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Sammanfattning 

 
 
Studien har som utgångspunkt att utveckla min färglärakompetens som konstnär och pedagog i 

bildämnet. För att bespara tid utgår min undersökning från en bok av Betty Edwards ”Om färg” 

som säger sig kunna ge kunskap i färglära på ett praktiskt och relativt enkelt sätt, i boken 

förklaras bland annat om färgsystem så som RGB-skala, egenskaper i färg som färgton, valör och 

intensitet, även kunskaper om färgens inverkan på varandra, harmoni och de olika tillstånd jag 

kan befinna mig i under skapandet av en bild. Genom att praktiskt genomföra bokens samtliga 

övningar har jag genom att analysera loggboksanteckningar, film och utfallen av mina skapade 

material kommit till en slutsats i denna studie. Resultatet pekar på att begreppsliggörandet är av 

stor vikt i processen att utveckla min färglärakompetens. Verbaliseringen har givit mig möjlighet 

att namnge färg och där igenom att fastställa färgton, intensitet och valör i färg. Även vikten av 

färgers inverkan på varandra har varit en upptäckt under studiens gång. Undersökning är 

fortfarande en liten del av en lång process inför uppgiften att förstå och få en större 

färglärakompetens.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Färgteori, Färgtoncirkel, valör, intensitet  
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1.1 Inledning  

 

En stor utmaning för konstnären är att återskapa eller finna färgen som ger den rätta tonen, 

skiftningen eller harmonin i ett konstverk. Därigenom nödgas hon blanda färger för att 

frambringa denna rätta färgtonen. Att blanda färger är en konst i sig. Färgtoncirkeln ger oändliga 

möjligheter till färgkombinationer. Dock kan jag när jag blandar färger lätt förstöra och 

framförallt smutsa ner färger under denna process. Därför har denna fråga väckt mitt intresse.  

Fram till studiens början har jag gått på känsla eller intuition inför färgblandningen i mina 

konstverk. Alltså genom att pröva och ompröva, tills jag hittat färgen föremålet kan tänkas ha. 

Visst skulle trial and error komma till en sorts slutsats i mitt måleri, dock är vägen dit lång och 

snårig. Mitt empiriska prövande var inte heller systematiskt utan sporadiskt och fungerar vissa 

gånger men inte andra.  

Inom mitt konstnärskap har jag alltid varit intresserad av vad färgen kan ge upphov till, ge känsla 

av och framkalla som sensationer i en bild. Den första av mina konstlärare gav mig ett svar på en 

fråga som jag aldrig glömmer. När jag stod framför ett frodigt landskap som bara gick i gröna 

toner, frågade jag hur i hela friden ska jag göra för att återge detta fantastiska och framförallt 

”gröna” landskap. Hans enda svar var; du får inte använda grönt! Vad jag upplever ju längre jag 

kommer i mitt konstnärskap, är hur färger talar till varandra och vad färgen uttrycker i sin 

enkelhet på duken och hur den inverkar på iakttagare. Även för mitt framtida yrke som bildlärare 

är det relevant och av stor vikt att känna till och förklara vad färglära är, och då på bästa möjliga 

pedagogisk sätt.  

Färglära är ett ämne det finns oändligt mycket information om och enormt mycket påståenden, 

vilket inte gör saken lättare när jag vill hitta den ”rätta” vägen i min utveckling. Av den orsaken 

har jag riktat in min undersökning på en bok som säger sig kunna ge en enkel, systematisk och 

grundläggande förståelse för färglära. Det är boken ”Om färg” av den amerikanska författaren 

Betty Edwards jag tar som utgångspunkt för min undersökning.  
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1.2 Syfte  

Syfte med studien är att undersöka begreppet färglära, där jag utgått från Betty Edwards bok 

”Om färg”. I undersökningen har jag fokuserat på tre olika aspekter, vilka är: 

1) Den teoretiska grundläggande förståelsen för färglära såsom färgsystem, färgtoncirkel och begreppen inom 

färglära.  

2) Att praktiskt genomföra övningar i denna bok för att undersöka om detta kan förbättra min 

färglärakompetens inför den skapande bilden, där förståelsen om färgblandning är av vikt.  

3) Att styrka min pedagogiska och didaktiska roll inför mitt framtida yrka som bildlärare.  

Syftet i förlängningen är att undersöka om det är möjligt genom teorier, övningar och 

metoder ur Edwards bok, utveckla djupare färglärakompetens. 

 

 

 

1.3 Frågeställningar 

 

1)Hur kan jag utveckla min konstnärliga medvetenhet med insikt om färglära ur Betty Edwards 

bok ”Om färg”? 

2)Hur kan övningarna i Edwards bok hjälpa mig att förstå och praktiskt utveckla min 

färglärakompetens?  

3)Hur skulle jag kunna styrka min pedagogiska roll som bildlärare genom att tillägna mig en 

större färglärakompetens?  
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1.4 Bakgrund 

 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för min egen bakgrund i korthet, samt teorier om färglära 

och de olika förespråkarna som har legat till grund för min undersökning. Informationen är 

hämtad från böcker och webben. Utgångspunkten har varit Betty Edwards bok ”Om färg” men 

jag har även använt mig av annan litteratur för att ge en bredare syn på färglära. Definitioner och 

begrepp kommer jag att ta upp för att ge läsaren en förståelse i ämnet färglära genom 

gestaltningar och text. Slutligen tar jag upp Edwards syn på olika tillstånd under det konstnärliga 

och kreativa utövandet. 

  

 

1.5 Från söndagsmålare via professionell till bildlärare 

 

Under många år har jag målat framförallt med olja och akryl både som söndagsmålare och 

professionellt. Lärling har jag varit hos ett antal konstnärer i konstateljéerna på Beaux Arts i Paris 

och genomfört ett antal målarkurser i Frankrike, USA och Sverige. Under de sista åren i fransk 

skolning fick jag upp ögonen för impressionismen och expressionismen och detta har färgat min 

personliga målar stil sedan dess. I dessa ismer är det framförallt färgen som är av vikt, 

tillsammans med komposition och mening. Av den orsaken har jag under många år haft ett 

genuint intresse för färglära, dock tämligen sporadiska kunskaper. Färglära har kommit till uttryck 

genom en intuitiv känsla under den kreativa processen i mina bilder.  Under snart två år har jag 

studerat på lärarhögskolan i Uppsala och mitt grundämne är Bild för gymnasiet. Där har jag fått en 

viss men dock liten inblick i färglära. Med dessa kompetenser har jag börjat min studie.  

