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1. BAKGRUND

Bildämnet har alltid legat mig varmt om hjärtat av flera anledningar. Att få måla och
skapa i olika tekniker är ett sätt att uttrycka sig för mig. Det kreativa skapandet fungerar
som ett andningshål som i sin tur genererar ork och lust till annat i tillvaron. Eftersom
bildämnet betyder så mycket för mig så valde jag också att skriva mitt examensarbete
om det ämnet.

Under min grundskoletid var bilden främst kopplat till skrivning och pyssel inför
högtider. Vi fick ofta rita till den berättelse vi gjort, men mer sällsynt var arbete i olika
material och tekniker liksom integration med övrig undervisning. Under min
fritidspedagog - och lärarutbildning har jag blivit medveten om att bilden har en mycket
större betydelse än så.

I slutet av min sista bildkurs så började jag fundera på hur bildämnet förändrats genom
tiderna fram till idag då bildämnet uppfattas som ett kommunikationsämne. Jag beslöt
mig för att ta reda på bl a det i min uppsats.

Jag har under mina utbildningar läst mycket om senare tids forskning, som pekar på
betydelsen av att arbeta med båda hjärnhalvorna. Människor lär på olika sätt och Lpo94
tar fasta på att vi som lärare ska utgå från elevens förkunskaper och intressen för att
därigenom tillgodose deras olika behov och stimulera den fortsatta utveckling på bästa
sätt. Jag har också läst om vikten av att arbeta med skapande aktiviteter integrerat med
övrig undervisning. Barn som har svårare att förstå skriven text, uttrycka sig verbalt och
skriftligt, kanske har lättare att berätta och förstå med stöd av bilder. Av den
anledningen vill jag också ta reda på vad några lärare, som arbetar med skapande
aktivitet integrerad i undervisningen, har för mål och metoder med det de gör. Jag vill
med detta få fler idéer kring integrerade arbetssätt och jag utgår från bilden som det
skapande ämnet. Eftersom svenska och samhällsorienterade ämnen är min inriktning så
är det främst inom dessa områdena som jag inriktar mig.

2. SYFTE

Genom att studera litteratur vill jag ta reda på vilken syn man haft genom tiderna i
skolan vad gäller bildämnet. Jag vill veta hur bildämnet har utvecklats, vad som
förändrats och vad orsakerna till det varit. Jag vill också ta reda på varför lärare som
arbetar med bilden integrerad i andra ämnen (svenska och samhällsorienterade ämnen)
anser att det är viktigt att arbeta med just bildintegration, vad de vill uppnå och hur de
gör det.

3. PROBLEMFORMULERING

• Vilka faktorer har bidragit till att vi idag ser på bilden som ett kommunikationsämne?

• Varför är det viktigt att arbeta med bildämnet i skolan?

• Hur arbetar några lärare på fältet med bildintegration, vad vill de uppnå och varför?
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4. LITTERATURGENOMGÅNG

Jag valde min litteratur utifrån litteraturlistor som jag fått under mina bildkurser, från
tips av min handledare och från universitets biblioteksdatabas.

Den litteratur jag funnit som relevant till mitt arbetsområde har enbart varit svensk. Det
innebär inte att jag medvetet valt bort internationell litteratur, utan i min efterforskning
så har i första hand svenska titlar innehållit de områden som jag velat studera. Det fanns
inte mycket litteratur kring just bild integrerat med svenska och samhällsorienterade
ämnen men jag upplever ändå att jag fått en innehållsrik litteraturstudie som täcker mina
frågeformuleringar.

Efter det att jag läst inhämtat material, bestämde jag mig för att sätta samman texter från
olika böcker som behandlade liknande områden. Texten placerade jag sedan undan
lämpliga rubriker.

