fallstudie, har skrivits ut, analyserats och problematiserats. Processen utgör 
undersökningen samt dess resultat. Jag har på olika sätt arbetat gentemot följande 
målsättningar. 

• arbeta aktivt med genusperspektiv 
• behov av att låta barn vara delaktiga 
• att låta de anonyma skulpturerna synliggöras 
• att uppmuntra barnens skapande av egna berättelser !

Genusperspektivet finns med som en ständig fråga och förutsättning och jag berör det 
specifikt i samband med utveckling av karaktärer, urval av offentliga konstverk samt 
sammansättning av barngrupper. Även då det inte skrivs ut i denna studie har 
genusperspektivet varit en ständigt närvarande frågeställning. Barns delaktighet, 
synliggörande av offentlig konst och stimulans av barns berättande är målsättningar som har 
fått styra arbetet helt och hållet. Det handlar också om målsättningar som undersökningen 
mäter av i studiens slutsatser. !
6.1 Prototyp; bilderbok och promenad!
I designprocessen är inte det generella i fokus utan det specifika; det specifika uppdraget, det 
specifika önskemålet från uppdragsgivaren och de specifika förutsättningar som finns i just 
det projektet. Genom att använda det skrivna ordet som verktyg analyseras designprocessen 
och tar ny form. I omvandlingen eller i den pendelrörelse mellan det analytiskt teoretiska och 
praktiskt agerande kan nya insikter uppstå. Precis som det uppstår nya betydelser mellan text 
och bild i bilderboken (Rhedin 1992). Följande kapitel redovisar processen som lett fram till 
en prototyp för konstpromenaden i Skövde stad samt centrala designbeslut och motiv. !
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Den första projektidén formulerades kort: ”Jag skulle vilja arbeta med konsthallen i Skövde 
och göra en konstpromenad för barn. Det ska vara i tre delar; en bok, en promenad och ett 
interaktivt verktyg (app). Det akademiska perspektivet har sin grund i narratologi och 
transmedialitet. Hur man anpassar berättandet i olika medier där formen är lika avgörande för 
upplevelsen som innehållet. Hur kan man sammanföra en fysisk promenad, med linjäriteten i 
en bok och interaktiviteten i en app så att de arbetar tillsammans och kompletterar varandra? 
Hur ger summan av delarna en större helhetsupplevelse?” !
I detta skede i processen baserades idén på utforskande och spel. Idén inspirerades av Kotten 
som försvann, ett projekt som genomförts av Konstenheten i Halmstad i form av en bilderbok 
i syfte att användas i konsthallens pedagogiska verksamhet, samt Jakten på den försvunna 
guldreserven, ett transmedialt upplevelseäventyr på Karlsborgs fästning. Kärnan i dessa båda 
projekt är mysteriet och letande av ledtrådar för lösning av ett mysterier, om än på olika 
nivåer i de nämnda projekten. !
Arbetet skedde successivt och var en samtidig process i utvecklandet av de olika delarna av 
konstpromenaden. Utgångpunkten var att arbeta transmedialt redan från början. Det var 
relevant att se projektet ur flera mediala synvinklar redan från början och inte begränsa det till 
ett medium för att överföra det till andra mediala former. Syftet var att fokusera på 
funktionalitet och uttryck. Det startade helt idébaserat och skisserna utgick ifrån barnen som 
medskapare. !
Bilderbokens prototypframställan har genomgått fyra tydliga faser: 
1. Fotografisk framställan genom en tydlig karta och utan textbaserat narrativ. 
2. Enkla lekfulla skisser som riktar sig direkt till barnen med melodiska rim inspirerade av 

Lennart Hellsing. 
3. Ramberättelse som beskriver hur konsten håller på att bli osynlig och illustrationer av 

konstverken i akvarellteknik. Den osynliga konsten. 
4. Karaktärerna Ingen och Alla upptäcker konst genom ett linjärt narrativ genom staden men 

digitalt skapade illustrationer där konstverken levandegörs. Ingen och Alla upptäcker 
Konst. !

Alla har inte tillgång till smartphone eller surfplatta. Böcker är också betydligt lättare att 
administrera utlåning av. Av demokratiska skäl var därför överenskommelsen med 
Konsthallen att börja med prototypen för boken. Därmed görs konstpromenaden mer 
tillgänglig genom att Konsthallen och biblioteket kan tillhandahålla en bok i tryckt format. 
Utifrån Rhedins (1992) definition av den genuina bilderboken fokuserade arbetet redan 
inledningsvis mycket omkring formatet av bilderboken. Formatet och bläddrandet spelade en 
viktig roll. Syftet med att ha utfallande  bilder över sidan var att testa den framåtgående 5

drivkraften i berättelsen och mediet (bild 7). 
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 Att tala om utfallande bild kommer från trycktekniska termer. Det är att trycka bilder utanför tryckytan på en 5

eller flera håll på arket, när tryckarket sedan skärs rent och tryckytan kvarstår finns det ingen vit kant kvar.



 !

!
I de allra första skisserna kan man se hur ramarna runt bilderna får spela en lekfull roll 
gentemot läsaren och tilltalet bär direkt till barnet som kan se detsamma i boken som i det 
rummet de verkligen står i. Att låta de olika diegetiska rummen spela mot och med varandra 
var ett sätt att sammanföra olika tidsrum. I de fall bilden till exempel faller ut över sidans kant 
och så att säga diegesen sömlöst smälter samman med det omgivande rummet är det 
meningen att mediet ska osynliggöras. När det däremot är dags att bläddra och denna 
framåtgående handling stärks genom att texten och meningar bryts upp mellan bokens sidor 
måste mediet göras synligt och spela på sin egen medieform. Läsaren knuffas då ut ur det 
diegetiska tidsrummet och genom fysisk aktivitet påverkar den hastighet i vilken berättelsen 
förs framåt.  

!
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Bokens omslag bestod av dubbeldörrar som öppnas upp i mitten (bild 8). Dörrarna som 
öppnas ger en inåtgående rörelse istället för den traditionellt framåtgående. Dörren är också 
en viktig rumslig konstruktion som liksom portar leder vidare in i nya tidrum. Dörren står för 
förändring av tillstånd och inbjuder till att öppnas (Gibson 1986). Arbetet genomfördes 
praktiskt med olika versioner av bokens format i form av olika metoder för bindning. Genom 
att binda pappret och utforska formatet rent fysiskt kunde konstateras att det inte var ett 
fungerande format. Testerna bestod av ett systematiskt experimenterande med pappersvikter, 
storlek på format och variation av bindningsteknik. !
Genom att det gick att kombinera bilderna fritt med varandra och därmed skapa nya 
konstellationer utvidgades ramen och det var inte längre en illustration utan många. 
Diskontinuiteten gentemot den fysiska verkligheten gjorde också rummet större. Det som i 
tanken framstod som ett sätt att uppleva konstverken på ett nytt sätt var dock inte 
genomförbart i praktiken. Det visade sig att även för vuxenhänder var det otympligt och 
oöverskådligt. Ett barns händer måste kunna hantera formatet och göra det, bokstavligt talat, 
begripligt. Bokens format kräver i konstpromenaden att det är hanterbart i rörelse. Sidornas 
format som blir uppsplittrade och har en inåtgående rörelse kräver för mycket av koordination 
och fingerfärdighet för att vara tillämpbart i en bok som ska användas i rörelse, även då 
formatet minskas ner i storlek. I en framtida app-version kan denna teoretiska modell 
förmodligen realiseras då det fysiska formatet inte deformeras vid bläddrandet. !
Den framåtgående rörelsen i bläddrandet är en inlärd funktion. I överförd bemärkelse bläddrar 
man på samma sätt på en iPad. Genom applikationen Book creator sätts text, bild och ljud 
samman och visar en representation av sidor som man även kan se bläddra när man för 
pekfingret över. Det återger ett analogt bokformat digitalt, även om det faktiskt inte finns ett 
reellt behov av att visa en vändning av ett fiktivt papper. Igenkänningsfaktorn är central. Detta 
är på intet sätt nytt men det har blivit tydligt hur viktiga konventioner är i de experiment jag 
utfört omkring formatet. !
Den linjäritet som den fysiska verkligheten utgörs av när deltagaren besöker de offentliga 
konstverk som finns representerade i bilderboken återkommer alltså i det mediala formatet. 
Eftersom boken ska upplevas i, och tillsammans med, det fysiska rummet fanns det ingen 
anledning att frångå linjäritet i bokformatet. Den fysiska rörelsen i rummet följer därmed 
samma mönster som bläddrandet i boken. !
Formatet på bilderboken begränsades till A5, återigen med hänsyn till hanterbarhet i den 
fysiska miljön. Boken printades som en booklet ifrån Adobe InDesign och bands med 
häftning. Eftersom Ingen och Alla upptäcker Konst har bilder som ligger över hela uppslag är 
det relevant att kunna bryta upp formatet i fullbild. Hållbarheten är dessutom en faktor 
eftersom boken ska hanteras av barn. !
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6.1.1 Långsamma och snabba medier!
Arbetet med bilderböckerna genomgick flera faser vad gäller hur bilderna framställdes rent 
tekniskt. Primärt användes två olika tekniker: akvarell och digital illustration på iPad. De två 
olika versioner av bilderbok som användes av barnen i undersökningen var Den osynliga 
konsten, bestående av ramberättelse samt illustrationer i akvarell, och Ingen och Alla 
upptäcker Konst, som bestod av digitalt producerade illustrationer samt genomgående text-
bild relation (ikonotext). !
Att arbeta med långsamma tekniker såsom akvarell ger möjlighet till reflektion. Det öppnar 
upp för tiden som är så central för reflektionens praktik. Tiden att ta ett nödvändigt steg 
tillbaka och betrakta färgen som torkar och vattnet som rör sig utifrån naturens lagar över och 
genom pappret. Akvarelltekniken bygger i grunden på att utgå ifrån pigmentens egenskaper i 
kombination med den fysiska rörelsen mellan papper och vatten. Pigment som för en 
dragkamp över vattnet. Olika pigment beter sig olika, vissa trycker sig utåt, vissa drar sig 
samman och de är mer eller mindre lättlösliga i vattnet. Detta handlar inte om kulörer utan 
egenskaper i själva färgen. Uttrycket ges därför mycket i själva färgens beteende. Det krävs 
mycket kunskap och medvetens akvarellteknik för att verkligen utnyttja pigmentens 
egenskaper men det viktiga för detta arbete var utforskandet av ljus och skugga, fasthet och 
rymd genom pigmentens egenskaper. I och med långsamheten i tekniken, att den alltså kräver 
långa pauser i arbetet för att komma vidare, fanns utrymme att utvärdera varje steg i 
processen. Det handlar om att rent fysisk tvingas att ta ett steg tillbaka och vänta, därmed sker 
en pendelrörelse mellan att se del och helhet. Kontrasten mellan långsamma och snabba 
medier tydliggörs genom det faktiska handlaget och kan därmed jämföras och analyseras. I 
och med att akvarelltekniken inte ger utrymme för att backa och göra om kräver det en 
inledande analys och nedbrytning av motivet. Lagren av pigment måste läggas i en viss 
ordning och bygger likt skulpturen upp det slutliga resultatet. I processen att bryta ner 
motiven, i detta fall offentlig konst i Skövde, krävs analytiskt arbete. När den teoretiska 
analysen överförs till handens arbete i den långsamma tekniken att lägga lager på lager utan 
återvändo blir det också en kunskap om motivets delar som finner fäste ut i kroppen och den 
fysiska rörelsen. Att tänka först och göra sen kan tyckas banalt men jag anser att det tillför en 
teoretisk dimension till det praktiska arbetet som ser annorlunda ut gentemot medier som 
tillåter ångra och gå tillbaka under arbetsprocessen. !!
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!  !
Vid övergången till det snabba mediet, iPad, och digital illustration fanns en direkthet i 
uttrycket som fattades i de analoga produktionerna (bild 9 och bild 10). De snabba 
illustrationerna som genom sin skissartade karaktär skapar större rörlighet och fart i uttrycket 
hade inte blivit lika effektiva om de inte hade föregåtts av en nedbrytning och analys av 
motiven genom långsamma medier. Denna process har alltså varit essentiell för uttrycket i 
bilderna, deras komposition och deras detaljer. 