 

 

1.6 Inblick i hur färgläran uppstod  

 

Färg och färglära är något som har fascinerat människan ända sedan begynnelsen. Därför finns 

det oändligt mycket litteratur och tankar kring färgen och dess system. ”Ljuset är det som gör 

föremålen synliga för oss.”( Aristoteles 384-322 f.Kr.). Den engelska naturvetenskapsmannen 

Isaac Newton kom ut med en samling 1718 ”Treatise of the reflections, refractions inflections 

and colours of light” (Newton, 1718). Vad han kom fram till var att genom att låta ljus gå igenom 
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en prisma bröts ljuset upp i ett så kallat färgspektrum. Således förstod han att solljuset bestod av 

färg. Detta är något de flesta förespråkare för olika färgläror är överens om att en ljusstråle 

projekteras genom en prisma, skapas ett band av olika färger motsvarande olika 

våglängdsområden. Detta ger ett färgband från rött över orange-gult-grönt-blått till violett 

(Nilsson, 1999,s.14). Den mest grundläggande färgläran gavs ut 1810 av den välkände J W von 

Goethe, där han själv skriver att det är hans mest omfattande verk (Goethe, 1976). Välkända 

konstnären och Bauhaus-läraren Josef Alberts är en av flera som har tagit del av och studerat 

Goethes färglära. Josef Alberts har riktat in sina studier under lång tid tillsammans med sina 

elever från olika universitet i både Tyskland och USA, där han har arbetat med färgers inverkan 

på varandra (Alberts, 1963). Även berömda män inom konsten som Itten och Munsell har sökt 

klargöra färgens många egenskaper. Viktiga insatser har gjorts under 1900-talet bland konstnärer 

och designers där detaljerade klassifikationssystem utvecklats som underlättar färganvändning. 

Även andra system för datateknik, belysning och arkitektur har under detta sekel utformats för att 

vi lättare ska hitta rätt i djungeln av färgtoner (Bjørndal, 2002).  
  

 

1.7 Färgteorier 

 

I följande stycke presenterats i korthet vad färgsystem är, där jag fördjupar mig i RGB-systemet 

som används under min analys, diskussion och gestaltning. Även en introduktion i andra centrala 

insikter inom färg såsom ljusets betydelse och färgernas inverkan på varandra presenteras. Boken 

”Om färg” och författarens idéer om vad färglära innebär kommer att vara central, där Edwards 

bygger på egen erfarenhet samt andra författares erfarenheter.  

 

1.7.1 Färgsystem och dess koder 

 

Färgkodsystem är sätt att organisera färger, för belysning, dataprogram, tryckmedia och så även 

för konstnärer. För att fördjupa mig i ett av dessa system kommer jag att använda mig av RGB-

skalan, vilket är det system som Edwards använder sig av i sin bok. Det är RGB-systemet som 

framförallt nyttjas i konstvärlden, där R-står för rött, G- står för gult och B-står för Blått.  

 Andra färgsystem som NCS används inom kommunikation och dokumentation som stöd till 

exakta kulörframställningar (Antler, 2006,). I Sverige använder vi mestadels NCS (national color 

system), där det finns fyra grundfärger, rött, gult, grönt och blått.  
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1.7.2 Goethes färgtoncirkel enligt Edwards  

 

 RGB-systemet är grundstenen för Goethes färglära vilken Edwards bok även är baserad på. 

Teoretiskt säger Edwards att det är möjligt att blanda upp till sexton miljoner färger utifrån dessa 

tre primärfärger. Vad däremot Edwards tydligt redogör för i sin bok är att det i praktiken inte är 

möjligt. Primärfärger är näst till omöjligt att få helt kemiskt rena, och därför är det inte möjligt att 

blanda dem till rena sekundär- och tertiärfärger. Här nedan förklarar jag hur de olika 

sekundärfärgerna föds ur primärfärger.  

- Orange som kommer av rött och gult. 

- Violett som kommer av rött och blått. 

- Grönt som kommer av blått och gult. 

Det sex tertiärfärgerna	  är tredje generationen färger, som alla framställs genom att blanda en 

primär- med sekundärfärger (Edwards, 2004, s.39). Färgerna är sedan ordnade efter klockslag i 

färgtoncirkeln som på ett urverk. Den gulaste är på tolvslaget, klockan ett är gulorgange, klockan 

två är orange och tre är rödorange osv, där de blå nyanserna befinner sig på klockslag fem vilket 

kan tänkas vara kvällstimmarna. Tanken bakom detta är att det skall vara lättare att komma ihåg 

färgtonernas placering (se figur 1A). Komplementfärger är de färger i färgtoncirkeln som är placerade 

mitt emot varandra (se figur 1A) som exempelvis gul, violett eller blå och orange. Edwards 

förklarar vikten av att känna till komplementfärger som ”den första hemligheten med att veta hur 

du ska blanda en färg som du ser är att förstå hur färgerna i cirkeln förhåller sig till varandra: 

primär-, sekundär- och tertiärfärger, besläktade färger och komplementfärger” (Edwards, 

2004,s.26). Besläktade färger är de färger som ligger nära varandra i färgtoncirkeln, som gul, 

ljusorange och slutligen orange. De besläktade färgerna är oftast begränsade till tre och är genom 

sin närhet i färgtoncirkeln harmoniska genom sin närhet i de reflekterande ljusvågorna, säger 

Edwards. Dessa begrepp är viktiga att lära känna när blandning 

av färg görs, för att förstå var de kommer ifrån för färgton och 

hur den kan blandas för att få en specifik kulör.  

 

 

 
 

 

 

Figur 1A färgtoncirkel 
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1.7.3 Egenskaper i färg; färgton, valör och intensitet  

 

Edwards föreslår tre viktiga frågeställningar inför färgblandning, där hon plockar fram de olika 

egenskaperna i en kulör utifrån färgton, sedan valör och slutligen intensitet. Frågor hon ställer sig 

är; Vilken färgton kommer färgen ifrån i färgtoncirkeln? Vilken valör, alltså färgens ljushet eller 

mörkhet? Slutligen vilken intensitet, alltså färgens klarhet eller dämpning?  

Färgtonen (se figur 1A) som är den första frågan, är var färgen huvudsakligen kommer ifrån i 

färgtoncirkeln. Detta är av vikt för att kunna fastställa vilken färg jag ska utgå ifrån när jag 

blandar till min färg. Har färgen en röd brytning då är frågan från vilket håll på färgtoncirkeln, åt 

orange, klockslag tre eller åt purpur och då klockslag fem, osv? Med hjälp av detta system kan jag 

finna färgtonen och utgå från denna i min färgblandning.    

 

Valörton (se figur 1B) är färgens ljus- eller mörkhet som 

bestäms utifrån en valörtonskala, där vitt är det ljusaste och 

svart den mörkaste,	  en så kallad gråskala (Edwards, 2004 s.19,).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1B valörtoncirkel i svart/vit 

 

Valörtoncirkeln (se figur 1C,1D) kan även göras med färger 

från färgtoncirkeln, där den vita respektive svarta används för 

att se de olika valörerna. Dessa kan användas till att bestämma 

hur mycket respektive hur lite vitt- eller svart färg som behövs 

för att få den rätta ljus- respektive mörkheten. Genom att rulla 

ihop valörskalan till en valörtoncirkel och dessutom sätta 

klockslagen vid de olika valörerna som i färgtoncirkeln, kan vi 

lättare se var dess motsatta valör är. Detta är av viktigt  

Figur 1C valörtoncirkel i Cadmiumorande/vitt             för att harmonisera färg, säger Edwards 
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Figur 1D valörtoncirkel i Cadmiumoramge till svart 

 

 

 

Intensitet i färg (se figur 1E) är den klarhet eller dämpning jag 

iakttar i en färg. Här används en så kallad intensitetsskala där 

den renaste färgen i skalan är från en av det tolv färgerna i 

färgtoncirkeln och den mest dämpade färgen är en så kallad 

ingen färg. För att dämpa en färg används komplementfärgen, 

alltså den motsatta färgen i färgtoncirkeln och när den är 

som mest dämpad är det en obestämd färg, en så kallad ingen 

färg, då två färger inte kan igenkännas (Edwards, 2004 ). 
 