4.1 Historik –teckning i skolan

4.1.1 Avbildning och iakttagelse

Teckning spelade en mycket marginell roll då den allmänna skolan växte fram i Sverige.
Visserligen tillhörde geometri och linearritning 1de ämnen som folkskolan enligt den
första folkskolestadgan från 1842 skulle ge undervisning i, men det var länge enbart en
bestämmelse på papperet. Först i slutet av 1870-talet blev teckning ett eget ämne på
folkskolans schema. (Åsén 1992) Fram till 1910 - 20-talet, användes rutmönstrad
griffeltavla i klassrummen. Varje streck drogs samtidigt av alla barn på tecken från
läraren. 2 Det viktiga var koncentrationen och att skärpa iakttagelseförmågan samt att
utföra avbildningen så korrekt som möjligt. (Bendroth Karlsson 1998) Tanken var att
det skulle medverka till elevernas yrkeskvalificering, åtminstone vad gällde vikten av
noggrannhet, renlighet och arbetsdiciplin. Pedagogiken bidrog till att läraren hade
kontroll och god ordning i klassen och den ställde inte heller så stora krav på lärarna.
Kriterierna för bedömningen av barnens bilder var ett annat utmärkande drag. Vad som
var rätt eller fel, sämre eller bättre kunde avläsas direkt eftersom det handlade om att
avbilda. (Åsén 1992)

4.1.2 Förändringar i teckningsämnet

En bit in på 1900-talet förändrades teckningsämnets inriktning mycket på grund av att
psykologin växte fram och etablerades som dominerande humanvetenskap. I en mängd
studier drogs paralleller mellan utvecklingen av barns teckningsförmåga och den
mänskliga civilisationens utveckling, där barnteckningar likställdes och jämfördes med
bilder som producerades inom så kallade primitiva kulturer. Barnkonsten blev ett
begrepp tack vare utställningar av barnteckningar. Den spontana barnbilden blev en
förebild för konstnärer vid denna tid och de nya honnörsorden blev känsla, glädje,
enkelhet och intuition. (Åsén 1992)

                                       
1 Linearritning är konstruktionsritning utförd med ritverktyg som linjal,
vinkelhake och passare. Ingick förr i bildundervisningen på realskolan och gymnasiet.
(Pedagogiskt uppslagsbok, Lärarförbundets förlag, Värnamo 1996)
2  Bilaga 3
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Från slutet av 1910 - talet och flera decennier framåt dominerades undervisningen i
teckning av läromedel som producerats av författarkollegorna Sjöholm och Goës, båda
lärare vid seminariet i Göteborg. Bildarbetet intog en central plats och läraren hade en
aktiv roll i deras pedagogiska modell. Idén grundade sig på noggranna iakttagelser och
de ansåg att bildarbete var avgörande för att barn skulle lära sig något om historien,
samhället och naturen. De menade att bildarbete inte under några omständigheter kunde
undvaras. (Karlsson & Lövgren 2001)

I den svenska skolplanen från 1919 antyddes det att man inte kunde kräva att barnen
skulle avbilda något korrekt förrän dess att de var mogna för det. Därefter följde en
vidare utveckling till att man helt och hållet kastade bort den forna pedagogiken med
linjer, prickar och rutor för att istället föra in färg, form och fantasi i undervisningen.
Enligt skolplanen skulle teckning först och främst vara ett uttrycksmedel för eleverna
och som sådant även användas inom övriga ämnen. Efter de tre första klasserna delades
hembygds undervisningen upp i naturkunnighet, geografi och historia och
teckningsämnet skulle vara ett stöd för dessa ämnen. Det var således inte bara
teckningsundervisningen i sig som förnyades utan man hade ambitionen att integrera
teckningen i andra ämnen. (Åsén 1992)

4.1.3 Det fria skapandet

Åsén berättar i boken Tidsbilder, att man under 1950 – 60 - talen började lyfta fram
barns behov av att fritt uttrycka sig i bilder och det s k fria skapandet fick sitt
genombrott. Det fria skapandets och den estetiska fostrans betydelse skrevs in i
kursplanerna för teckningsämnet när 1946 års skolkommission drog upp riktlinjerna för
den nioåriga enhetsskolan på 1950 - talet. I samband med de nya idéerna om det fria
skapandets betydelse blev den moderna abstrakta konsten en viktig förebild för
tecknings undervisningen, eftersom den inte var låst vid normer och krav på avbildning.
Goës bildundervisning glömdes bort alltmer eftersom skolpolitikerna lanserade idén att
bildämnet skulle vara en vederkvickande paus i skolarbetet. Ämnet skulle vara fritt,
underhållande och kravlöst.