!   !!!
6.1.2 Rummet i staden!
Vid ett arbete som har till syfte att levandegöra offentlig konst är givetvis de faktiska verken 
centrala. Vid urvalet var det en mängd, mer eller mindre, viktiga faktorer att ta hänsyn till. 
Den fysiska verkligheten var det första beslutet att förhålla sig till. I och med att det primärt är 
en promenad riktad till barn har den geografiska placeringen stor betydelse (bild 11). 
Offentlig konst som är placerad i trafikrondeller runt staden är både intressanta och aktuella 
men kan inte rymmas i denna typ av projekt av hänsyn till säkerhet. I urvalet av konstverk var 
promenadens första anhalt Kulturhuset i Skövde. Kulturhuset är i centrum i och med att både 
konsthallen och biblioteket är placerat där. Kulturhuset är dessutom placerat alldeles intill 
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resecentrum med tåg- och bussförbindelser. 
För att få en fysisk upplevelse av miljön gick 
jag själv ut och promenerade runt staden och 
upplevde konsten. Kameran var ett verktyg 
för att fånga konstverken i ett tvådimensionell 
medium och ett sätt att samla information. 
Genom att fotografera konstverken överförs 
det tredimensionella mediet till 
tvådimensionellt direkt. Initialt var också 
tanken att arbete med fotoreproduktioner av 
konstverken i konstpromenadens 
gestaltningar. Fotot begränsar synfältet 
genom att ge ett utsnitt av miljön, mitt utsnitt 
av konstverket. Därmed ramas det offentliga 
konstverket in och får sitt eget rum i ett nytt 
medium. !
6.1.3 Ikonotext!
I den tidiga versionen av bilderboken, fanns 
en inledande ramberättelse som ledde in genom de dubbla dörrarna. Den ramberättelse 
som utgör introduktionen till bilderboken kan sägas tillhöra Rhedins (1992) första 
bilderbokskategori den episka bilderboken eftersom texten står för sig själv. !

Nu är det verkligen bråttom! tänkte hon och åt hastigt upp sina flingor, petade bort håret ur ansiktet och 
sa till honom att skynda sig han också. 
-Söla inte så där! 
-Jag sölar inte, jag har inte spillt en enda droppe ju, vad pratar du om? 
-Jag menar att du måste skynda dig. Du vet ju vad det stod i brevet? Vi har en tid att passa. !
På väg ut knuffade hon undan katten, Morris den här gången, inte Findus, som annars var den av 
katterna som oftast snodde in sig i deras ben i tid och otid. De hade en tid att passa och det skulle vara 
illa om de kom för sent till torget, det hade framgått tydligt.  Andfådda sprang de genom Kyrkparken. 
Hon kastade en blick mot klockan i kyrktornet.  
-Vi måste skynda oss! 
-Jag springer ju allt jag kan, flåsade han till svar. !
Vid övergångsstället var de tvungna att stanna och se sig för. Vänster, höger och så vänster, klart att gå 
över. Hon kände efter i sin jackficka. Det låg kvar där, skulle hon våga ta fram det? Och i andra fickan... 
den fanns där också. De tittade på varandra och nickade försiktigt. 
-Törs vi? sa han, vi vet ju inte vem som skickade det till oss, brevet alltså. 
-Vi måste, sa hon, men vi får vara försiktiga. 
Hon stack ner händerna i fickorna på jackan och tog fram ett mycket gammalt brev och en karta.  !
Det hela var mycket mystiskt och de hade blivit väldigt förvånade dagen innan. De hade fått ett brev. I 
kuvertet fanns tre blad. Det första brevet var kort. Det stod helt enkelt ”Ni har ett uppdrag! Var vid den 
stora fontänen på torget direkt efter frukost i morgon och ta med brevet och kartan. Säg inget till någon. 
Ni måste hjälpa mig annars blir det stora problem” Ingen avsändare men de förstod att det viktigt. Hon 
öppnade det andra brevet och läste: 

Allt som finns har en berättelse i sig. Det som inte berättas finns inte. Konsten bär på många berättelser 
men när de glöms bort försvinner konsten. När konsten försvinner, försvinner människorna, deras liv blir 
små och grå och de blir så tråkiga att de slutar berätta om allt annat och då försvinner det också. 
Människorna har glömt att berätta de berättelser som varje konstverk har, så konstverken håller på att bli 
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osynliga! Det vi inte tänker på ser vi inte. Det som inte finns i våra hjärtan och våra sinnen finns inte 
utanför oss heller.  Ni behöver besöka konstverken på kartan och verkligen uppleva dem och berätta vad 
de handlar om. Ni behöver sedan sprida era berättelser till andra och låta andra skriva vidare på dem så 
de utvecklas och blir större, för utan konsten är vi ingenting. 
XXX !

Syftet med texten var att väcka bilder i barnens egen fantasi. Karaktärerna illustreras inte 
visuellt av primärt två anledningar; en visuell gestaltning exkluderar alltid någon och det 
begränsar barnens egen bild av händelseförloppet. Det direkta tilltalet i texten har för- och 
nackdelar. Fördelen är att det skapas en upplevelse av nu och närvaro som leder läsaren direkt 
in i en fiktiv rumtid som de själva kan utgå ifrån. En nackdel eller risk med att skriva ut en 
direkt dialog mellan barnen är att det ger en falsk känsla av att det är barn som talar när det i 
själva verket är skrivet av en vuxen. Det finns dock en distans i valet av berättarposition 
genom en extradiegetisk, allvetande berättare som beskriver händelseförloppet utifrån samt 
beskrivningen av hon och han som inte nämns vid namn. Därmed uppmuntras inte en direkt 
identifikation med karaktärerna som beskrivs utan det finns en uppmaning att utföra ett 
uppdrag, möjligtvis tillsammans med de fiktiva karaktärerna som beskrivs. Jag väljer, och 
stöder mig på Nikolajevas (2008:2) resonemang: att inte fokusera på identifikation av 
karaktärerna utan behåller distansen och den kritiska synen hos läsaren till förmån för deras 
egna tankar, ord och berättelser. Till skillnad från så kallad vuxenlitteratur är det vanligt att 
använda identifikation som ett framgångskriterium för barn- och bilderböcker. Ju lättare det är 
att identifiera sig med bilderbokens karaktärer, desto bättre är det. Jag hävdar att det inte är 
identifikation som är det centrala utan möjligheten till ett fritt tänkande utifrån barnets egen 
fantasi och förutsättningar. Bilderboken som är skapad av en vuxen falsifierar barnets egen 
röst. Nikolajeva talar om identifikationsfelslutet där hon menar att det inte är relevant, utan 
istället ett hinder, att identifiera sig med ett subjekt i litteraturen. 

Det är därför ytterst viktigt att inse vilken makt en författare besitter att 
förstärka eller förstöra subjektpositioner och därmed att stödja eller 
förhindra den unga läsarens befrielse från identifikationstyranni. 
Konflikten mellan litterära och pedagogiska synsätt avspeglas i själva 
terminologin. Läspedagogiken talar om identifikationsobjekt, 
underförstått läsarens passiva roll som följer det som texten tydligast 
erbjuder. Litteraturvetenskap understryker det läsande subjektet, läsaren 
som en aktiv deltagare i läsprocessen, som interagerar med texten, dock 
utan att anamma dess inbyggda ideologi. […] Vi framhäver gärna att vi 
vill lära unga människor att läsa kritiskt, men så länge vi uppmuntrar 
dem att bli objektifierade och styrda av den implicita författaren kan de 
knappast förväntas vara kritiska mot det som de matas med.  

(Nikolajeva, 2008) 

Barnen ska skapa sina egna karaktärer i leken i dialog med varandra. Det fanns en tanke från 
början att det skulle finnas med fragmentariska ord och ordbilder i samband med 
illustrationerna vilket skulle representera delar av de berättelser som ännu finns kvar men som 
håller på att bli osynliga. De skulle ses som symboler men kunde också läsas och plockas upp 
i ett nytt narrativ skapat av läsaren. Detta fanns inte med i den version som barngruppen 
använde i studien på grund av att det inte hanns med innan undersökningen skulle 
genomföras. Eftersom det var slutet av terminen och förfrågan och möjligheten om 
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genomförande av undersökning kom hastigt på så fick vissa avkall göras på 
undersökningsmaterialet. Bedömningen från min sida var dock att det inte påverkade 
resultatet för studien. !
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I den bifogade lärarhandledningen finns frågor uppställda med syfte att skapa diskussion och 
vidare undersökning av konsten (bild 12). Exempel på frågor är I sagan är det tre grisar, var 
är den tredje? eller i samband med ”Bagarens attiraljer” Vad ser ni och vem är det som 
använder detta?. Det finns också direkta uppmaningar i form av uppgifter exempelvis Skapa 
din egen skulptur med dina gamla leksaker eller Vissla melodin som den flöjtspelande ängeln 
spelar. !
Text och bild i Ingen och Alla upptäcker Konst har en annan typ av samband då det samspelar  
inom ramen för varje sida. Text och bild syftar också utanför själva mediet och ger en 
ytterligare dimension då det upplevs på plats i det fysiska rummet. I tabellen nedan (tabell 1) 
ställs text och bild upp för varje uppslag och i de fall illustrationen har en fysisk förlaga finns 
också den representerad för att tydliggöra syftningen som sker utanför bokmediet mot den 
fysiska verkligheten. !
Tabell 1 
Ingen och Alla går med 
försiktiga steg på 
trottoaren. Ingen och Alla 
är inte vana att gå på 
asfalt eftersom de är 
väldigt skygga. Trots att 
Ingen och Alla bor i 
skogen är de väldigt 
rädda för kor, hästar, får 
och getter.

Man kan få se Ingen och 
Alla om man sitter 
väldigt stilla i en glänta 
just när solens strålar når 
mellan stammarna. Ingen 
och Alla älskar att jaga 
varandra mellan 
ljusstrålarna och då kan 
man få en skymt av deras 
hoppande skepnader i 
gräset.
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Ingen och Alla har pratat 
mycket med varandra om 
vad Konst kan vara. De 
har försökt beskriva 
Konst med ord och de har 
också försökt rita bilder 
av Konst. Det har blivit 
ganska olika bilder. Ingen 
tror just nu att det är 
många gröna trianglar 
som smakar sött. Alla 
beskriver Konst mer som 
en känsla och ritar 
färgglada spiraler.

Efter en stund hittar 
Ingen och Alla ett hål i 
staden. När de frågar en 
människa vad den 
huslösa fyrkanten är så 
heter det tydligen Torg 
och ska vara så. Mitt på 
torget står det en jättestor 
bassäng. Ingen och Alla 
går fram till bassängen 
och funderar på om man 
får prata med de gröna 
människorna. Ingen 
undrar varför de står där. 
Alla tror att de vaktar 
bassängen.

Ingen och Alla går runt 
torget och får då syn på 
två grisar. När Ingen och 
Alla kommer närmare är 
grisarna väldigt tystlåtna 
och vill inte alls berätta 
varför de har kommit till 
staden. Grisarna berättar 
inte heller om varifrån de 
kommer eller om de var 
tre ifrån början som i 
sagan. Ingen och Alla ger 
upp och går vidare.

I korsningen kommer det 
bilar och ljudet är väldigt 
starkt. Ingen och Alla 
jagar varandra i skenet 
från bilarnas lampor men 
då låter det plötsligt ännu 
mer. De hittar en gata 
som bilarna inte kör på så 
de väljer den.
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Rätt vad det är ser de små 
röda stugor, träd och 
buskar. Ingen och Alla är 
trötta på grått och smyger 
in bland det röda och 
gröna. Nästa sekund 
springer de i panik ut på 
en annan gata. Inte ens i 
staden kunde de vara 
trygga för på gräsmattan 
stod det både en get och 
ett får.