Figur 1E, Kadmiumorange komplementfärg Ultramarin 
 

 

1.7.4 Färgernas inverkan på varandra 

 

 ”Vi kan höra en enstaka ton. Men vi ser nästan aldrig (det vill säga utan särskilda anordningar) en 

enstaka färg utan relation till andra färger.” (Alberts, 1963) 

 

En stor inverkan på färg är dess omgivning och intilliggande färg, alltså hur den uppfattas. Det är 

inte lätt och näst intill omöjligt att ha kunskap om hur en färg intill en annan reagerar. En blå färg 

ter sig och ser olika ut mot en gul eller röd bakgrund. Detta fenomen har många konstnärer och 

författare skrivit om och diskuterat. Denna effekt kallas simultankontrast (Edwards, 2004 s.28,), 

även kallad färginduktion. Vissa av simultankontrasterna kan te sig riktigt märkvärdiga som när rött 

och grönt ligger jämte och skimrar dess kanter. Inom asiatisk konst finns ett exempel på just 

färgers inverkan på varandra och hur de då uppför sig egendomligt. För att få fram effekten av en 

lysande måne i ett landskap, läggs månen som en vit cirkel mot en grå himmel. Detta gör att 
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månen synes skimra med ett inre ljus på grund av den vita färgens inverkan på den grå (Edwards, 

2004). Färgkonstans är även ett fenomen i sammanhanget färglära. Färgkonstans är, ”då hjärnan 

kör över färginformation som näthinnan tar emot” (Edwards, 2004 s.25,). Detta är fasta idéer om 

vad ett föremål eller ett landskap bör ha för färg. Jag ser den färg som objektet anses ha inte vad 

den verkligen har framför mig, på grund av olika påverkan av ljus eller närliggande färger, såsom 

reflektioner som ger färgtoner jag inte är van vid. Detta är simultankontrast eller som det även 

kallas färginduktion. Även om ägget är blått på grund av olika påverkan utifrån som färgat papper 

eller ljus, målar jag ägget vitt för att detta är något jag lärt mig och har svårt att bortse ifrån.  

 

 ”Trots alla dessa komplikationer inom färglära och färgteori så finns det viss kärnkunskap att gå 

efter, vilket under århundraden har utarbetats av konstnärer” (Edwards, 2004).   

 

 

1.7.5 Färg och Harmoni 

 

”Vad jag drömmer om är en balanserad, ren och lugn konst som för varje intellektuella arbetande 

människa kan ge lindring och lugn, ungefär som en god fåtölj ger vila för hans fysiska trötthet.” 

(Mattis,	  1908) 

”Två sådana (komplement) färger bildar ett underligt par. De är motsatta, de behöver varandra. 

Intill varandra väcks de till maximal livfullhet, och de utplånar varandra till gråsvart när de 

blandas - som eld och vatten.” ( Itten , 1971)   

 

Det finns många olika förslag på hur harmoni i ett konstverk åstadkoms, som att använda 

komplementfärger eller besläktade färger. I Josef Alberts bok om färglära betonar han vikten av 

kvantitativa färgförhållanden, det vill säga storleken och placeringen av en färgyta i relation till en 

annan (Edwards, 2004, s. 101, ). Harmoni i färg är något som kan ses, vare sig någon är tränad i 

färglära eller inte. Däremot att genomföra dessa kombinationer är desto svårare menar Edwards. 

I boken som ligger till grund för min studie följer jag Goethes tankar kring den förtjusta 

reaktionen som väcks av vissa färgharmonier, där framförallt efterbilder kan tyda på en längtan 

till ett balanserat tillstånd inom oss (Edwards, 2004, s.102). Följaktligen genom att stirra på en 

punkt i en färg och sedan flytta blicken till en punkt bredvid men på vit bakgrund, uppenbarar sig 

samma form men med dess komplementfärg. Alltså om jag stirrar på en blågrön form kommer 

den på den vita ytan att vara lysande röd-orange ett ögonblick och sedan försvinna. Detta menar 

Edwards kan visa på ett behov av att återställa balansen men också behovet av ”vår estetiska 

känsla för harmoniska och behagliga färgarrangemang” (Edwards, 2004, s.106). 
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1.7.6 Olika tillstånd för hjärnan 

 

  ”H-metoden, den ganska lyckliga visuella-perceptuella metoden, och V- metoden, den mer 

välbekanta verbala-analytiska metoden.” (Edwards, 2004, s.24). 

 

En av Betty Edwards iakttagelser är konstnärens behov av att gå från ett tillstånd till ett annat när 

den tecknar och målar. Hon menar att teckna huvudsakligen är ett tillstånd i den non-verbala 

hjärnfunktionen, den som kräver enbart den visuella, perceptuella funktionen alltså den högra 

hjärnhalvan. Däremot om konstnären använder färg och skall göra färgblandning betyder detta 

att hon måste ta in den verbala, logiska vänstra hjärnhalvan för att blanda färgen. Edwards 

förklarar vidare att hon noterat elevers behov av att glömma namnen på saker för att medvetet 

omställa sig till V-metoden (verbala-metoden), hennes egen term för hjärnans dominanta verbala 

metod att arbeta, som hon lokaliserar i den vänstra hjärnhalvan (Edwards, 2004, s.22). Den så 

kallade H-metoden förklarar Edwards som en subdominant visuella-perceptuella metod, som 

brukar tillskrivas den högra hjärnhalvan. Därför kan detta vara ett dilemma för konstnären som 

brukar färg att behöva hoppa in-och-ut ur dessa olika tillstånd. Därför att konstnären när denne 

blandar färg är det ett tillstånd av verbalisering och logik för att få fram den ”rätta” färgen för 

bilden gentemot skapandets visuella och perceptuella behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   13	  

2.1 Metod  

 

I detta avsnitt redogör jag för det urval av litteratur jag gjort i min receptiva studie där jag själv är 

mottagare. Valet av bok har varit en del av proceduren där teori och praktiska övningar går hand-

i-hand och där genomförandet av övningarna är centrala. Jag kommer därefter visa på behovet av 

loggbok i skrivande och filmande form för att synliggöra processen.  