Man ansåg också att ett barns teckning aldrig kunde bli felaktig eftersom barns
bilduttryck är individuella och att de tecknar utifrån sina föreställningar av omvärlden.
Därför ansåg man att läraren borde undvika att korrigera det som tecknats eller målats.
Man tyckte heller inte att eleverna skulle avbilda och perspektivmåla, eftersom man
trodde att det kunde leda till att barnen skulle misstro sin egen förmåga. Man ansåg att
färg- och formuttryck hade en direkt relation till personligheten och uttrycket behövde
inte föreställa något, det viktiga var att uttrycken var personliga. Genom att öka
tillgången på material så blev uttryckssätten mer varierade. Man hade också kommit
fram till att olika personligheter behöver olika material och uttrycksmedel. (Åsén 1992)

4.1.4 Bildens kommunikativa betydelse

Åsén skriver att diskussionerna om teckningsämnet tog ny fart under 1960 - talet och att
anhängare av den fria metodiken menade att idéerna inte nått avsedda resultat. På många
håll hade den urartat till teknikövningar, pyssel och materialhysteri där eleverna
riskerade att tappa bort sin fantasi. På teckningslärarutbildningen i Stockholm
kritiserades utbildningen av såväl lärare som kandidater för att vara för lite
skolanpassad, och för snävt konstnärligt inriktad. Genom den teknologiska utvecklingen,
framväxten av nya bildmedia och att samhället i stort ändrat karaktär borde skolan inte
längre ensidigt prioritera konstbilden, menade kritikerna. De ansåg också att i fokus för
ämnet borde frågor om barns och ungdomars vardagsliv, det kommersiella bild- och
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kulturutbudet samt inflytandet från massmedierna stå. Att lära eleverna att kritiskt
granska de budskap som bilder förmedlar och att göra dem medvetna om det
kommersiella bildspråkets makt, borde vara en väsentlig uppgift för skolan enligt detta
sätt att se. Tecknings undervisningen borde dessutom omfatta både kunskap om bild och
bildspråk och skapande bildarbete, ansåg kritikerna.

I 1969 års läroplan för grundskolan märktes spår av diskussionerna om behovet av en ny
ämnesinriktning. Precis som tidigare skulle undervisningen, särskilt på lägre stadier,
utgå från elevernas spontana uttrycksbehov. Samtidigt kan man se vissa förändringar i
riktning mot en förnyelse och ytterligare breddning av ämnet. Den tidigare, relativt
ensidiga centreringen kring konstbilden försvann till förmån för en vidare behandling av
all slags bild. Bildens kommunikativa betydelse och funktioner i samhällslivet
betonades.
(Åsén 1992)

4.1.5 Från Teckning till Bild

Istället för den tidigare utvecklingspsykologiska influensen, så kom nu teorier kring
bilden som språk i förhållande till det talade och skrivna språket. I Lgr 80 beskrevs det
nya bildämnet som ett språkämne, där bildspråket lyftes fram som ett viktigt
kommunikationsmedel vid sidan av att tala, läsa och skriva. I läroplanen kom dessutom
en tydlig markering av ämnets förändrade inriktning i och med att ämnet bytte namn
från Teckning till Bild. (Åsén 1992) Man hade kommit fram till att bildskapandet både
hade känslomässiga och kognitiva motiv, vilka hjälpte barnet att organisera känslor och
kunskaper. Ämnet hade också fått vidare karaktär i form av arbete med bilder i
mångfacetterade sammanhang. (Ahlner Malmström 1991)

Ämnets kommunikativa inriktning förstärktes i mitten av 1990 - talet i och med
införandet av Lpo94. Det kreativa seendet och det visuella i barns och ungdomars
livsvärld ansågs som mycket viktigt. Framåtskridandet inom konstområdet och det nya
mediasamhället ställde krav på ett ämne som i skolan tog ansvar för bilden och
bildspråket på motsvarande sätt som ämnet svenska ansvarade för det talade och skrivna
språket. Vid revideringen av kursplanen, som ägde rum i ingången till 2000 - talet, var
avsikten att förstärka det centrala i bildämnet, vilket ansågs vara elevens förmåga att
använda bilden som en av flera vägar till kunskap och personlig utveckling.
Utbildningen i bild syftar idag bl a till att eleverna utvecklas i att analysera,
kommunicera och framställa med bilder. Den ska dessutom utveckla kreativitet, lust,
skapande förmåga och ge kulturhistorisk allmänbildning inom bildområdet. (Skolverket
2000 a)