Andfådda stannar de för 
att vila och lägger sig på 
asfalten. De tittar upp 
mot fasaden och ser en 
bagare rulla sin kavel. 
Det är ett märkligt ställe 
att baka på tycker Ingen 
och Alla och vänder sig 
om. Där ser de figurer 
som ser ut att dra i 
varandra. Fasadklättrare, 
säger Ingen. Du ser väl 
att de dansar, säger Alla. 
Osams och lite lätt 
förvirrade reser de sig 
och går vidare.

Fågelkvitter och ett 
gyllene skimmer fångar 
deras uppmärksamhet. 
Det är Fågel Fenix som 
återigen flyger upp ur 
askan och möter en ny 
dag.

Ingen och Alla önskar att 
de kunde flyga och flaxar 
intensivt med fötterna. 
När de upptäcker att de 
kan snurra fötterna som 
rotorblad på en helikopter 
lyfter de snabbt över 
hustaken.
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Uppe i luften försämras 
sikten av några moln och 
Ingen och Alla krockar 
nästan med en Ängel. 
Den vackra melodin från 
Ängelns flöjt räddar båda 
från kollision och Ängeln 
kan oskadd flyga vidare i 
takt med musiken.

Ingen och Alla byter luft 
mot vatten och landar vid 
en snäcka av plåt. De 
speglar sig i det blanka 
och bländas av solens 
katter i seglet.

-Hela dagen och inte en 
enda Konst, suckar de. 
De får plötsligt bråttom 
när de blir jagade av en 
fyrkantig typ och flyr 
under järnvägen mot 
parken och den lilla sjön. 
Trots sitt klumpiga yttre 
är förföljaren snabb och 
Ingen och Alla kommer 
ut på andra sidan träden 
innan de åter är 
ensamma.

Vill ni se på Konst? Se på 
oss! Sjunger skallarna 
och nickar i takt till 
musiken. Ingen och Alla 
sjunger med i den 
trallvänliga melodin. 
Efter ännu en sång 
bestämmer Ingen och 
Alla att de får fortsätta 
sin upptäcksfärd en 
annan dag och beger sig 
så sakta hem till sin 
glänta.
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I detta narrativ får karaktärerna Ingen och Alla ta en central roll och driver med sin aktivitet 
handlingen framåt. Det är en allvetande berättarposition som skildrar händelseförloppet och 
ger läsaren en beskrivning av både aktiva handlingar och karaktärernas känslotillstånd. Den 
allvetande berättaren bidrar också med värderande omdömen såsom ”trallvänliga musiken”. !
Personskildringen sker i både text och bild. Känslomässiga egenskaper beskrivs i texten både 
uttryckligen och genom berättartekniken genom val av ord och meningsbyggnad.  

Ingen och Alla går fram till bassängen och funderar på om man får prata 
med de gröna människorna. Ingen undrar varför de står där. Alla tror att 
de vaktar bassängen. 

I exemplet ovan kan man utläsa flera personlighetsdrag hos karaktärerna genom ordvalen. Det 
finns en försiktighet som gör att de tvekar, de tänker också på människor som just människor, 
dessutom tror de att människor kan vara gröna utan att verka särskilt förvånade över det. 
Detta ger bilden av en verklighet som inte är helt rimlig utan innehåller vissa befängda delar. 
Ordleken som bildas av karaktärernas egennamn i ovanstående meningsbyggnad är också 
avsiktlig. !
Karaktärernas fysik skildras helt och hållet i bild. De skissartade bilderna av berättelsens 
karaktärer gör att det skiljer mycket mellan olika bilder. Det har dock inte ifrågasatts en enda 
gång om huruvida det är samma figurer på alla bilder. Karaktärerna skiljs visuellt åt genom 
den tydliga färgmarkören, gul respektive grå, i kombination med tydlig skillnad när det 
kommer till längden på öronen. !
Det finns inget i text eller bild som tydliggör vem som är Ingen och vem som är Alla. Det är 
inte nödvändigt för skeendet vem som är vem men det har visat sig att det är viktigt för både 
barn och vuxna att sortera och kategorisera. I den version av bilderboken som konstruerats 
utifrån studiens resultat finns det ett uppslag där text och bild tillsammans ger en ledtråd till 
vem som är vem av de två karaktärerna (bild 13). !
6.1.4 Kön, karaktär, identitet!
Ingen och Alla kom ur en frustration av att vilket egennamn eller beteckning som än valdes så 
innebar det också att i samma ögonblick välja bort någon. Att välja Hen ansågs både av mig 
och av konstenheten vara för laddat för att passa in i detta sammanhang. Det ansågs dra för 

Slut.
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mycket uppmärksamhet till sig och därmed ta bort fokus från den egentliga kärnan i projektet 
vilket är barn och konst. I den första texten som skildrar en hon och en han fungerar det bra så 
länge det inte blir en visuell skildring av de båda barnen. Bilder är starka och signalerar 
mycket när det kommer till genus och etnicitet. Det var viktigt i detta projekt att vara så 
inkluderande som möjligt eftersom det var helt centralt för beställaren. Detta beror på deras 
kommunala uppdrag som offentlig verksamhet och de har dessutom, som nämnts tidigare ett 
regionalt uppdrag att lyfta arbeta med genusfrågor samt barns och ungas deltagande i 
kulturen.  

!
6.2 Undersökning - testpromenad!
Konstpromenaden genomfördes den 23:e maj 2013. 23 av totalt 24 barn ifrån förskoleklassen 
i Ekedalens skola deltog tillsammans med sina två lärare. Promenaden dokumenterades på 
film, dels via en Iphone 4s dels med en digital videokamera. !
6.2.1 Förberedelse!
Förberedelserna bestod av att färdigställa material i Adobe Indesign och utskrift i form av 
häften i A5-format. Två olika versioner av boken skrevs ut, den ena var Ingen och Alla 
upptäcker Konst och den andra Den osynliga konsten, till den senare boken bifogades också 
en lärarhandledning med frågor som syftar till att väcka nyfikenhet och få igång ett samtal. 
Teckningsmaterial köptes in och var sitt häfte med blanka papper gjordes till eleverna för att 
de efter genomgången promenad skulle ha möjlighet att rita sin egen version av 
konstpromenaden samt uttrycka sig i färg och form. Godkännande från målsman utformades 
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och delades ut veckan före resan för att hinna samlas in i tid, se appendix. Bussresa 
bekostades av Skapande skola-projekt via Tidaholms kommun. !
En obligatorisk riskanalys fylls i av lärare inför att klassen lämnar skolans område, 
riskanalysen visar på svaga punkter som utgör fara såsom på- och avstigning av buss men 
också vad som skulle kunna hända såsom att ett barn försvinner. Formuläret syftar till att 
medvetandegöra personalen om eventuella risker samt att kunna förebygga genom insatser 
såsom att på- och avstigning av buss sker på rätt sida av vägen. Tillsammans med personalen 
kunde jag göra justering av promenaden för att minska risker vid väg och övergångsställen. !
Eftersom det inte fanns någon karta utformad i böckerna fick de båda lärarna en kort 
genomgång av promenaden på morgonen före avresa. Den korta genomgången syftade till att 
hjälpa till att hitta runt staden samt upplägget för undersökningen. Personalen hade ingen 
tidigare kunskap om materialet. Syftet med att inte ha en lång förberedelse för personalen var 
att testa i vilken grad materialet kunde fungera självständigt. !
6.2.2 Gruppindelning!
Redan innan avresa samlades hela gruppen och delades in i två olika grupper. 
Gruppindelningen var inriktad på att vara jämnt könsfördelad i den mån det var möjligt samt 
jämnstora grupper. (tabell 2) Med hänsyn till att en elev har en funktionsnedsättning blev 
fördelningen mellan grupperna ojämn. Bedömningen var att en bristande jämvikt mellan 
antalet deltagare i grupperna inte påverkade resultatet. 

!
Böckerna delades ut redan vid avfärd till deltagarna i de respektive grupperna. Vid ankomst 
till Skövde gick Grupp 1 direkt till platsen för det första konstverket i Den osynliga konsten, 
vilket är Piglets av Marianne Lindberg de Geer. Grupp 2 gick till platsen för Livets brunn av 
Ivar Johnsson vilket är det första konstverket som finns omtalat och i Ingen och Alla 
upptäcker Konst.  !
6.2.3 Grupp 1 - Den osynliga konsten!
Barnen i Grupp 1 har en version som innehåller ramberättelsen och tolkningar i akvarellteknik 
av konstverken. Läraren har en annan version som utöver ramberättelse och bilder även 
innehåller frågor som syftar till igångsättande av samtal. Alla tio barnen i gruppen sätter sig 
på en bänk för att lyssna på sin lärare som har högläsning av den inledande texten i Den 

Grupp Pojkar Flickor Total

1. Den osynliga konsten 5 5 10

2. Ingen och Alla upptäcker Konst 5 8 13
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osynliga konsten. Barnen sitter med uppslaget med grisarna framme, alltså sitter de och tittar 
på de fysiska skulpturerna samtidigt som de ser den tvådimensionella tolkningen i boken. !
Så fort barnen ges tillåtelse att gå fram till skulpturerna så springer de fram och klappar och 
känner på dem. De går också runt skulpturerna som för att ta in hela den tredimensionella 
upplevelsen. De fortsätter också parallellt att studera bilden i boken. !
De genomför promenaden tillsammans med pedagog, som överenskommet, fram till Beläte 
vid Högskolan i Skövde. De stannar där för att vänta in den andra gruppen. !
6.2.4 Grupp 2 - Ingen och Alla upptäcker Konst !
I Grupp 2 har barn och lärare samma version av boken Ingen och Alla upptäcker Konst. 
Barnen har varsin bok och följer hela tiden med var de är i boken i förhållande till 
promenaden. De samlas initialt vid fontänen Livets brunn på Hertig Johans torg. Där har 
läraren högläsning från början av boken till och med den sida som skildrar konstverket Livets 
brunn. Barnen genomför promenaden med högläsning vid varje nytt konstverk. Grupp 2 
avslutar precis som grupp 1 vid konstverket Beläte vid Högskolan i Skövde. !
6.2.5 Gemensam avslutning!
De två grupperna samlas nu och medhavd fika plockas fram till alla deltagande barn. 
Böckerna samlas in och ställs undan. Under tiden delas tomma häften ut till alla barn med en 
uppmaning om att rita och berätta om det de har upplevt under dagen. Kritor tillhandahålls 
och barnen sätter genast igång att skapa. Efter en stund är det någon som frågar efter att låna 
en bok. Detta sprider sig och det är många som vill ha tillgång till boken de har haft med sig 
under promenaden. Barnen väljer konsekvent den boken de hade haft med sig tidigare, det var 
inga barn som valde att istället titta i den andra gruppens bok. Ett barn uttrycker besvikelse 
över avsaknaden av det sista konstverket som skildras i boken. Jag förklarar att det inte gick 
att gå så långt idag och får till svar att det får bli så att det sista konstverket sparas till nästa 
gång, ”nästa gång så börjar vi med det konstverket så är vi verkligen pigga”. !
Barnen visar ett tydligt engagemang i sitt skapande och det resulterar i många teckningar, 
samtal och tolkningar. Alla bilder finns att se i Bilaga 3. Det var variationer på antalet 
teckningar varje barn gjorde. Vissa fyllde sitt häfte och andra valde att göra en enda teckning. 
Det fanns också variationer på motivval då några barn valde att gestalta ett konstverk i flera 
variationer och andra valde att gestalta flera konstverk. Det kan också noteras att barnens 
bilder visar på nya kombinationer av konstverk som sätts samman i deras egen bildvärld. !
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7. Analys!!
Utifrån allt det material som har samlats ihop lyfts endast delar fram i analysen. Det blir ett 
alltför omfattande arbete att redogöra för allt filmat material, alla teckningar samt de 
berättelser och gestaltningar som kom fram under den testpromenad som genomfördes. 
Transkription samt barnens teckningar bifogas som bilagor. Detta innebär att endast belysande 
exempel utifrån den frågeställning som ställts upp lyfts fram. Selektionen baserar sig alltså på 
de kriterier som frågeställningen kräver. Jag har studerat allt insamlat material och sedan valt 
ut det som berör studiens frågeställning och som därmed också kan tala både för och emot i 
en diskussion. !
Det handlade i detta skede om att studera det filmade materialet samtidigt som jag använde 
alla de intryck som jag i min deltagande forskarroll tog med mig ifrån den undersökning som 
gjordes samt pröva detta mot den hypotes som ställdes upp inledningsvis. !
Inledningsvis kan sägas att den respons och entusiasm som deltagarna gav och visade var 
högst oväntat. Även om materialet (bilderböckerna) var framtaget och konstruerat med syfte 
att locka till nyfikenhet och lek var jag fullt beredd på trötta, uttråkade och väldigt ärliga 
förkastande av hela konceptet av de små deltagarna. Det visade sig vara helt tvärtom och den 
kritik som framfördes var att det sista konstverket i boken inte hanns med. Som jag nämnde 
tidigare så var det en flicka som tyckte att det var väldigt tråkigt att de inte fick se det det sista 
konstverket och kom med den konstruktiva lösningen att ”nästa gång så börjar vi med det 
konstverket så är vi verkligen pigga”. Beslutet att förkorta promenaden och därmed avsluta 
före bokens sista konstverk togs redan innan i samråd med pedagogerna då vi antog att det 
skulle bli för långt och ansträngande för barnen att gå hela promenaden. I efterhand kan 
konstateras att det inte hade varit några problem att fullfölja hela vägen runt. Inte ett enda 
barn gnällde över att det var långt att gå. I just detta specifika fall föll det sig så att barnen fick 
se bokens sista konstverk när de åker bussen hem vilket skapade tumult och glada 
igenkännande rop.  !
Vid studiet av det dokumenterade materialet kan vissa mönster skönjas. Det första som 
analysen behandlar är en undersökning av det narrativ som skapas då barnen, med 
bilderboken, går på promenaden tillsammans med en pedagog. Analysen fortsätter med 
mediets och bläddrandes roll för den framåtskridande rörelsen i rummet och avslutas sedan 
med lekens roll för inhämtande av kunskap. I den mån det finns mätbara resultat så redovisas 
de och i övrigt redogörs för processen och utifrån analysen synliga resultat och tendenser. !
7.1 Narrativ och den tredje grisen!
Jag har i denna analys studerat och analyserat allt det material som samlats in i form av film, 
teckningar och observation. Utifrån helheten har jag kunnat plocka fram exempel på en 
narrativ konstruktion som bildas i just denna konstpromenad. Då jag beskriver vad som sagts 
och gjorts bryter jag också ner den narrativa konstruktionen för att visa på en förklarande 
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modell och tydliggöra vad som skett. Utgångspunkten är som sagts tidigare synen på narrativ 
som något som skapas och struktureras i samspel mellan läsare, deltagare, ikonotexten, 
platsen och mediet. Synen på narrativ grundas i synnerhet på Peter Brooks definition av Plot.  !
7.1.1 Den narrativa konstruktionen!
När Grupp 1 startar sin promenad så är det vid Marianne Lindberg de Geers Piglets. Läraren 
läser högt ur boken Den osynliga konsten och barnen sitter och lyssnar. När högläsningen är 
klar rusar barnen fram och känner och klappar på grisarna. I lärarhandledningen finns frågan 
”Är det inte tre grisar i sagan? Vad kan ha hänt med den tredje?” men innan läraren har hunnit 
ställa frågorna så är det ett barn som undrar: 