 

2.2 Urval 

 

I min studie har jag haft som avsikt att ha ett avgränsat utgångsläge inför metod och övning 

genom att använda mig av Betty Edwards bok. Detta för att inte tvingas uppta min tid att leta 

efter olika teorier och metoder för att komma till insikt. Det begränsade urvalet möjliggör en 

djupare analys och förståelse av fenomenet färglära. Undersökningsmetoden har varit att följa 

Edwards bok ”Om färg”, där hon först går igenom materialförteckningar, sedan teoribegrepp 

inom färglära och slutligen praktiska övningar i färglära och harmoni. Anledningen till detta val 

var dess pedagogiska tillvägagångsätt genom blandningen av teori och handfasta övningar. De 

praktiska övningarna är av vikt för att förstå vad färglära är och hur den ter sig i praktiken. Likaså 

författarens långa erfarenhet som lärare i ämnet är av intresse för min studie, där jag har 

frågeställningar som att styrka min pedagogiska roll som bildlärare genom att tillägna mig en 

större färglärakompetens. Även här är de praktiska övningarna av vikt för att utveckla min 

färglärarkompetens. Genom att ämnet färglära är stort och där många olika meningar finns att 

skönja var detta en viktig avgränsning från början. Betty Edwards bok tillägnar sig olika mästare 

inom färglära som Goethe, Itten och Alberts vilket gör att det är en bok som innefattar olika 

uppfattningar.  Mina erfarenheter av hennes andra böcker, har likaså påverkat mitt val. Betty 

Edwards arbetar både med det teoretiska i praktiken och den fysiologiska delen inom färglära. Så 

som hur den högra- och vänstra hjärnhalvan arbetar och hur detta påverkar konstnärens sätt att 

se, blanda färg och måla. För att verifiera dess praktiska och teoretiska grund har jag även tagit 

del av andra böcker om färglära som Nilsson (1999), Goethe (1976), Alberts (1963) och även 

nätsökning. Detta för att vidga och verifiera den avgränsning jag bestämt mig för genom valet av 

Edwards bok. 
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2.3 Procedur 

 

Det är genom färglära, så som begrepp och praktiska övningar från Edwards bok ”Om färg” som 

jag genomfört denna studie. Ett kapitel i Edwards bok var tillägnat de material jag behövde för 

alla övningar framöver såsom; pennor, penslar i olika storlekar och former, färger (kadmiumgul, 

kadmiumorange kadmiumröd medium, Crimson röd, kobolt Violet, Ultramarinblå, permanent grön, svart och 

titanvitt) och papper i olika tjocklekar även palett, tejp, lim, kniv och sax.  

Innan påbörjad studie har jag utfört en så kallad förproduktion av ett stilleben (se figur 1F) för att 

här kunna undersöka om jag tillägnat mig djupare färglärakompetens inför exempelvis 

färgblandning och val av färgton. Sedan har jag tagit del av den teoretiska delen av boken ”Om 

färg” där jag tillägnat mig färgvokabulären, som till exempel vad primär-, sekundär- och 

tertiärfärger är och vilken funktion dessa har i färglära. Begreppsliggörandet har varit en stor del 

av min procedur i undersökningen, att namnge färgtoner, valörer och intensitet, liksom förståelse 

för färgens inverkan på varandra och vad komplementfärger är (se bilaga1 kap.3-5), genom 

övningar och moment från boken har jag skapat material som färgton, färgvalör och 

färgtoncirklar på papper med specifika färgblandningar. Processen har mestadels bestått i att öva 

och se färg på ett nytt sätt. Själva tillägnandet har innefattat enträgen träning genom användning 

av de olika färgcirklarna (se figur 1A- 1E). De praktiska övningarna har då varit att iaktta färgton, 

valör och intensiteten på färg. Genom att tillverka hjälpmedel (se bilaga1 kap.3) har jag lättare 

kunnat tillägna mig begreppen. För att på bästa sätt under denna tid analysera min utveckling 

inom färglära, har jag valt att i skrivande och filmande form resonera kring processen, för att 

slutligen få ett så vetenskapligt resultat som möjligt. Utgångspunkten är att tillägna sig teorierna 

praktiskt i olika övningar för att förstå och sedan använda dem. Därför är det centralt att kunna 

verifiera dess process. Av den orsaken motiveras användandet av loggboken, både i skrivande och 

filmande form. Filmande för att observera mina handlingar och reaktioner i samma sekund eller 

”att så många synintryck som möjligt stannar kvar innan de försvinner” (Bjørndal, 2001, s.7). 

Syftet med studien var även att stärka min pedagogiska och didaktiska roll som bildlärare. Därför 

var vikten av att genomföra de praktiska övningar som följer vissa kapitel central, till exempel att 

se inverkan av ljus och mörker på färgen eller såsom värdet av att veta vad komplementfärg är i 

praktiken. För att upptäcka och tillägna mig möjliga, eller omöjliga, övningar för min pedagogiska 

roll som bildlärare, var det av vikt att genomföra dem själv, för att upptäcka eventuella problem i 

utföranden eller metoder (se bilaga1 kap2). Även detta motiverar användandet av loggbok, för att 

kunna synliggöra dess pedagogiska potential. Efter praktiska övningar har jag skrivit vad jag har 

tyckt mig se under den målade processen, till exempel, hur jag använt mig av färger, eller har jag 

kunnat ta till mig nyvunnen kunskap som färgton och valör.  
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Figur 1F förproduktion 

 

3.1 Resultat  

I detta kapitel kommer jag dela med mig av det resultat jag erhållit under studiens gång. Under 

sex veckor har jag genomfört övningar från Betty Edwards bok som resulterat i 

begreppsliggörandet av färglära och även konkreta kreativa materiella skapelser. Genom att 

observera min loggbok, både den skrivna och den filmade versionen under den processen har jag 

sedan analyserat och erhållit ett resultat till min undersökning. Slutligen kommer jag även att 

nämna något om harmoni och symbolik som även det har ingått i mina övningar, och som kan ge 

vissa svar på mina forskningsfrågor. 

 

 

3.1.1 Resultat i färglära såsom begrepp  

 

Under studiet av den första delen av boken är det framförallt begrepp och teorier jag fått 

kunskap om. Begreppen har berikat den färglärakompetens jag har sökt i min undersökning, även 

kunskap om teorier inom färglära har öppnat mina ögon för problematik under utförande av 

bilder och genom detta kan jag förstå svårigheter såsom att blanda specifika färgtoner (se 

bilaga1kap.4).  Genom att namnge färgtoner som primär-, sekundär-, och tertiärfärg, eller 

utgångsfärg har jag blivit mer precis i blandning av färg (se bilaga1kap.4). Dock är det 

problematiskt att genomföra detta systematiskt under den skapande processen. Att namnge 

färgton kan vara något framtvingat och har inte varit möjligt vid alla tillfällen under studien (se 

bilaga1kap.7). Även andra resultat av bokens övningar i färglära som att se valör och intensitet 

har varit givande. Detta har i praktiken givit mig ett språk att använda mig av i färglära, vilket är 

av stort intresse både personligen inför skapandet och inför den pedagogiska rollen som 

bildlärare (se bilaga1 kap. 1-7). Under vissa övningar talade jag högt med mig själv under 
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skapandet, såsom vad färgton, valör och intensitet var på ett föremål. Det kunde yttra sig till 

exempel på detta vis: ”skuggan på det vita ägget är färgton rödorange, en mellanmörk valör och 

slutligen en relativt hög intensitet”. Det var självklart helt omöjligt att utföra varje gång jag tittade 

på en ny färg, dock gav det en pedagogisk förklaring på hur man metodiskt går tillväga för att få 

fram den rätta färgen på ett objekt. Verbaliseringen gjorde att jag fick sätta ord på de jag intuitivt 

hitintills känt, såsom vilken färgton, valör och intensitet färgen på föremålet har. Det är ett viktigt 

fastställande under min undersökning tre frågeställningar som identifierar kulör, vilket var att 

urskilja färgton med hjälp av färgtoncirkel, valör med hjälp av olika nivåer av vitt eller svart och 

intensitet med hjälp av hur klar eller hur dämpad färgen är. Valörskalan var det mest praktiska 

hjälpmedel jag använde mig av under studien, och i förlängningen är det den jag använder och 

förstått mest. Genom att identifiera olika kulörer på vardagliga ting runt omkring mig gav detta 

ännu en förståelse för färglära.  