En av skolans tidigare uppgifter har varit att vara en motvikt till ”skräpkulturen”, och att
konsten och det egna skapandet ska kunna stärka eleverna mot massbilder och påverkan
från andra bilder. De senaste åren har ny kunskap kommit om bildens språk och
funktion i olika sammanhang. Detta inte minst vad gäller barn- och ungdomsmiljöerna,
där bildmedier av varierade slag har en oerhört stor betydelse. Att acceptera
bildsamhället som ett faktum och ge eleverna möjligheter att förstå och själva använda
bildspråk och bildmedia är långt mycket bättre än att se bildsamhället som ett hot. (Åsén
1992)

Under lång tid kallades bild för övningsämne, alltså i motsättning till beteckningen
läroämne, som i regel betraktades som viktigare för eleverna. Efter hand blev
samlingsrubriken praktiskt- estetiska ämnen, där bild grupperades tillsammans med
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musik, slöjd, idrott och hemkunskap och därigenom isolerades från skolans övriga
ämnen. I dag är beteckningen kommunikationsämne relevant och detta skolämne
representerar ett medium för kommunikation av såväl personliga som allmänna
budskap. Bilder både speglar och påverkar vårt tänkande och våra känslor. Bildutbudet
är stort idag och används inom vitt skilda områden. Bilder förmedlar bl a kunskap,
underhållning, reklam, information, propaganda och nyheter. (Karlsson & Lövgren
2001)

4.2 Bildämnets betydelse

4.2.1 Bilden – en metod att söka kunskap

Wetterholm menar att den bildpedagogiska forskningen riktad mot elevernas
bildframställning är blygsam i Sverige och sker i det tysta. Men då
förskoleverksamheten Reggio Emilia i Italien presenterades för allmänheten bröts
tystnaden. Genom den praktiska pedagogiska verksamheten som bedrivs där
fokuserades intresset för en tid kring barns förmåga att uttrycka sig i bild. Det som
överraskade och förundrade många pedagoger världen över var att dessa förskolebarn
var mycket mottagliga för direkt bildundervisning. Genom medveten och välplanerad
pedagogik kunde barn som endast var fem år eller yngre med bilders hjälp berätta om,
förklara och beskriva komplicerade företeelser i sin verklighet.

Presentationen av Reggiobarnens bilder väckte intresse för bildforskning hos andra
grupper än hos forskarna själva. Bildens betydelse för barns utveckling började få andra
dimensioner än de som låg till grund för det fria skapandet. Man kom bl a fram till att
kunskaper kring den visuella perceptionen och dess betydelse för den kognitiva
utvecklingen påverkar bildundervisningen, som i sin tur öppnar dörrar för barns
utveckling. (Wetterholm 1991)

Anledningen till att man på Reggio Emilia använder sig av konstnärliga former och
framförallt bilden som metod för att söka kunskap har en förklaring. Grundaren Loris
Malaguzzi menar att av tradition så grundar sig vår begreppsbildning på det talade ordet,
men det är genom våra handlingar och sinnen som vi förkovras i det verbala.

4.2.2 Bildarbete i skolan

Kunskaper om bild och bildframställning har stor betydelse för arbetet i skolan och för
elevernas övriga liv. (Skolverket 2000 b) Dahlgren menar att bilder är ett språk som
barn verkar använda intuitivt bara de får redskap som gör avtryck. Bilden redogör för ett
innehåll genom att likna mer än att symbolisera. När barnet upptäcker denna egenhet
hos avtrycken de skapar från exempelvis pennan så börjar det använda bildskapandet
som ett verktyg för att förstå världen omkring sig. Då barnet bildar sina första begrepp
så kommer de till en början att innehålla erfarenheter av ett fåtal utmärkande drag hos
objekten. Efterhand utökar barnet begreppsinnehållen genom att lägga märke till allt fler
meningsfulla detaljer. I stort sett alla barn mellan fyra och åtta år som får rita och måla
tar hjälp av bilder i denna process.