- Är det inte tre grisar i sagan? (Barn)
Läraren ser förvånad ut. Läraren har ännu inte talat om tre grisar. 

- Kan det ha hänt något annat med den tredje grisen? (Lärare)
- Han har försvunnit. (Barn)
- Han har försvunnit. Var har han försvunnit då då? (Lärare)
- På torget. (Barn)
- Är han borta på torget? Kanske är och smaskar jordgubbar där borta? (Lärare)

Alla barn sträcker på sig och tittar bort mot torget. 
- Tycker ni att dom är fina? (Lärare)
- Jaaa! (Barn)
- Har ni sett dom förut? (Lärare)
- Jaaa (Barn)
- Men det handlade ju sagan om att dom var…jag kommer inte riktigt ihåg… (Barn)
- Konst! (Barn)
- Ja (Barn)
- Konst ja, och det är konst. (Lärare)
- Eller är det så att den tredje har försvunnit så att den har blivit osynlig som i sagan? (Lärare)
- Ja det är ju det! (Barn)
- Var det det du menade? (Lärare)
- Ja! (Barn)!

Barnen refererar genast till den välkända sagan om de tre små grisarna (intertext) och drar 
därför slutsatsen att det är en gris som saknas. När de sedan lägger samman det de precis har 
hört om konsten som håller på att bli osynlig men avsaknaden av deras fiktiva tredje gris blir 
den givna slutsatsen att den tredje grisen redan har blivit osynlig.  !
När Grupp 1 kommer fram till Beläte av Tommy Östmar, vilket är den sista skulpturen de 
besöker på sin promenad, görs en överraskande koppling som knyter samman konstverken på 
ett nytt sätt. Barnen tittar i boken och upp på skulpturen 

- Jag tror det är den här som är den galne käppen (pekar på hela skulpturen) (Barn)
- Och så är det ett hjärta där inne ser ni det? (Lärare)
- Ett hjärta? (Barn)
- Är det gubbens hjärta eller? (Barn)
- Vilket litet (Barn)
- Ja han har ett litet hjärta, har han (Lärare)
- Vad är detta? (Barn)
- Ja vad är detta undrar X (Lärare)
- Är det hans käpp eller? (Barn)
- Det ser nästan ut som en hjälm (Lärare)
- Nej det är öron (Barn)
- Det är en byggarbetarhjälm (Barn)
- Det här var det konstigaste konstverket vi har sett idag..nä jag kan inte svara på vad det är 

(Lärare)
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- Vad är den här gubben? (Barn)
- Och X du som undra vad det här är, vad tror du att det är (Lärare)
- Det ser ut som en stenklump (Barn)
- Och här är ju en anka och en kossa och kyckling och en gris (Lärare)
- Den tredje grisen! (Barn)
- Den kanske är kompis med dom grisarna vi såg förut…det kanske är det den tredje grisen, var 

det det du sa!? Ja här är den! Den förvunna grisen. (Lärare)!
Berättelsen byggs här upp av bilderbokens diegetiska tidrum i direkt relation till den verkliga 
rummet som det avbildar och syftar till. Denna sammansättning görs av det deltagande barnet 
som dessutom intertextualiserar till redan för dem kända narrativ, i detta fallet Tre små grisar, 
vilket resulterar i ett helt unikt narrativ som uppstår i den stund de befinner sig i (bild 14). !
Bilderboken, i detta fallet två olika typer av bilderböcker, vilka innehåller gestaltningar av 
verkliga förlagor upplevs därmed i miljön där förlagorna finns. Rummet och tiden ska alltså 
studeras i flera lager och den berättelse som skapas är inte bara medförfattad utan faktiskt 
skapad från grunden av de deltagande barnen. !
Berättelsen skapas inte bara som i den genuina bilderboken (Rhedin, 2001) genom 
kombinationen av text, bild och format - utan det tillkommer ytterligare aspekter genom 
kopplingen till rummet utanför bokformatet. Rummet och tiden i den verkliga världen blir en 
lika stor del av berättelsens diegesis. Alltså är det inte begränsat till illustrationerna utan 
illustrationerna pekar utanför ramen för boken och gör skulpturerna till del av berättelsen. 
Detta medför också att barnen som befinner sig i den världen blir del av berättelsen. Ett 
tydligt tecken på detta är också att det var flera barn som undrade om de skulle träffa på Ingen 
och Alla när de kom till det sista konstverket. Jag menar alltså att den fysiska rörelsen som 
sker genom att bläddra i en bok skapar ytterligare en berättarnivå gentemot det som är det 
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fysiska rummet då barnet genom sin kropp definierar ytterligare ett tidsrum och gör det till en 
del av berättelsen. 
 
7.1.2 Berättaren!
Den text som finns i Ingen och Alla upptäcker Konst sprider sig över sidorna, och därmed 
också över det rum som barnen rör sig i. Texten lästes högt av läraren på de faktiska platser 
som det talas om. Vid en jämförelse av texten i boken och den transkription av den filmade 
promenaden kan konstateras att det finns skillnader.  !
Originaltexten lyder:  

I korsningen kommer det bilar och ljudet är väldigt starkt. Ingen och Alla 
jagar varandra i skenet från bilarnas lampor men då låter det plötsligt 
ännu mer. De hittar en gata som bilarna inte kör på så de väljer den. 

Det som sägs då läraren läser högt är: 
Ingen och Alla kommer till en korsning där det är en massa bilar, och här 
är det ju en del bilar men om ni tittar där borta där vi stod förut så rakt 
fram där borta så var det en jättestor korsning med massor med bilar. Och 
ljudet från bilarna är väldigt starkt. Så Ingen och Alla dom jagar varandra 
i skenet från bilarnas lampor men då låter det ändå mer. Så dom väljer 
vägen som ingen kör på. Jag tror att det är den här gatan som är rakt fram 
här. Där inne tror jag bilarna inte får köra. 

!
När läraren läser texten högt görs också en gestaltning. Dels läses inte texten ord för ord exakt 
utan läraren gör tillägg och förtydligar, dels gestikulerar och pekar läraren runt sig och 
förankrar berättelsen i det fysiska rummet. Berättaren finns i boken, vilken gestaltas av den 
fysiska personen på platsen, som dessutom förankrar berättelsen i det fysiska rum som barnen 
befinner sig i. I detta fall är det inte bara mediet och ikonotextens konstruktion som syftar 
utanför sig själv, vilket Rhedin (2001) beskriver som den genuina bilderboken, utan det blir en 
iscensättning som överbryggar bokens värld och den fysiska verkligheten. Alltså är den 
fysiska verkligheten inte en extradiegetisk nivå utan blir i den högläsande stunden 
intradiegetisk. Det är heller inte fråga om intertextualitet mellan de olika medierna utan 
resulterar i ett tidrum som består av den värld Jenkins (2006) och Ryan (2004) beskriver med 
sina definitioner av transmedialitet. !
7.2 Bläddrandet och rummet ! !

När jag studerar det filmade materialet 
tillsammans med de observationer som gjordes 
under själva promenaden iakttar jag hur barnen 
använder bilderboken som referenspunkt när de 
jämför med verkligheten (bild 15). Barnen 
studerar bilden i boken växelvis med det de ser 
omkring sig i det fysiska rummet, blicken går 
upp och ner, upp och ner. Som om de söker 
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likheter och skillnader men också ett sökande av placering i rummet. !
Barnen har framme uppslaget där nästföljande konstverk finns representerat hela vägen 
mellan. Ibland slår de ihop boken men håller då fingret som bokmärke för att lätt kunna hitta 
tillbaka, för att lätt kunna orientera sig. Det direkta kopplingen mellan att bläddra en sida och 
gå vidare på promenaden etablerar sig snabbt. Vid ett tillfälle så stämmer det inte eftersom ett 
konstverk passeras som inte finns med i boken.  

- Den här missade nog Ingen och Alla? Vi får se mer än dom (barn)
- Vi får se mer vi som går på marken (lärare)
- Nu är det sex bilder kvar (barn)
- Hon är naken (barn)
- Nu går vi vidare (lärare)
- Ska vi inte bläddra sida? (barn)
- Jag har redan gjort det. (barn)!