 

 

3.1.2 Material och färgblandning i praktiken 

 

Edwards använder sig av både teori och praktik i sin färglära. En del av studiet av boken var 

hantverksmässigt genomförd då jag arbetade med färgtoncirkelns alla olika yttringar. Här ingick 

även en inköpslista av penslar, färg och diverse material och hantering av dessa material. De 

inslagen var något elementära för min egen del, eftersom jag redan har en stor förkunskap när det 

gäller material. Dock kan listan utgöra en resurs till min pedagogiska roll som bildlärare i 

framtiden, att veta hur och vad jag behöver för liknade material för elever. Genom att jag 

handfast gjorde färgtoncirkeln (se figur 1A) i papper och sedan lade de olika färgerna från 

primärfärger, sekundärfärger och slutligen tertiärfärger under de olika klockslagen för att på detta 

sätt lättare komma ihåg de olika färgernas placering. Klockslagen var ett intressant 

tillvägagångsätt för att komma ihåg positioner av de olika färgtonerna utantill. Genom att dela 

upp färgerna från gult, blått och slutligen rött fick jag en bild av och kunde diskutera vilken 

färgton ett föremål utgick ifrån. Valörtoncirkeln yttrade sig materiellt genom gråtoner (se figur 

1B). Med hjälp av små titthål i utkanterna på varje gråskala, kunde jag titta igenom och jämföra 

hur mycket vitt respektive svart det är i en färg på ett föremål. Ett annat användningsområde 

visade sig vara att se skillnader i ljus/skuggor på ett föremål. Här nedan (figur 1H) kan jämföras 

de två olika titthålen ur valörtoncirkeln i vit/svart, hur mörk respektive ljus en och samma färg 

yttrar sig. Genom att titta enbart på en yta i det lilla titthålet kunde jag även frångå 

simultankontrasten (se bilaga1 kap.6) mellan två närliggande ytor, och på det viset se dess rätta 

färgton. Detta har visat sig vara den cirkel jag mest använt mig av under de fortsatta  
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övningarna. Detta ser jag som en stor upptäckt för mitt fortsatta konstnärliga arbete och min 

pedagogiska verksamhet. Intensitettoncirkeln (figur 1C) erhöll jag inte något större intresse för i 

mina fortsatta övningar, vilket var att blanda en färgton från färgtoncirkeln och genom att lägga 

till små kvantiteter av dess komplementfärg och se en dämpande effekt av färgen, tills den blev så 

kallad ingen färg. Intresset för detta är hur lite respektive hur mycket av komplementfärgen jag 

behövde för olika färgtoner, att praktiskt blanda kadmiumorange med ultramarinblå (se bilaga1 

kap.4) för att se hur mycket jag behövde för att dessa två inte skulle likna eller ha influenser av 

varandra. Detta illustrerar hur de olika färgtonerna arbetar ihop med varandra. Jag har insett 

möjligheterna att använda mig av dessa toncirklar på annat sätt än att bara hitta dess valör och 

intensitet. Det är även möjligt att bestämma dess motsatta valör respektive intensitet genom att 

titta på den motsatta valören eller intensiteten i toncirkeln.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1G stilleben med ägg, med färgat papper för att se de olika ljusreflexerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1H Valörtoncirkel i svart/vitt med bakgrund av ljus respektive mörker 
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3.1.3 Färglära och harmoni 

 

 ”Man ska vara försiktig med att formulera generella regler för färgens estetiska användning.” 

(Nilsson,1999 s.11,) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1I övning för komplementfärger med stilleben 

 

Arbetet med bokens tredje del resulterade i delade meningar med författaren.  

Genom de olika övningarna kunde jag i viss mån erkänna en framgång i att skapa en harmonisk 

färgskala (se figur 1G, 1I, även bilaga visuell). Övningen (figur1G) under effekter av ljus och 

färgkonstans och simultankontrast var en av de övningar som resulterade i en full förståelse för 

användningen av de olika toncirklarna. När jag tittade på färg och färgtoner enskilt i 

valörtonskalan gav det mig ett reellt verktyg under övningen med stillebenmålningen (se figur 

1G). Att använda mig av färgat papper som botten och bakgrund gav ett spännande uttryck. Det 

blev ett intressant resultat att se de olika ljuseffekterna som uppstod av de färgade papperna. Att 

kunna se olika ljus respektive skuggor genom det lilla titthålet i valörtoncirkeln var en upptäckt 

för mig (se figur 1H). En av de sista övningarna med uppställda blommor (se figur 1I) var svåra 

att genomföra (se bilaga 1/7). Valörtoncirkeln gav inte samma effekt under detta utförande pga. 

att det helt enkelt var för många olika ting att reflektera över. Under utförandet var mitt val av 

blomma inte den bästa, ytor var små, kompositionen svår att genomföra och placeringen av 

objektet felaktig. Jag är övertygad om att det här var orsaken till att övningen fallerade. Alltför 

ofta var jag tvungen att tänka logiskt, alltså användningen av den vänstra hjärnhalvan som kapade 

den högra mer visuella-perceptuella (se kap. 1.7.6) genom att ställa de olika frågeställningarna om 

ton, valör och intensitet, jämte problematiken med komposition och placering. Detta bidrog till 

att jag tappade taget om skapelsen i bilden.  
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4.1 Diskussion 

 

 ”Om du, okunnig, kan skapa mästerverk i färg, då är okunskap rätt för dig. Men om du inte kan 

skapa mästerverk i färg i din okunskap, då bör du söka kunskap.”( Itten, 1971) 

 

I detta kapitel kommer jag att diskutera och redogöra för den metod jag har använt mig av och 

huruvida det var optimalt för mina frågeställningar. Diskussionen kommer att bygga på mina 

frågeställningar och därigenom lyfta fram mitt syfte med denna studie. Jag kommer att dela upp 

avslutande diskussion i; ”begreppsliggörande och praktisk utveckling, konstnärlig medvetenhet och slutligen 

pedagogiska möjligheter” för att hjälpa läsaren till bästa förståelse i min diskussion. Slutligen kommer 

jag att visa på förslag till vidare process.  

Mina frågeställningar är: 

1)Hur kan jag utveckla min konstnärliga medvetenhet med sikte om färglära ur Betty Edwards 

”Om färg”? 

2)Hur kan övningarna i Edwards bok hjälpa mig att begreppsliggöra och praktiskt utveckla min 

färglärakompetens?  

3)Hur skulle jag kunna styrka min pedagogiska roll som bildlärare genom att tillägna mig större 

färglärakompetens?  