Med hjälp av bilderna organiserar barnen de visuella erfarenheterna. Som ett led i
kunskapsarbetet gör barn bilder som fungerar som tekniska ritningar vilka beskriver
förhållanden, proportioner, vinklar och funktioner såsom kartor och förteckningar.
Genom bilderna kan vuxna klart och tydligt spegla barns begreppsinnehåll, fantasier och
deras föreställningar om tillvaron. Får barnen fortsätta ostört med sitt bildskapande
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använder de efterhand bilder även för att gestalta det inre livet. Detta sker till en följd av
en inneboende strävan hos människan att på något sätt ge utlopp för aggressioner,
längtan, inre konflikter och önskningar. (Dahlgren 1995)

Eleverna ska genom skolåren bygga upp kunskaper om bilden och dess betydelse för
människan och samhället. De ska efter hand lära sig förstå och använda det offentliga
bildspråket. (Wetterholm 1991) Ett mål i läroplanen är bland annat att utveckla
förmågan att analysera och samtala om bilder och förstå att bilden bär betydelser, skapar
mening och har ett innehåll utöver det föreställande. Bildämnet kan, genom sin estetiska
och kommunikativa karaktär, bidra till kulturundervisningen i skolan, främja skolan som
kulturmiljö samt delaktighet och eget skapande. Genom bildkonsten möter eleverna
verkligheten så som andra människor upplever och tolkar den. Bildkonsten kan ge
eleverna upplevelser av skönhet, humor, spänning och lust att själva experimentera med
bilder och olika bilduttryck när de skapar. Bildkonsten stimulerar lusten att berätta,
skriva, leka fantisera och dramatisera. (Skolverket 2000 b)

Wetterholm skriver om en undersökning som genomfördes under tre år och som ledde
fram till rapporten Utveckling av bildämnet på låg- och mellanstadiet. Syftet med
rapporten var att försöka formulera de centrala kunskaperna i ämnet och göra dem
tydliga för låg- och mellanstadiets undervisning. Lärare och elever prövade olika
undervisningsformer för bildämnet och dess huvudmoment och integrationsmöjligheter
med andra ämnen. Resultatet av rapporten säger att samtliga medverkande övertygande
beskriver bilden som ett språkligt uttryck. Till skillnad mot tidigare, då lärare generellt
ansåg att bilden endast kunde uttrycka känslor och sinnesstämningar, såg lärarna i
rapporten bildens stora möjligheter att dessutom vara ett uttryck för elevernas kognitiva
utveckling. (Wetterholm1993)

4.3 Hur vi lär

4.3.1 Vi har olika intelligenser

Kan generna ha försett oss med olika intelligens? Den frågan ställs i boken Mål och
medel av Hans Dahlgren. Ännu finns ingen allmän uppfattning kring frågan, och
forskarna verkar heller inte kunna enas om en definition, annan än att intelligens är det
man mäter med intelligenstest. Det innebär att man mäter faktorer som anses ligga
bakom människors förmåga att lära, göra och förstå tankeoperationer.(Dahlgren 1995)

Man kan se på språket som tudelat och som uttryckt med vänster respektive höger
hjärnhalva. Den högra hjärnhalvan stimulerar människans konstnärliga och intuitiva
”jag” och här bearbetas färg, form, känslor, rum, rörelse, ljud och bild. Ahlner
Malmström menar att man i förskolan tillvaratar de förmågor som den högra
hjärnhalvan representerar. De här förmågorna försummas i skolan där logiskt,
matematiskt och verbalt grammatiskt tänkande står i fokus och därmed aktiveras den
vänstra hjärnhalvans aktivitet. (Ahlner Malmström 1991)