Den fiktiva förklaringen blir självklar då detta är när Ingen och Alla flyger över hustaken, det 
är ju inte konstigt att de missar saker på marken då, men det blir ett glapp i bläddrandet. 
Barnen håller i sitt exemplar av boken. När det är dags att bläddra är det också dags att gå. 
Några barn håller sin tumme i boken för att veta var de är. Kanske är det också ett sätt att 
tryggt veta var de befinner sig. I överförd bemärkelse till rummet så går de inte vilse om de 
håller tummen på rätt plats.  !
Boken (båda versioner) har en linjär uppbyggnad på traditionellt vis med syfte att bläddra 
framåt. Det inlärda beteendet att bläddra i en bok överför barnen också till en fysisk rörelse i 
rummet. Barnen bläddrar framåt en sida och vet därmed att det ska ske en fysisk rörelse 
framåt för att nå nästa konstverk. Den sökande rörelsen blir därmed målinriktad. De 
mellanrum som naturligt uppstår då barnen ska gå från det ena konstverket i staden till det 
andra överbryggas av berättelsen och den framåtriktade rörelsen i bläddrandet. Läraren 
konstaterar att boken som fysisk produkt spelade stor roll för att uppehålla barnens intresse, 
inte minst under de transportsträckor som uppstod i mellanrummen. Konsekvensen blev att 
barnen inte tappade fokus, vilket är väldigt vanligt annars för barn i den åldern (6-7 år), utan 
hela tiden befann sig inom konstpromenadens rumtid. !
Som tidigare påtalats finns det en, i bilderboksmediet inbyggd, funktion som kan peka utanför 
mediet som sådant (Rhedin, 1992). När barnen i Konstpromenaden ser bilderna och läser 
texterna finns det också i boken en framåtriktad rörelse i att bläddra i boken. Promenadens 
väg och riktade rörelse motsvarar bläddrandets rörelse utanför mediet.  !
Bläddrandets spelar alltså en roll som överbryggande mellan konstverken och det går att se 
hur den framåtskridande rörelsen i bräddrandet skapar en progression vilket gör att barnet 
behåller fokus på den utsatta vägen. Det målinriktade sökandet efter nästa konstverk som 
finns representerat över bokens nästkommande uppslag ger inte utrymme för avsteg. Det blir 
en riktad rörelse som gör att nyfikenheten och lekens tidrum bibehålls. Barnet befinner sig 
inom berättelsens universum även under de transportsträckor, mellanrum, som uppstår. Med 
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detta säger jag inte att barnen hela tiden befinner sig inom en fiktion. Snarare hänvisar jag till 
studiens inledande citat ur Tove Janssons Den farliga resan ”Hon fick aldrig reda på om 
allting var på riktigt men såvitt man kan förstå så är det inte viktigt”. Kanske är det inte heller 
viktigt för barnen i denna konstpromenad. Jag menar att oavsett nivån på fiktion så har 
berättelsens och mediets rörelse framåt en påverkan på den fysiska rörelsen och motivationen 
i det faktiska rummet.  !
7.3 Lek, kunskap och tulpanrabatter!
Det fysiska rummet är i konstpromenaden själva lekplatsen. Elisabeth Weissenrieder beskriver  
i Skapandets kraft - för kunskap och utveckling (2008) lekens viktiga roll för kulturutveckling. 
I utvecklingen av bilderboken gjordes ett aktivt val att inte använda några fakta utan helt och 
hållet arbeta med en fiktiv berättelse i texten. Syftet var primärt att väcka nyfikenhet och 
fokusera på lek. !
Barnen i undersökningen är väldigt snabba med att ta i skulpturerna, de känner på materialen 
och konstaterar att det är plåt i någon och hur det låter i ett annat. De hoppar upp på de 
konstverk som tillåter det och hittar på, vad vi vuxna kallar berättelser, om andra. Denna lek 
kommer naturligt för barnen så länge de inte hindras, här uppmuntras istället leken av en 
berättelse och fysiska skulpturer.  !
Konstpromenaden uppmuntrar och stimulerar till lek. Genom leken och dess rörelse och 
dynamik upptäcker barnen konsten och jag menar att de därigenom skapar en förståelse av 
världen och av sig själva. Genom denna konstpromenad som bygger på lek och rörelse kan 
barnen alltså nå en ny väg till förståelse av konsten.  

Han [Gadamer] gör anspråk på att visa att leken inte bara är ett 
pedagogiskt fenomen förknippat med barn, utan att den också bidrar till 
att tydliggöra vad det rent generellt betyder att förstå. Det handlar om en 
förståelsestruktur som sträcker sig in i alla våra erfarenheter; möte med 
konstvärlden, med texter, med traditioner i alla former och i möte med 
andra människor genom dialog och samvaro.  

(Steinsholt, 2012) 

Vid Get och Bagge av Martin Hansson i Helensparken finns en skylt med verkets namn, 
konstnär och tillkomstår. Det är första konstverket som har en skylt och här tar läraren 
initiativet att läsa den. 

- Här står det till och med, är det någon som kan läsa vad det står här (läraren går fram till 
skylten)

- Det står ju just det, get och bagge, sen står det nåt mer här under, vad tror ni att det står, det 
står…2001 och så står det Martin Hansson, varför tror ni det står så? (lärare)

- För att det är han som har gjort den (barn)
- Tror ni det är så (lärare)
- Jaa (barn)
- Det är en kille eller man som heter Martin Hansson som har gjort dom här fina och dom gjorde 

han 2001 (lärare)
- Dom är gamla (barn)
- Hur länge har dom stått här då? (läraren uppmanar till att räkna) nu blir det matte med
- 12 år (barn)
- Precis, 12 år har dom stått här, ska vi gå vidare, vad letar vi efter nu (lärare)
- Den här! (barn pekar i boken)
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När gruppen sedan kommer till Flöjtspelande ängel av Carl Milles så är det däremot barnens 
initiativ att skylten ska läsas. 

- Flöjt! (barn)
- Flöjt, hur låter det? (lärare)

Någon försöker vissla
- Är det en kille eller en tjej? (lärare)
- En kille (barn)
- Hur ser ni det? (lärare)
- Snoppen! (barn)
- Var tro ni resten av orkestern är då? (lärare)
- Det finns inga andra. (barn)
- Har han alltid varit själv och spelat? (lärare)
- Mm (barn)
- Tycker han inte att det är tråkigt då? (lärare)
- Nej (barn)
- Jo (barn)
- Fröken? Har det varit en riktig ängel? (barn)
- Om det har varit en riktig ängel? Tror du det? (lärare)
- Ja (barn)
- Ja varför inte? (lärare)
- Titta det är en trädgård där borta (barn)
- Där vill jag gå in (barn)
- Det ska vi inte göra nu (lärare)
- Det ser ut som konst! (barn)
- Det står nåt där nere (barn)
- Ska jag gå o kolla? (lärare)
- Varför sätter man det så långt ner? (barn)
- Vet ni vad det står? Det står vad konstverket heter, vad tror ni att den heter? (lärare)
- Ängel (barn)
- Ja och något mer, flöjtspelande. Flöjtspelande ängel och han som har gjort den heter Carl 

Milles. (lärare)
- Varför har han snopp? (barn)
- Ja för att han är en kille (lärare)
- Är han naken eller? (barn)
- Ja varför tror du att han är naken? (lärare)
- För att han är en ängel (barn)
- Har aldrig änglar kläder på sig (lärare)
- Nej (barn)
- Jo det har dom! Dom har vita kläder. (barn)
- Vad tror ni att han heter då, vad kan en naken killängel heta? (lärare)
- Naknen! (barn)!

Läraren får ta sig fram i tulpanplanteringen för att läsa högt vad konstverket heter och vem 
som har gjort den. Sökande av fakta sker i direkt anslutning till funderingar och 
frågeställningar. Än mer intressant är de samtal och diskussioner som sker i kontakten med 
konstverk och berättelser. När all världens fakta finns tillgänglig bara ett knapptryck bort är 
det kritiska tänkandet och kreativiteten nog så viktig kunskap vilket också Skolverket lyfter 
fram (Digitala medier, trovärdighet och kritiskt tänkande 2011). Kunskap uppnås alltså både 
genom att nyfikenheten leder till faktasökande och genom att samtal, diskussion och analys 
sker på plats. Här ska kunskap alltså förstås som förmågor som utvecklas. Barnen använder 
alla sina sinnen och förankrar därmed kunskapen i kroppen genom både intryck och uttryck. 
Som Steinsholt (2012) påpekar så är leken ett sätt att gå ifrån synen på människan som ett 
subjekt, som vänder sig till omvärlden och dess objekt för att söka kunskap, och övergå till 
synen på kunskap som förståelse som skapas i dialogiskt samspel. Genom varat-i-rummet och 
varat-i-leken får barnen en empirisk kunskap. 
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Dialogen mellan barnen, mellan barn och vuxen, mellan bilderbokens narrativ och barn/vuxen 
fanns med under hela promenaden. Detta gällde både grupp 1 och grupp 2 alltså sker dialog 
oavsett om berättelsen gestaltas i text, text och bild eller enbart bild. Det ska dock sägas att 
båda bilderböckerna innehåller text och bild även om det skiljer i fördelningen över sidorna. !
Om jag ställer upp dialogerna i respektive grupp vid Elli Hembergs Snäcka och segel bredvid 
varandra ser det ut på följande sätt: !
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Det fanns en tendens till att grupp 1 med Den osynliga konsten samt den medföljande 
lärarhandledningen hade en tydligare dialog. Detta kan bero på de frågeställningar som fanns 
kopplade till varje konstverk. Frågorna fungerade precis som avsett som igångsättare av 

Grupp 1 Grupp 2

- Ser ni några former? (Lärare)
- En oval (Barn)
- En triangel (Barn)
- Ska jag berätta vad konstverket heter så 

kanske ni…? Snäckan och seglet.. (barn 
räcker upp handen) (Lärare)

- Det är en snäcka och ett segel (Barn)
- Ja var tror ni seglet är då? (Lärare)
- Det runda (Barn)
- Var är snäckan då (Barn)
- Bakom (Barn)
- Bakom…är det det här som är snäckan, 

var är seglet då (framme och pekar) Vet ni 
vad, vi har ju läst om jättemånga former i 
matteleken finns det några mer former ni 
ser här ute? (Lärare)

- Rektangel (Barn)
- Vilket är en rektangel? Ölkartongen. 

(Lärare)
Ett barn springer fram till soptunnan

- En rund (Barn)
- En cirkel (Barn)
- Kommer ni ihåg vad den runda hette när 

den var fylld så här? (Lärare)
- En glob (Barn)
- Och en cylinder när den var lång, vad ni 

kan, vill ni gå runt och titta lite mer här 
eller? (Lärare)

- JAaa (Barn) (barnen springer fram och tar 
på konstverket)

- Finns det nån skylt här? Är det nån skylt 
ser ni nån skylt? (Lärare)

- Det här är verkligen en snäcka! (Barn)
- Hittar ni en skylt där? Oj hur ska jag 

kunna läsa det här…Segel och snäcka…av 
någon berg och den är gjord…utförd 
2002. Bara ett år efter geten och baggen. 
(Lärare)

- Vad är den gjord av då tror ni? (Lärare)
(barnen börjar knacka och göra ljud av 
plåten) 

- Plåt (Barn)
- Plåt är järn (Barn) (barn med ett pekfinger 

i luften)
- Jag tror inte vi ska klättra i den, vi ska inte 

sitta i den. (Lärare)
- Fröken, jag tror att det är gjort av sånt 

som kylskåp. (Barn)
- Sånt som man gör kylskåp av tror du. 

(Lärare)
- Så, ta era kompisar i handen igen.. 