 

4.2  Metoddiskussion 

”En sanning som man uppenbarar med egna ögon, även om den är ofullkomlig, är den värd tio 

sanningar som man får från andra; förutom att ens kunskap ökar har den också förbättrat ens 

förmåga att se ”(Bjørndal, 2001,s.6) 

 

I metoddiskussionen kommer jag att resonera om det var optimalt att utgå från Betty Edwards 

bok ”Om färg”. Jag kommer även att titta på förproduktion och slutgestaltning som 

undersökningsinstrument. Loggbok i både skrivande och filmande form skall jag diskutera och se 

om detta var det mest gynnsamma, för att styrka mitt begreppsliggörande i färglärakompetens 

och för min pedagogiska roll.  

Det förefaller som om Edwards bok har stärkt den konstnärliga medvetenheten med sikte på 

färglära jag sökt i min frågeställning. För att på något sätt ha möjlighet att genomföra en sådan 

bred undersökning av färglära, var denna enkelt uppdelade bok optimal. Däremot kan jag tycka 

att Edwards bok i vissa fall är något ytlig, dock har den initierat mig till andra författare i ämnet, 

vilket har gjort att jag kunnat fördjupa mig genom att läsa deras böcker under pågående studie, 

för att få större insikt.  
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Materiallistan var något elementär men mycket viktig för att inte under övningarna behöva 

springa ut och inhandla något jag glömt. Dock uppstod vissa svårigheter att konkret inhandla 

vissa av de färger som fanns på listan. Det gjorde att jag var tvungen att inhandla andra färger 

och genomföra blandningar med dessa som jag genom mina tidigare erfarenheter hoppas på var i 

likhet med de angivna färgerna. Förproduktionen innebar att jag arbetade med mina 

förkunskaper jag hade innan Edwards bok. Detta för att jämföra den empiriska kunskapen med 

den slutliga gestaltningen, eftersom det kan vara svårt att hålla isär den empiriska förkunskapen 

med en nyfunnen. Detta kunde jag verifiera genom min filmade och skrivna loggbok, även 

utfallet av resultatet av den slutliga gestaltningen kan jag se en förbättring av renare färger och 

toner.   

Boken har behandlat begrepp och teorier, hand-i-hand med övningar och genom 

loggboksanteckningar, både filmade och skrivna, har jag kunnat följa min utveckling på ett 

vetenskapligt sätt. Det har visat sig att den filmade loggboken var optimal för att se min 

utveckling av både medvetenhet och begreppsliggörande på grund av mängden av information 

som; ljud och bildmaterial har givit mig. Även närheten till själva övningen har givit en precision 

som jag saknar i den skrivna delen. Däremot har loggboken i skrivandeform givit mig ett 

underlag till ett stort utbud av övningar och didaktiska möjligheter inför min lärarroll. Genom att 

informationen är centrerad på övningens pedagogiska värde har jag plockat ut händelser som jag i 

efterhand trott vara viktigare än andra. Det var lättare att analysera den skrivna loggboken där 

materialet var något bearbetat.  

Vissa av de övningar så som identifiera kulörer på vardagliga ting skulle göras under en längre 

tidsperiod vilket var omöjligt för att kunna avsluta min studie i tid. Om detta har förändrat 

resultatet kan jag inte svara på.   

 

 

 

4.3 Begreppsliggörande och praktisk utveckling 

 

I efterhand har jag förstått att min kompetens i färglära var tämligen elementär innan gjord 

studie. Jag kan uttrycka det så enkelt som att, ibland blev det bra men i okunskap om vad jag 

gjort. Studien har lärt mig att begrepp har funnits vara av större behov en jag trott innan påbörjad 

studie, så som förståelse för var en färgton kommer ifrån i färgtoncirkeln, ursprungsfärgen. Detta 

gör att jag i framtiden genom ett systematiskt letande kan blanda färg genom kunskap och inte i 

okunskap.  Andra begrepp som färgton, valör och intensitet är också det ett begreppsliggörande 

för att förstå och komplettera min okunskap i färglära. Genom att enträget upprepande av 
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frågeställningar och övningar i ton, valör och intensitet har min intuition fått ett språk och 

därmed synliggjorts. Klockslagens praktiska värde för att veta var en färgton ligger i cirkeln är 

mycket enkelt genomförbart och därför en metod som jag lätt kan ta till mig för eget syfte och 

även pedagogiskt användbart.  

 

 

4.4 Konstnärlig medvetenhet 

 

”Ändamålet med de flesta av våra färgövningar är att bevisa att färgen är det mest relativa mediet 

i konsten, att vi nästan aldrig upplever färgen sådan den fysiskt är.” (Alberts, 1963) 

 

Boken och studien jag genomfört har öppnat ögonen för problematik i mitt konstnärskap. Bland 

annat är det den intellektuella upptäckten i färglära som är en stor del av den utvecklingen jag 

behövde för att gå vidare. Jag kan vara mer systematisk nu genom att jag kan namnge och fått 

insikt i färgteorin på en djupare nivå än tidigare, då den var på känsla. Följaktligen har det givit 

mig ett användbart verktyg inför mitt skapande.  Trots det är det svårt att under så kort tid träna 

ögat inför uppgiften att urskilja små differenser som skall göras med alla dessa hjälpmedelskalor, 

från ljus- till mörkhet eller intensitet. 

Det tidskrävande arbetet med de olika cirklarna, har i grunden ändrat min syn på färg från något 

statiskt till något som är oändligt.  

Betty Edwards bok har varit en fast källa och genom att följa övningarnas ordning, från att se på 

färg, till att köpa färgen till att sedan använda den nya kunskapen i handfasta övningar, har den 

guidat mig på ett enkelt sätt i färglära.  

Boken har även öppnat mina ögon för andra författare i ämnet. Såsom Josef Alberts bok ” Om 

färgens inverkan på varandra”. I hans bok visar han på ett enkelt experiment där färgens 

relativitet, och färgens många utseenden kan åskådliggöras på ett förbluffande enkelt sätt. Ställer 

du tre olika skålar med varmt, ljummet och kallt vatten framför sig. Du doppar händerna i de 

yttre skålarna och känner varmt respektive kallt. När du sedan doppar dina båda händer i den 

mittersta skålen med ljummet vatten, upplevs det som två olika temperaturer men som dock är i 

omvänd ordning (Albert, 1963, S.20). Detta är självfallet ett märkvärdigt sätt att jämföra färgens 

inverkan på varandra, men å andra sidan mycket praktisk och därför förståelig. Såsom övningen 

med kikhålet i valörtoncirkeln är lika förbluffande enkelt, dock så användbart.                           

Vad jag vill säga med detta är att det finns flera sidor av myntet färglära. Det är i viss mån så 

enkelt men å andra sidan så väldigt komplext. 
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Mina tankar och frågor kring färg är många fler än när jag började denna studie. Det är nog så att 

jag har tittat igenom ett litet kikhål och bara sett en del av vad färglära kan tänkas vara. ”Färglära 

är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som berör forskningsfält i fysik, kemi, biologi, fysiologi, 

psykologi och konstvetenskap”(Goethe, s.5).  

Jag kan också tillägga att dessa verktyg och denna kunskap jag erhållit är tidskrävande. När jag 

står framför en vit duk är det många ting som skall falla på plats såsom komposition, perspektiv, 

färgton, valör, intensitet och slutligen den kreativa meningen med bilden. Jag inser att den 

intellektuella processen, i vis mån gör att jag tappar min ”magkänsla” och hur färgens innersta 

väsen uttrycker sig inför mig. Det är svårt när man är i hettan av sitt skapande, att dra fram 

toncirklarna för att verifiera färgs intensitet. Som Edwards nämner i sin bok måste konstnären 

bryta processen (se bilaga 1kap.7) och ryckas ur sitt H-tillstånd som hon uttrycker det, för att 

blanda färg. Detta är något jag kan relatera till fullo. 