(Lärare)

- På samma ställe som ni har i boken, är ni 
med (Lärare)

- Jag hittar inte (Barn)
- Hittar du inte X? Du får bläddra lite vi 

väntar, undrar om det kan va här? Hörni 
Ingen och Alla dom byter luft mot vatten 
och landar vid en snäcka av plåt. Dom 
speglar sig i det blanka och bländas av 
solens katter i seglet. Ser ni snäckan? Om 
solen hade lyst på den här hur hade den 
sett ut då tror ni? (Lärare)

- Jättefin (Barn)
- Då hade det nog speglat sig (Barn)
- Jag vill spegla mig redan nu (Barn)
- Det finns inget vatten (Barn)
- Brukar det vara vatten, nämen har vattnet 

försvunnit? (Lärare)
- Jag vet, dom kanske har jagat bort vattnet 

(Barn)
- Jag vet, dom kanske skulle tvätta rent 

(Barn)
- Kolla vad jag har i min bok på nästa sida, 

har ni det också? (Lärare)
- Nästa sida (Barn)
- Ja (Barn)
- Jag har den! (Barn)
- Han ser ju lite lurig ut. Ser ni en sån 

nånstans (Lärare)
- Näää (Barn)
- Då får vi se om vi kan leta reda på den… 

(Lärare)
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samtal. Med tanke på att det var olika lärare som gick med de olika grupperna så kan 
differensen givetvis hänvisas till personlighet men när jag studerar de båda grupperna så syns 
det ändå en tydlig skillnad i diskussionerna samt längd på tid som spenderades vid varje 
konstverk. Min tolkning av detta är alltså att det är lärarhandledningens frågor som starkt 
bidrar till att uppmuntra samtal samt lägga grund för ytterligare frågor.  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8. Slutsats och diskussion!!
Studien visar att barnen skapar en egen fiktion, både individuellt och kollektivt, då bilderbok 
(medie) och fysiskt rum (rörelse) kombineras. Det diegetiska rummet vidgas till att inbegripa 
även det fysiska rummet utanför boken. Detta sker i och med att barnen skapar en 
övergripande berättelse utifrån en kombination av ikonotexten, mediet och bildernas förlagor 
(konsten) i det verkliga rummet. !
Studien visar hur den högläsande personen träder in i berättelsen och med ord, gester och 
rörelser gestaltar fiktionen i rummet. Berättarfunktionen förstärker närvaron av berättelsen i 
den fysiska rummet och gör dem till ett.  !
Exemplet med den tredje grisen som dyker upp vid promenadens sista konstverk visar också 
på hur ett universum bildas och hur ett narrativ inte skulle existera utan alla delar som verkar 
tillsammans. Den tråd som genom transmedialiteten skapas av barnen är inte något som finns 
ifrån början. Konstpromenadens berättelse kan sägas vara den som de deltagande barnen 
skapar under och efter själva upplevelsen. Därmed kan konstateras att det narrativa skript som 
Ryan (2004) kopplar till medial interaktivitet inom nya medier också kan skönjas och studeras 
i användande av en bilderbok. !
Ytterligare visar studien hur bläddrandet i boken sker i överförd bemärkelse i rörelsen i 
rummet och skapar en fysisk etablering av barnen i berättelsen. Slutligen kan också dras 
slutsatsen att leken och nyfikenheten som skapas av berättelsen även leder till sökande av 
faktabaserad kunskap. !
Studiens resultat kan konkret summeras i en synergetisk sammansättning av de två 
prototyperna till en bilderbok. Ingen och Alla upptäcker Konst i Skövde består av digitalt 
producerade illustrationer i en dramatisk mysteriesaga. Det är alltså Ingen och Alla som får ett 
brev och en karta som berättar om konsten som håller på att försvinna. Genom att kombinera 
det mest effektiva ur de båda versionerna skapas en ramberättelse med illustrationer som kan 
vara densamma oavsett den lokala förankringen. Det ger spänningsmomentet och den 
undersökande delen av leken/promenaden samtidigt som Ingen och Alla ger karaktärer att 
följa som inte indikerar kön och som dessutom i viss mån kan roa en vuxen publik genom en 
lek med orden i meningar. Då Konstenheten i Skövde firade Barnens Kulturdag 2013 
arrangerades två konstpromenader för barn med detta koncept. Vid detta tillfälle leddes 
gruppen av dramapedagog Towe Lindström som var mycket nöjd med materialet och flertalet 
gånger påtalat att hon vill arbeta vidare med det. !
8.1 Vidare arbete!
Tidaholms kommun har beställt en konstpromenad inom ramen för projektet Skapande skola. 
Ingen och Alla upptäcker konst i Tidaholm är nyss kommen från tryckeriet och ska användas 
av Tidaholms skolor i åtminstone tre år framåt. Beslut har tagits om att alla klass två i 
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kommunen ska få boken och gå promenaden under höstterminen 2014. En lärarhandledning 
är under utveckling och jag kommer hålla workshop för berörda lärare genom att helt enkelt 
genomföra promenaden tillsammans med dem. Detta ger mig dessutom ytterligare material 
för vidare studier.  !
Konstenheten i Skövde har visat intresse för fortsatt arbete och ett första möte med den nya 
konstchefen Tomas Oldrell och konstpedagog Anna Palm är tanken att få till hösten 2014. Vi 
ska då undersöka möjligheter till samarbete och finansiering. Vidare har jag påbörjat en dialog 
med både Skara och Lidköpings kommun om att göra lokala tillämningar av konceptet till de 
städerna. !
När jag har studerat det material som samlades in i form av film och teckningar så finns det 
hur mycket analyserbart material som helst. Det vore intressant att fördjupa den tidsrumsliga 
studien av barnens rörelser i staden. Vad utgör deras livsvärld? I förhållande till bläddrandet 
och den tydliga framåtrörelsen skulle det vara intressant att jämföra med en interaktiv 
applikation som utgörs av en helt och hållet tillgänglig ”värld” där kronologin inte finns 
inbyggt i mediet. Hur skulle det påverka rörelsen i rummet? Även barnens teckningar, som de 
gjorde i direkt anslutning till promenaden är intressant att studera utifrån både narrativa och 
bildvetenskapliga aspekter. Teckningarna är i flera fall barnens egna tolkningar utifrån en 
mixad inspiration och kunskap. Det finns bild, skulptur, samtal, text, karaktärer och slutsatser 
sammansmält i barnens bilder. Att arbeta vidare med det vore mycket intressant. Det skulle 
också vara intressant att göra en längre etnografisk studie av en skolklass som arbetar med 
och utifrån materialet som konstpromenaden utgör i sin skapande verksamhet. !
Vidare skulle empiriska studier av barns text, bild och medieanvändning kunna tillämpas 
tillbaka på estetiska och berättartekniska produkter såsom bilderbok eller dataspel. Att med 
hjälp av empiriska undersökningar utveckla en metod för analys av befintliga berättelser som 
riktar sig till barn. !!!
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Appendix!!
Till målsman för elever i förskoleklass, Ekedalens skola.  !
Förskoleklassen ska åka till Skövde och gå en konstpromenad som är utvecklad i 
samarbete mellan Anna Wilhelmsson och Konsthallen i Skövde. I konstpromenaden ingår 
en bilderbok som är skapad av Anna Wilhelmsson som en del av magisterutbildningen 
Medier, estetik och berättande vid Högskolan i Skövde (se bilden nedan). Som del av mitt 
examensarbete kommer jag att vara på plats för att göra en undersökning. Syftet är att 
undersöka hur väl bilderboken fungerar som en del av konstpromenaden. Jag kommer att 
observera eleverna när de går promenaden och även använda videoinspelning, för att se 
hur barnen rör sig och talar omkring den offentliga konsten. !
Allt insamlat material (anteckningar, barnens berättelser, och videoinspelning) kommer 
att användas enbart av mig i forskningssyfte, och kommer inte att spridas. Om några 
bilder publiceras så kommer eventuella ansikten att maskeras så att eleverna är anonyma. !
Då eleverna inte är myndiga krävs målsmans godkännande att den enskilde eleven deltar i 
undersökningen. Om du godkänner ditt barns deltagande var vänlig och underteckna med 
ditt namn.  

 
Datum: _________________________________________________ !
Elevens namn: ___________________________________________  !
Målsmans underskrift: _____________________________________  !!
Med vänlig hälsning  
Anna Wilhelmsson 
............................................................................................................................................... 
Läs mer om min verksamhet: www.annawilhelmsson.com 
Läs mer om utbildningsprogrammet: http://www.his.se/magisterprogram-medier-estetik-
berattande 

!  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Transkription av filmat material!!
Grupp 1, Den osynliga konsten!

- Är det inte tre grisar i sagan? frågar en pojke. !
Läraren som i sin version av boken har frågan om en tredje gris, ser förvånad ut. Läraren har ännu inte 
talat om tre grisar.!

- Kan det ha hänt något annat med den tredje grisen?
- Han har försvunnit.
- Han har försvunnit. Var har han försvunnit då då?
- På torget.
- Är han borta på torget? Kanske är och smaskar jordgubbar där borta?
- Alla barn sträcker på sig och tittar bort mot torget.
- Tycker ni att dom är fina?
- Jaaa!
- Har ni sett dom förut?
- Jaaa
- Men det handlade ju sagan om att dom var…jag kommer inte riktigt ihåg…
- Konst!
- Ja
- Konst ja, och det är konst.
- Eller är det så att den tredje har försvunnit så att den har blivit osynlig som i sagan?
- Ja det är ju det!
- Var det det du menade?
- Ja!
- Vi har fått ett uppdrag.
- Ja ska vi gå vidare?!

Vägen mellan Piglets och Helenesparken:
- Vad höga hus det är här, det är typ inga småhus, det är bara höga.!
- Grisen?
- Jag ser ett får!
- Grisen!
- En ko?
- Det är ingen ko
- Oj
- Stanna här, vad är det för ett djur?
- Det är en get! (står vid baggen och pekar mot geten)
- Det är en get, vad är då detta?
- Ett får
- En bagge!
- Om ni backar lite, vad tror ni han tittar efter?
- En räv
- En räv? tror du det?
- Gräs!
- Tror du han är hungrig?
- Han har gräs i munnen, vad är det här?
- Det som han har som en tjock bulle där? idisslar han där eller är det kossor som gör det?
- Tror ni han är rädd för något?
- Ja
- Vad tror ni han är rädd för?
- Eh räven
- Varför är han rädd för räven då?
- För att han kan äta upp den
- Han kan äta upp baggen, tror ni han letar efter nåt annat, kikar efter nåt annat?
- Träd (barnen tittar upp mot träden)
- Vad tror du han vill göra med trädet då?
- Äta
- På löven

�53



- Ja
- tror ni han når upp dit då?
- Nä
- Ska han hoppa upp eller?
- eller ska han stegra upp
- Han kan inte klättra
- Har ni sett den här baggen förut?
- Nä
- Han är för gammal
- Inte jag heller
- Jag satt på den förut
- Kan man sitta på honom? eller är det en honom det kanske är en tjej det vet ju inte jag
- Vad tror ni, är det en tjej eller kille?
- Bagge, det är en kille.
- Vad sa du X? är det en kille? Är baggar alltid kille
- Ja
- Jag har sett att den är en tjej
- Men jag har sett en riktig sån

En kille börjar krypa bakom baggen och kolla under
- Aha en sån som är på riktigt som är en tjej?

Killen sparkar mellan bakbenen på baggen
- Aje!
- åh men inte sparka på han
- Vad e det här?
- Det är hans..
- Ja vad är det här?
- Det är en pung!
- Det är en pung ja, och om det är en pung vad är det då?
- En kille! (alla i kör)
- Ahhh jag tog på den
- Ska vi se vem som är här borta då? (alla springer mot geten och en flicka sätter sig genast på 

den)
- Det är en tjej, det ser man
- Det här är en tjej
- Är det här en tjej?
- Rumpa
- Aje jag vill inte sitta fast
- Vad är det här för ett djur nu då?
- En bock
- En get
- En get är det ja
- Varför har den skägg?
- Tror du att geten är kompis med baggen
- Ja
- Det tror ni, varför tror ni det? Varför tror ni att dom är kompisar då?
- Den har inte skägg
- Vad är det här
- Det är skägg
- Varför tror du dom är kompisar X?
- Dom är bredvid varandra, tror ni han skulle vilja skutta bort till baggen till och med?
- Jaaa
- Men varför har han skägg?
- Getaskägg, heter det
- Har alla det
- Det är den! (pojke pekar i boken)
- Ja det är den, ser ni? Vem tror det är som äger geten och baggen då?
- Inte vet jag
- En bonde
- Det är ju på den här sidan! (ett barn har hittat geten på nästa sida i boken)
- Vem tror ni det är som äger geten och baggen? tror ni det kan va nån prins?
- Jaa
- eller prinsessa? tror ni det kan va nån prins eller prinsessa som äger dom?
- mmm näää
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- Är detta en tjej? 
- Det är den här sidan
- En bonde (svar på vem som kan äga)
- Har inte prinsessor och prinsar getter och baggar?
- Nää
- Har dom inte det?
- Nä
- Dom gör ont (tar på hornen)
- Men den har ju bara ett horn! den har ju bara ett horn! (håller upp boken)
- Nä den andra är där (annat barn pekar och hjälper till med bilden)
- Här står det till och med, är det någon som kan läsa vad det står här (läraren går fram till 

skylten)
- Det står ju just det, get och bagge, sen står det nåt mer här under, vad tror ni att det står, det 

står…2001 och så står det Martin Hansson, varför tror ni det står så?
- För att det är han som har gjort den
- Tror ni det är så
- Jaa
- Det är en kille eller man som heter Martin Hansson som har gjort dom här fina och dom gjorde 

han 2001
- Dom är gamla
- Hur länge har dom stått här då? (läraren uppmanar till att räkna) nu blir det matte med
- 12 år
- Precis, 12 år har dom stått här, ska vi gå vidare, vad letar vi efter nu
- Den här! (barn pekar i boken)
- Vet ni vad det är
- Näää
- Jag vet vad det är
- Du har ju den upp å ner på 

Barnen vrider och vänder på boken och försöker lista ut vad det är på bilden!
Vid Bagarens attiraljer:

- Vad föreställer det? vad är det? 
- En tröja 
- Vad är det mer för grejer då? 
- Kakor 
- En kavel 
- En sån som man har när man ska ta ut pizzan 
- En brödspade, en sån som Emil hade. 
- Vem tror ni skulle ha på sig tröjan då? 
- Bagaren 
- Bagarkonstverk? 
- Vad gör det där uppe. 
- Det kanske är ett bageri där? 
- Ser det ut som ett bageri om vi kikar in? 
- Ja! 
- Dom sitter och fikar där inne. 