Det är enträgen träning där dessa kunskaper måste infinna sig som rena intuitioner. Då och 

enbart då kommer jag vara nöjd. Jag är en liten, liten bit på väg, men dock står jag på vägen och 

går framåt.   

 

 

4.5 Pedagogiska möjligheter 

 

”Encarta World English Dictionary definierar ordet färg: ” Egenskap hos föremål som beror på 

det ljus de reflekterar och som uppfattas som rött, blått, grönt eller andra färger” Betty Edwards 

 

Studien har givit mig ett verktyg i min pedagogiska roll som bildlärare. Jag känner att jag har fått 

en förtrogenhet för teorier i färglära som jag praktiskt kommer ha stor användning av i mitt 

framtida yrke. Såsom den tredelade beskrivningen av en färg, vilket är att bestämma först färgton, 

sedan valören och till sist intensiteten. Detta kan vara en didaktisk övning för elever i vilken ålder 

som hels. För att på ett mycket okomplicerat vis åskådliggöra hur en färg blandas rent praktiskt. 

Kunskap jag erhållit genom att handfast göra de olika övningarna är av stor vikt i undervisnings 

syfte. Detta har jag i min egen undervisning fått lära och även förstått på mina placeringar i 

skolor under min utbildning. Även små detaljer som att sätta tejp runt de olika bilder jag skapat 

under övningarna är ett tänkvärt moment för skolan, det ger en ram till sin bild vilket lyfter dess 

aspekt, till något proffsigare uttryck. De övningar och teorier om färgens inverkan på varandra, 

och även diskussioner kring färgkonstans kan vara till stor hjälp för elever i deras framtida 

skapande. Det står i Lgr 11 under syftesbeskrivningen att elever skall ”ges möjligheter att utveckla 
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kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och 

uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse 

för att skapa” (Lgr 11). Utvecklingen ska alltså leda till kreativitet och intresse, därför menar jag 

måste eleven få kunskap annars kommer eleven möjligen misslyckas och då tappa intresset. 

Övningar med färg som känsla kan jag tänka vara en intressant övning för yngre åldrar, för att de 

skall kunna erhålla möjliga metoder för att ”utveckla sin kreativitet och sitt intresse för att skapa” 

(Lgr 11). I det sista kapitlet i Edwards bok kommer hon in på färgens betydelse och symbolik, 

vilket är en underhållande och framförallt viktig kunskap om färg. Detta är något jag skulle vilja 

koppla till analys av ”massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt 

granska ” (Lgr11), vilket är ett av bildyrkets största åtagande i framtiden inser jag. Färg är ett 

användbart instrument inom massbilder, företagsloggor, dataspel och mycket annat. Det är av 

stort intresse för elever att förstå dess symboliska värde. Detta har jag av egen erfarenhet fått 

uppleva, då några bildlärarstudenter och jag själv höll i en undervisning för en gymnasieklass. Vi 

framförde en power point med företagsloggor där namnet var borttaget. Eleverna var efter 

undervisningen förvånade över hur de kunde känna igen en företagslogotyp genom färgen och 

formen så enkelt.  

 

 

4.6 Förslag till vidare process  

 

”En bit kol kan en solig dag faktiskt vara ljusare än en bit krita en mulen dag”. (KG Nilsson, 

1999,s. 53) 

 

Under arbetets gång med denna uppsats har jag förstått att det skulle behövas mer tid och övning 

innan jag verkligen hittar vad jag sökte. Detta kan vara ett livslångt projekt att förstå teorier om 

färg. Det är en startnyckel för min fortsatta förståelse och användning av dessa kunskaper inför 

mitt konstnärskap. Även att gå vidare i min process och fördjupa den genom att studera andra 

författare som Josef Albert, KG Nilson och Goethe känns som något mycket viktigt.  
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Visuell gestaltning  

”Skönhet är verkligen en mjuk, slät, hal sak och därför av natur som lätt glider in i och 

genomsyrar våra själar” Sokrates 

 

Den visuella gestaltning jag skapat under studien är uppdelad i två helt olika uttryck av min 

färglärekompetens. De två första är av något klassiksmodell, där jag försökt att arbetat med 

nyfunnen kunskap. En vas med blommor och ett landskap. 

 

”Naturen är förebild och läromästare när det gäller skapandets principer. Den är fördenskull icke 

mönster eller föremål för konstnärens eget skapande. Det är icke frågan om att kopiera eller 

exakt avbilda det i naturen redan givna, utan att erövra en kompetens att ställa upp som naturens 

medtävlare när det gäller användandet av de lagar som allt skapande baseras på.” (Goethe, s.445) 

 

 

Den andra visuella gestaltningen har jag genomfört på grund av ett uttalande från en av mina 

handledare under en första genomgång av min uppsats. Jag menade att färgen var något av de 

viktigaste saker här på jorden för oss människor, dock hade min handledare musikaliskt intresse 

och därför menade hon att färg kanske inte var det viktigaste för ALLA människor. Detta 

fastnade som ett sorts mantra under min studie. 

Därför har jag utfört denna relativt enkla tavla med avsikt att sätt mina tankar i perspektiv 

gentemot andras. Den är även en hyllning till Rothko och Motherwell. 

Under verkets uppkomst märkte jag hur vissa färger samarbetade med den svarta 

bakgrundsfärgen och andra var tvungna att kämpa. Det var intressant och givande att få på ett 

meditativt sätt arbeta fram varje färg ur färgtoncirkeln på den svarta fonden. Även den vita kant 

jag lämnat kan ses som ljuset bakom alla färger, om ljus inte fanns skulle inte färgen finnas, då 

skulle allt vara svart.  
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Bilaga visuell: Komplementfärg övning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   30	  

 

 

Övning med komponentfärger. 

Bilaga 1 (Loggboken är en sammanfattning från den handskrivna, även vissa filmade sekvenser 

göra jag i skrivande och kompaktare form härnedan) 

 

Loggbok och filmloggbok 

1)Dag ett, jag gör min förproduktion genom ett stilleben med en vas och två frukter, med 

olikfärgade papper som bakgrund. Det är kul att få måla igen, det flyter på bra under mitt 

skapande och färgerna känns rena och stämma med föremålen på bilden. Ju längre tiden går i 

förproduktionen är jag rädd att förstöra bilden genom fel färgkombinationer, fel komponering 

och fel proportioner. Detta gör att jag stannar upp och vill sluta innan den egentligen är helt 

slutför. Detta är ett återkommande problem, att jag inte vill fortsätta för att jag är rädd att 

förstöra det jag är nöjd med. Men detta gör att bilden inte är riktigt slutförd, kan jag tycka. 

Färgvalen gör jag genom att se på färgens egentliga nyans, exempel, vasen är blå men har nyanser 

av rött och lila. 

Även frukterna har highligts av gult, vitt och blått.  

 

 

2)Jag har nu läst bokens första delar och känner att det är intressant och fantastiskt givande. Det 

är rätt för mig att lära känna detta ämne på djupet för min egen del och som bildlärare. De första 

sidorna av material och annat har känts lite elementära för min del men och andra sidan har jag 

genom dessa, insätt att vissa färger saknades. Även att veta hur en lista inför en liknade uppgift i 

skolan kunde genomföras, med sådan precision. Toppen att ha en material lista. Det är så mycket 

jag som redan målat länge glömmer bort att skriva på en inköpslista. Övningar att se antingen i 

boken på färger eller runt om kring än. Vad föremål har som färgton sedan, valör och sist 

intensitet. Det är svårt att fokusera jag vill vidare. Det tycks kännas elementärt för mig. Jag 

behöver mera tid! Men när jag håller på märker jag hur svårt det är. Att säga färgens egenskaper 

genom vokabulär. Bra, tom mycket bra övning.  

 

 

3)För att göra färgtoncirkeln, valörcirkeln och intensitetcirkeln har jag använt kartong för att 

kunna använda detta dagligen under lång tid. Det är ganska jobbigt och mycket tidskrävande att 

göra dessa cirklar i papp. Men jag gillar det praktiska med denna övning. Jag gillar även att se den 

konkret framför mig. Det är även estetiskt.  

Färgtoncirkelns primärfärger- var lätta att lägga upp även om den gula var tvungen att läggas flera ggr 
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för att den skulle täcka. De tre sekundärfärgerna- var något svårare för att vissa skulle jag blanda 

själv. Det svåraste var de sex tertiärfärgerna som alla ska blandas, från en primärfärg och en 

sekundärfärg. Jag hade problem att inhandla en röd krapplack. Den färgen skall användas i 

blandningen av rödviolett tertiärfärg för att den ska behålla sin intensitet. Vilket den då inte fick 

antar jag för att jag själv var tvungen att blanda denna färg med annan rödfärg. 

Genom att jag nu klipper och klistrar och färglägger de olika färgtoncirklarna känner jag att detta 

går in i ett intuitivt tänkande. Det är som om det finns utan att jag måste lära mig det, det 

kommer av sig själv. Det finns så mycket i bokens första del som jag känner jag vet om men har 

ej kunnat sätta ord på, detta är upptäckter för mig. Det är som färgens ton utifrån färgtoncirkeln. 

Det är något jag gjort innan men inte förstått språkligt och därigenom inte intellektuellt. Genom 

att jag får ett språk kan jag sätta ord på min problematik i allra högsta grad. Jag gör övningar där 

jag säger objektets ursprungsfärg/färgton, som trägolvet är färgton gul… Även kunskap hur de 

tolv färgerna är sorterade i primär-, sekundär och slutligen tertiärfärgerna. Det har varit ganska 

elementärt, jag har stött på den förut. Dock kan jag känna att inför analysen av färgton är 

klockslagen praktiska för att komma ihåg färgernas position, smart. Även att få ordning på alla 

färger var bra för min utveckling för att lättare hitta den färgton jag behöver och åt vilket håll den 

lutar, Som exempelvis det vitlackade golvet är gultorange.   

 

4)Upptäckten av valörer är även det något jag intuitivt förstått tidigare men inte kunnat sätta ord 

på och därför inte kunnat se problem jag haft under mitt målande. Valören kan även hjälpa mig 

att få en bra komposition, detta har jag inte vetat om och kommer pröva när jag får tid (genom 

grisaille). Därefter intensitet detta var också en upptäckt för att få den dämpning eller intensitet jag 

vill på en färg.  

Under arbetet med valörtoncirkeln i vitt till svart, det var ett svårt jobb att få skalan från vitt till 

svart så perfekt som möjligt. Fick göras om ett antal ggr. Jag gjorde hål i mitten och på sidorna på 

denna cirkel. Intensitetcirkeln var rolig och intressant att göra för att se hur lite respektive hur 

mycket färg som behövdes i olika färgtoner. Den oranga-intensitetskalan var extremt lite 

koboltblå som behövdes för att få en som Edwards kallar ingen färg. Kul namn! Testade några 

sådana blandningar i andra färgtoner men bara på papper. Dessa färger känner man till, det är 

ofta man gör sådana tråkiga blandningar, när man tillslut inte kan urskilja ursprungsfärgen.   

 

5) Diskussioner i den sista delen av boken om harmoni, var lite svåra tycker jag och känner att jag 

behöver mycket mera tid för att få ett bra resultat här. Däremot hur komplementfärger jobbar 

med/mot varandra var otroligt intressant kunskap, som jag kommer få nytta av både för mitt eget 

skapande och bildlärarrollen. Här läste jag mycket ur Goethes färglära och Alberts, för att få ut 

mer information.  
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Däremot vissa av dessa övningar hade jag svårt för. En övning med färgharmoni gjorde jag om 

något för att göra en gestaltning inför uppsatsen. Jag använde mig av en gammal tavla där jag helt 

och hållet bytte ut alla färger med dess komplementfärg. Det var spännande och riktigt kul. Det 

blev snyggt men inte mer. Att hitta den komplementfärg ,valör och intensitet i färgen var inte 

alltid lätt. Dock tror jag att jag lärde mig något genom att just blanda färger för att få fram en färg 

som jag inte ser men som jag genom att veta dess komplementfärg kan översätta.  

 

6) Övningen i slutet av boken med ljuseffekter och simultankontrast var mycket intressanta. Detta 

är information jag hade innan men, dock som jag inte kunde förklara med ord. Genom att 

använda mig av valörtoncirkeln i denna övning var en upptäckt i sig. Här tittade jag genom ett rör 

av papper eller genom att formahanden till det kikhål, och på detta sätt kunde jag se en yta i taget. 

Detta gjorde att jag såg den färgton, valör, intensitet färgen på föremålet verkligen hade, utan 

simultankontrast. Här använde jag valörskalan och kikade igenom de hål jag gjort innan. Detta 

var fantastiskt och här har jag även filmade dagböcker som visar på en upptäckt för min del. I 

denna uppgift skulle man använda sig av två färger på pappersark som man ställde upp som 

bakgrund och som botten. Detta gjorde att föremålen som var vita ägg, inte var vita längre. 

Genom titthålet kunde jag lättare urskilja dessa skillnader.  

 

7)Den sista övningen var ett stilleben av några blommor (figur 1I). Detta fallerade fullkomligt och 

jag blev besviken efter alla framgångar. Här insåg jag att som alltid, kommer man till en insikt och 

det är bara genom enträget arbete som man kan få resultat.  Varför det fallerade var olika 

aspekter, inte rätt blommor (för små inga stora ytor att jobba med, för att utnyttja min valör skala 

på) även hur blommorna stod var inte idealisk. På grund av en liten ryggskada kund jag inte 

under hela undersökningen sitta utan att få ont i ryggen och detta gjorde att komposition och 

proportioner blev dåliga. Men också hur det är omöjligt för mig att vara så systematisk i mina 

frågeställningar inför den skapande processen. Det känns många ggr framtvingat och då går jag till 

intuition och blandar som jag tycker. Det är under denna övning jag förstod vikten av att repetera 

dessa cirklar för att kunna detta utantill. Färglärakompetensen har ökat och med den min 

intuition!   

 

 

 

 

 