Nu vänder sig någon om samtidigt som de tittar på nästa bild i boken
- Kolla! 
- Ja titta ser ni? 
- Vad är detta för något? 
- En räv!
- En klo
- Jag ser en massa människor. Ser ni människor
- Ja
- Vad gör dom tror ni? 
- Håller i varandra. 
- Dom bygger nåt. 
- Ja det ser ut faktiskt som människor! !

Garpaparken och Flöjtspelande ängel
- Flöjt! (barn)
- Flöjt, hur låter det? (lärare)

Någon försöker vissla
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- Är det en kille eller en tjej? (lärare)
- En kille (barn)
- Hur ser ni det? (lärare)
- Snoppen! (barn)
- Var tro ni resten av orkestern är då? (lärare)
- Det finns inga andra. (barn)
- Har han alltid varit själv och spelat? (lärare)
- Mm (barn)
- Tycker han inte att det är tråkigt då? (lärare)
- Nej (barn)
- Jo (barn)
- Fröken? Har det varit en riktig ängel? (barn)
- Om det har varit en riktig ängel? Tror du det? (lärare)
- Ja (barn)
- Ja varför inte? (lärare)
- Titta det är en trädgård där borta (barn)
- Där vill jag gå in (barn)
- Det ska vi inte göra nu (lärare)
- Det ser ut som konst! (barn)
- Det står nåt där nere (barn)
- Ska jag gå o kolla? (lärare)
- Varför sätter man det så långt ner? (barn)
- Vet ni vad det står? Det står vad konstverket heter, vad tror ni att den heter? (lärare)
- Ängel (barn)
- Ja och något mer, flöjtspelande. Flöjtspelande ängel och han som har gjort den heter Carl 

Milles. (lärare)
- Varför har han snopp? (barn)
- Ja för att han är en kille (lärare)
- Är han naken eller? (barn)
- Ja varför tror du att han är naken? (lärare)
- För att han är en ängel (barn)
- Har aldrig änglar kläder på sig (lärare)
- Nej (barn)
- Jo det har dom! Dom har vita kläder. (barn)
- Vad tror ni att han heter då, vad kan en naken killängel heta? (lärare)
- Naknen! (barn)!

Snäckan och seglet
- Ser ni några former?
- En oval
- En triangel
- Ska jag berätta vad konstverket heter så kanske ni…? Snäckan och seglet.. (barn räcker upp 

handen)
- Det är en snäcka och ett segel
- Ja var tror ni seglet är då?
- Det runda
- Var är snäckan då
- Bakom
- Bakom…är det det här som är snäckan, var är seglet då (framme och pekar) Vet ni vad, vi har ju 

läst om jättemånga former i matteleken finns det några mer former ni ser här ute?
- Rektangel
- Vilket är en rektangel?
- Ölkartongen

Ett barn springer fram till soptunnan
- En rund
- En cirkel
- Kommer ni ihåg vad den runda hette när den var fylld så här?
- En glob
- Och en cylinder när den var lång, vad ni kan, vill ni gå runt och titta lite mer här eller?
- JAaa (barnen springer fram och tar på konstverket)
- Finns det nån skylt här? Är det nån skylt ser ni nån skylt?
- Det här är verkligen en snäcka!
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- Hittar ni en skylt där? Oj hur ska jag kunna läsa det här…Segel och snäcka…av någon berg och 
den är gjord…utförd 2002. Bara ett år efter geten och baggen.

- Vad är den gjord av då tror ni? (barnen börjar knacka och göra ljud av plåten)
- Plåt
- Plåt är järn (barn med ett pekfinger i luften)
- Jag tror inte vi ska klättra i den, vi ska inte sitta i den.
- Fröken, jag tror att det är gjort av sånt som kylskåp.
- Sånt som man gör kylskåp av tror du.
- Så, ta era kompisar i handen igen..!

Vid Beläte
- Nu när ni ser den, förut såg ni ju den på bilden och nu när ni ser den på riktigt vad tror ni att 

det är då?
- Där en pokal
- Tror ni fortfarande att det är en gammal gubbe?
- Vänta här står det nåt
- Ja det står vad den heter, den heter beläte
- Vem gjorde den?
- ja vem är det som har gjort den det måste vi kolla, det är Tommy Östmar 1934, det är 

jättelängesen nästan åttio år sedan, men tror ni fortfarande att det är en gammal gubbe eller?
- Nää
- Tror ni, vad är det då?
- Det är ett ansikte på baksidan!!!
- Är det ett ansikte på baksidan med
- Men varför 
- Det är ett svärd där uppe!
- Vad är det för grejer som är på här då
- En badboll
- En nallebjörn
- Och en handduk
- Och ett flygplan och en walkie-talkie
- Var är walkietalkien?
- Det är för att du inte kan se..
- Varför tror ni att dom här grejerna är på då?
- Vad är det för nåt? (barn pekar)
- Ja vad är det för nåt? det undrar X vad det är för nåt.
- E det gamla gubben med galna käppen eller?
- Ja jag vet inte

Barnen tittar i boken och upp på skulpturen
- Jag tror det är den här som är den galne käppen (pekar på hela skulpturen)
- Och så är det ett hjärta där inne ser ni det?
- Ett hjärta?
- Är det gubbens hjärta eller?
- Vilket litet
- Ja han har ett litet hjärta, har han
- Vad är detta?
- Ja vad är detta undrar X
- Är det hans käpp eller?
- Det ser nästan ut som en hjälm
- Nej det är öron
- Det är en byggarbetarhjälm
- Det här var det konstigaste konstverket vi har sett idag..nä jag kan inte svara på vad det är
- Vad är den här gubben?
- Och X du som undra vad det här är, vad tror du att det är
- Det ser ut som en stenklump
- Och här är ju en anka och en kossa och kyckling och en gris
- Den tredje grisen!
- Den kanske är kompis med dom grisarna vi såg förut…det kanske är det den tredje grisen, var 

det det du sa!? Ja här är den! Den förvunna grisen.!!
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Grupp 2, Ingen och Alla upptäcker Konst!
På torget. Läraren läser högt ur Ingen och Alla upptäcker Konst.!

- Ser ni dom gröna människorna? Tror ni att det går att prata med de gröna människorna?
- Näää
- Då kan vi bläddra
- Jag håller här. (visar sidan med Piglet)!

På väg till Piglet som svar på frågan vad konst kan var.
- Man kan måla saker
- Man kan göra saker
- Titta det är där
- Har ni vart på ett sånt här torg förut?
- Jaaa!!

Vid Piglets
- Ska vi ställa oss runt grisarna?
- Vad är det för saga dom tänker på här tror ni?
- Dom tre små grisarna
- Vad fina dom var, dom har jag aldrig sett dom har kommit hit nu.
- Dom har jag sett!
- Dom har jag sett en gång!
- Dom var görsöta.
- Jag var före dig…(osams om vem som klättrade först på ena grisen)
- Ja jag har inte sett dom förut, dom ser väldigt snälla ut i alla fall.
- Ja
- Skulle ni vilja ha såna här grisar hemma i trädgården.
- Ja!
- Eller skulle ni vilja ha dom på skolgården?
- JA!
- Den här är så hal.
- Har du sett min mamma?
- Vad sa du?
- Vet du var min mamma är?
- Jag tror hon är med den andra gruppen.
- Då går vi vidare nu då.
- Vi går en liten bit till så ska vi läsa vidare sen.
- Ingen och Alla kommer till en korsning där det är en massa bilar, och här är det ju en del bilar 

men om ni tittar där borta där vi stod förut så rakt fram där borta så var det en jättestor 
korsning med massor med bilar. Och ljudet från bilarna är väldigt starkt. Så Ingen och Alla dom 
jagar varandra i skenet från bilarnas lampor men då låter det ändå mer. Så dom väljer vägen 
som ingen kör på. Jag tror att det är den här gatan som är rakt fram här. Där inne tror jag 
bilarna inte får köra.

- Om ni bläddrar i boken, ser ni att ni hittar såna här små röda stugor?
- Rätt vad det är ser Ingen och Alla små röda stugor och buskar och träd. Nu är Ingen och Alla 

trötta på grått och smyger in bland det röda och gröna. Nästa sekund springer de i panik ut på 
en annan gata. Inte ens i stan kunde de vara trygga för på gräsmattan stod det både en get och 
ett får. Nu får ni hålla ögonen öppna. En get och ett får? Vi smyger runt får vi se då.

- En get här
- Såna här stugor hade…
- Ja såna här stugor som Mormor Ida nästan, såna här stugor var det ju som Mormor Ida och Linns 

mamma hade
- Ja jag vet jag har sett det
- Vi får stanna lite grann så vi inte krockar, en get och ett får ska vi hålla ögonen öppna efter
- En get och ett får
- och lejonen
- det är mycket spännande både grisar och får och gröna människor
- Gröna människor?
- Ja var var de gröna människorna?
- Just det där vid fontänen!
- Ja dom var ju och vaktade fontänen.
- Dom vaktade inte!
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- Nu ble dom la rädda Ingen och Alla om dom fick se en get och ett får? Sprang dom o gömde sig 
då igen eller?

- Vet inte
- Det tror jag nog
- Där!
- Där!
- Var är dom?
- Där!
- Det är två getter! Var är fåren då?
- Där!
- Det är två getar
- Tror ni man kan klappa fåret? Det kan man säkert, man får bara inte gå in o klampa där de har 

satt de där strecken (hänvisar till plastband vid nysådd)
- Men är det här en får och en get?
- Ja jag tycker det ser ut så va…
- Jag går och klappar på geten
- Det ser ut som två getar!
- Är det? men får och getter är ganska lika, den här tror jag är ett får, ett pappafår vad heter den?
- Vet inte
- Vet ni inte vad pappafåret heter?
- Nä det vet inte jag!
- En bagge
- Bagge bagge bagge, strunta i om det är en bagge jag behöver säga bagge
- Och en get
- Det är en tutte på
- Hoppla hoppla en getabock, backa så ska vi se vad det står på skylten här…
- Get och bagge
- Vad stod det?
- Get och bagge och så står det ett årtal, det står 2001, var ni födda då eller?
- Nää!
- Nä jag var född 2006
- Det var jag med
- 2006 är ni födda, kom hit ska ni se. Så 2001, fem år innan ni föddes så var det en som hette 

Martin Hansson som gjorde den här geten och fåret som Alla och Ingen fick se och som dom 
blev lite rädda för. Nu är jag lite osäker men jag tror att vi ska häråt…!

Framme vid korsningen med Bagarens attiraljer
- Nu bläddrar vi, för nu har Alla och Ingen andfådda stannat för att vila och lägger sig ner på 

asfalten, och då tittar dom upp (reser handen och pekar uppåt fasaden vilket leder till att 
barnen följer gestens riktning och tittar uppåt) X backa in lite är du snäll.

- Då tittar dom upp och vad ser dom då för nåt? Jo då ser dom en bagare som håller på att rulla 
sin kavel, det var ju ett märkligt ställe att baka på tycker Ingen och Alla och vänder sig om och 
då…då ser dom figurer som…har ni kollat bagaren? Bagaren där upp på väggen? Ska vi gå 
tillbaka över gatan då eftersom dom vände sig om.. (alla går tillbaka över gatan) och då vänder 
vi oss om, då ser dom en massa figurer som ser ut att dra i varandra. Det ser ut som 
fasadklättrare säger Ingen.

- Där (barn pekar)
- Du ser väl att dom dansar, osams och lite lätt förvirrade reser dom sig och går vidare.
- Jag får se
- Ser ni figurerna på väggen?
- Dom?
- Dom ser ut som om dom drar i varann eller som dom dansar?
- Jag tror dom klättrar
- Ja fasadklättrare trodde ju Ingen, vad är det då fasadklättrare? Nån som vet vad en fasad är?

….det är utsidan av huset.
- Jag tror dom gör både och
- Du tror både att dom klättrar på väggen och att dom dansar.
- Dom kanske gör något helt annat?
- Hur många är dom? Går dom å räkna?
- Fyra
- Nämen jag ser fler än fyra
- Elva
- Tio

�59



- Jag ser elva
- Tio
- Ja elva!
- en två tre fyra fem sex sju åtta nio tio elva
- Ingen och Alla var inte riktigt överens om vad dom tyckte att dom gjorde så lite osams blev dom 

och lite lätt förvirrade vände dom sig om och gick vidare, jag tror att vi ska gå…men bakom 
mig!!

Vid Fågel Fenix
- Då läser vi. Fågelkvitter och gyllene skimmer fångar deras uppmärksamhet.Det är fågel Fenix 

som återigen flyger upp ur askan och möter en ny dag…Fågel Fenix..wow det ser ut som om 
han är gjord av guld tycker jag tror ni han är det? är han gjord av guld?

- Ja
- Njae
- Har ni sett att han har landat här?
- Får jag se bild på han också
- Du har ju bild på honom där också ser han precis likadan ut? Ja han tittar upp
- Jaaaoo
- Vet ni vem fågel fenix var?
- Näää
- Det var i en saga om en fågel som bara gick upp i rök, han brann upp så det bara blev aska 

kvar, men sen på morgonen så föddes han på nytt, så han dör aldrig utan precis som solen så 
kommer det upp en ny på morgonen. Det finns i Harry Potter, har ni sett Harry Potter?

- JAA!
- Näää
- Det var någon som hade gjort det? (Nickar) och där finns det en Fenixfågel. (nickar)
- Ja den är röd!
- Ja
- Jag får inte se på Harry Potter
- Nä det är lite läskigt, jag tycker att det är lite läskigt så jag förstår det
- Tycker inte jag!
- Om ni skulle vara nåt annat när ni vaknar imorgon vad skulle det va?
- Jag skulle va en katt
- Monsters High
- En häst
- Monsters High
- Oj det skulle ju bli Monsters Ekedalen
- Vi gillar Monsters High
- Vad händer på nästa sida här nu då?
- Nu får jag väl läsa!
- Kom så hör vi när Ebba läser här..
- Följer du med i boken vars du är nånstans nu då? du får bläddra ett blad till, vad ingen och Alla 

gör då…?
- Ingen och Alla önskar att de kunde flyga och flaxar intensivt med fötterna. När de upptäcker att 

de kan snurra fötterna som….
- Rotorblad står det
- rotorblad på en helikopter lyfter de snabbt över hustaken.
- hörde alla när Ebba läste eller ska jag läsa en gång till?
- Ja
- Jag läser en gång till. Ingen och Alla önskar att dom kunde flyga och flaxar intensivt med 

fötterna. Ni kan inte det va? Kan ni det? (barnen försöker flaxa med fötterna) Nä. När dom 
upptäcker att dom kan snurra fötterna som rotorbladen på en helikopter, ni vet dom här 
vingarna på en helikopter så lyfter dom jättesnabbt upp över hustaken. Men ni kan ju inte det så 
vi får ju gå…

- Den här missade nog Ingen och Alla? Vi får se mer än dom
- Vi får se mer vi som går på marken
- Nu är det sex bilder kvar
- Hon är naken
- Nu går vi vidare
- Ska vi inte bläddra sida?
- Jag har redan gjort det.!

Vid Flöjtspelande ängel
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- Har ni tittat i eran bok, vart har ni kommit nu?
- Ängeln!
- Dom har nog flugit långt, och vet ni vad det står? X…
- Jag ska läsa fröken. Uppe i luften…
- försämras
- försämras sikten av av några moln och Ingen krockar nästan med en Ängel den vackra melodin 

från ängelns flöjt räddar båda från
- kollision, att krocka alltså
- och ängeln kan oskadd flyga vidare i takt till musiken (två pojkar snurrar runt en stolpe och 

turas om ”Ingen” ”Alla” ”Ingen” ”Alla”)
- Nu är Ingen och Alla ute och flyger det är vi med på?! Uppe i luften försämras sikten av några 

moln (pekar uppåt) ja det ser vi ju. Och Ingen krockar nästan med en ängel. Den vackra melodin 
från ängelns flöjt räddar båda från kollision, det är när man håller på att krocka, och ängeln kan 
oskadd flyga vidare i takt med musiken. Men den sitter ju fast…hur går det till

- Hör ni hur den spelar? hör ni nånting?
- nää
- Jag hör bara fåglar som kvittrar
- Det kanske låter som fåglar som kvittrar när dom spelar på flöjten för jag tror det är en flöjt han 

spelar på
- Ska vi gå lite närmre så ser vi 
- Jag har inte bra skor för det här
- Inte jag heller
- Här ser man ju jättebra, tror ni det är en flöjt han spelar på?
- Ja det är det!
- Om ni lyssnar riktigt noga..
- jag hör bara fåglar som kvittrar
- Det kanske låter som fågelkvitter?
- Vad är det det står där?
- Det står en skylt där, kommer ni ihåg vid fåret och geten där stod det en skylt vad var det det 

stod på den skylten
- At det var nån som hade gjort den
- Det var ett träd
- Att det var en man som hade gjort dom där konstverken, kan det va..att det står samma på den 

här skylten vem som har gjort det här konstverket?
- Ja
- Tror ni vi kan läsa utan att kliva fram i blommorna här?
- Kolla där! En militär!
- Nu är det så att jag vet facit, det står så här: Flöjtspelande ängel, jaha då vet vi ju att det är en 

flöjt det står ju på skylten, sen står det Carl Milles, en farbror som inte lever längre.
- Hur ser man att det är en ängel då?
- För man ser att den har vingar
- Tror ni att det finns fler i orkestern?
- Ja
- Tror ni det, var är dom andra då?
- Dom kanske har flöjtat bort?
- Flöjtat bort
- Dom kanske har flöjtat bort
- Hooohoohoo
- Ingen som tror att ni kan sjunga melodin (någon visslar)
- Då går vi vidare då, alla barn då gäller det att ni håller er bakom mig, har ni bläddrat i boken?
- En vimpel
- Och det bruna!

Vid Snäckan och seglet
- på samma ställe som ni har i boken, är ni med
- Jag hittar inte
- Hittar du inte Ebba? Du får bläddra lite vi väntar, undrar om det kan va här? Hörni Ingen och 

Alla dom byter luft mot vatten och landar vid en snäcka av plåt. Dom speglar sig i det blanka 
och bländas av solens katter i seglet. Ser ni snäckan? Om solen hade lyst på den här hur hade 
den sett ut då tror ni?

- Jättefin
- Då hade det nog speglat sig
- Jag vill spegla mig redan nu
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- Det finns inget vatten
- Brukar det vara vatten, nämen har vattnet försvunnit?
- Jag vet, dom kanske har jagat bort vattnet
- Jag vet, dom kanske skulle tvätta rent
- Kolla vad jag har i min bok på nästa sida, har ni det också?
- Nästa sida
- Ja
- Jag har den!
- Han ser ju lite lurig ut
- Ser ni en sån nånstans
- Näää
- Då får vi se om vi kan leta reda på den
- Snart kommer den här (visar upp bilden med dödskallarna) den är så fin
- Då får vi höra vilket håll vi ska gå
- Är det någon som vill ta mig i handen?
- Det är en liten människa där (pekar på bilden av Beläte)
- Han kanske är elak? Han ser arg ut
- Fröken den har en boll här!
- Han ser arg ut
- Detta ser ut som en skola, det kanske är för lite större barn jag vet inte
- Min storebror är en tonåring
- Han bor inte i skövde va?
- Han ska börja i Skövde
- Vad heter han?
- Niklas
- Bor han fortfarande hemma?
- Han bor på två ställen
- Håll utkik efter den där jätten!

Vid Beläte
- Ser ni den
- Vad trevligt är ni också i Skövde
- Ja vi har sett en massa konstverk
- Har vi sett några konstverk?
- Jaa
- Vi är mitt inne i en saga här så vi måste gå och läsa vad den här gubben säger.
- Den ser inte likadan ut
- Hur var det en fotboll
- Näää
- Nu stannar vi här och läser om gubben. Hela dagen och inte en enda konst, suckar dom. De får 

plötsligt bråttom när de blir jagade av en fyrkantig typ och flyr under järnvägen mot parken och 
den lilla sjön. Trots sitt klumpiga yttre är förföljaren snabb och Ingen och Alla kommer ut på 
andra sidan träden innan de åter är ensamma. Är han elak den här?

- Ja
- Han förföljer dom
- Han har handduk
- Undrar vart dom tar vägen, under järnvägen står det att dom flyr, hur kan man gå under 

järnvägen? (barnen bankar på plåten och lyssnar på ljudet)
- Det var ingen fotboll, det var någon som trodde att han hade en fotboll
- En kakform!!

”Det är ju det här man vill åt” Ulrica
Ebba samlar ihop böckerna, får jag behålla den här Anna?  (Lärare)

- Vad ska man rita?
- Får man papper med?
- Vad ska vi rita?
- Jag har inget sugrör
- Åh vad ni har vart härliga, ni har varit superduktiga. Och nu har Ebba delat ut en egen bok där 

ni kan rita lite om vad ni har varit med om idag.
- Ska man inte måla? Man kan ju måla den där statyen.!
- Jag är glad att jag använde vuxna i min
- Eller hur!
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- Fast dom har varit tappra
- Ja ja absolut
- Utom Ebba förstås
- Jag jobba med barn i London förut jag o det var det värsta jag har gjort det, det här är ju 

världens lamm, dom var ju överallt dom
- Den ska du rita, den mystiska, den tredje grisen då?
- Nu får ni tänka tillbaka på vägen och vad Ingen och Alla gjorde
- Jag ska måla den där statyen
- Ingen och Alla och konst
- Har du börjat rita?
- Den där (pekar på Beläte)
- Ska du måla grisarna?
- Nu vet jag hur den ser ut! (pojke kommer springande mot sitt papper)
- Vad gör du?
- Han (pekar mot Beläte)
- Han har inget hår
- Ååhh men det växer bara hår
- Jag är färdig här
- Ja då fortsätter du bara på nästa sida
- Fröken? Får man rita samma?
- Hur mycket tid behöver dom?
- Ge dom en kvart till
- Kör han in här då
- Ja han kör in här
- Du kan rita många bilder
- Då får ni hämta kritor här det går bra
- Du vill titta i den, det får du säkert fråga Anna
- Självklart, vilken vill du ha?
- Just ja den har ju en sån!
- Fågeln var svår att veta vad den var
- Fågel Fenix
- Och här är grisen, ja jag ser det, och här är en gris till
- Du ser dom hade ju aldrig ha gjort det här heller så engagerat om dom inte tyckte att det var 

kul
- Har det gått bra, det var så bra med varsin egen bok så att de kunde bläddra och följa med
- Det var ju en bit o gå men det var ingen som hade ont i bena eller så och det var nog 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Barnens teckningar!

!
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