Howard Gardner menar att vi hittills haft ett alltför snävt intelligensbegrepp. I första
hand har den språkliga och den logiskt- matematiska intelligensen värderats högst i vår
västerländska kultur och det har i hög grad återspeglats i skolan.(Bendroth & Karlsson
1998) Gardner arbetar med en modell som beskriver olika former av begåvningsprofiler.
Modellen visar på att intelligensfaktorer kan vara olika hos skilda individer och att vi
därmed har olika inlärningsstilar. Skolan måste därför se till varje individs egen
inlärningsstil och ta vara på den. Bland intelligensprofilerna finner vi bland annat den
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visuella- spatiala intelligensen. En sådan person tänker i bilder, använder metaforer,
tycker om att skapa i bild och form, minns bilder väl och har lätt att tolka kartor och
bilder. Den visuella- spatiala intelligensen lär med andra ord bäst genom bildskapande,
genom att använda tankekartor och andra former av bildmässiga framställningar, som
stöd i inlärningen. (Dahlgren 1995)

4.3.2 Skapande uttryckssätt i undervisningen

Filosofen John Dewey brukar omnämnas som den framåtsträvande pedagogikens
viktigaste teoretiker. Dewey framhöll vikten av att utgå från barnets naturliga anlag och
intressen istället för att påtvinga dem de vuxnas uppfattning. Han betonade den konkreta
praktikens och erfarenhetens betydelse, ”learning by doing”, framför skolans abstrakta
lärdom. Den högsta formen av erfarenhet var den estetiska för Dewey. Det var den
tillfredsställelse som en konstnär upplever efter att hängivet och utan att tröttats, ha
förändrat ett motsträvigt material till en färdig produkt med nya och oväntade kvaliteter.
(Bendroth Karlsson 1998) Dewey framhöll experiment och problemlösning i ett
tematiskt arbetssätt för effektiv inlärning och han förespråkade skapande aktiviteter för
utveckling av vilja och tanke. Dewey gav därför bilden en framskjuten plats i sin
pedagogik, och ansåg att den är det bästa hjälpmedlet i undervisningen. (Wetterholm
1991)

Den teoretiska utgångspunkten i förskoleverksamheten på Reggio Emilia i Italien är att
stimulera känslighet och kreativitet. Syftet är att ge barnen redskap att välja mellan olika
former av problem lösningar. Det skapande arbetet genomförs i temaform, där alla får
den tid de behöver så att fördjupad kunskap möjliggörs. Idén till ett tema kan komma
från såväl barn som vuxen och arbetet utmärks av ett noggrant tillvägagångssätt. Vuxna
och barn undersöker ett fenomen på olika sätt och i olika material, det kräver både tid
och viktig vägledning. (Bendroth Karlsson 1998)

Imsen menar att då det gäller människans språkliga och intellektuella utveckling kan
man säga att ny kunskap behandlas efter tidigare erfarenheter och upplevelser. Som
vuxen har man mycket mer avancerade och rationella representationsformer än när man
är barn. Det betyder att vuxna kan ta hand om och bearbeta mycket mer information,
utföra fler saker samtidigt och dra logiska slutsatser snabbare än barn. (Imsen 1988)
Enbart användningen av verbalspråket i inlärningssituationer är inte tillräckligt för att få
tillfredsställande inlärning för alla barn. Skapande uttryckssätt måste in i
undervisningssituationen för att fler barns behov att uttrycka sig och kommunicera
måste tillfredsställas. (Ahlner Malmström 1991)

4.4 Bildspråket

4.4.1 Bildspråket –  det försummade språket?

Enligt Lpo94 så är bildspråket en av flera viktiga faktorer till kunskap och personlig
utveckling. I arbetet med bilder gestaltas erfarenheter och kunskap produceras vilket i
sin tur blir synlig, gripbar och möjlig att förmedla. (Skolverket 2000 b)

Gert Z Nordström, professor vid Konstfack i Stockholm, jämför bildspråk med talspråk.
Han menar att bilder också är ett slags begrepp, ett sätt att namnge och beskriva
verkligheten på, det man vet om den och hur man upplever den. Nordström lägger stor
vikt vid att barnen ska lära sig att bilder är ett språk som står i ett särskilt förhållande till
verkligheten. (Ahlner Malmström 1991) Nordström, liksom Ahlner Malmström,
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upplever att bildspråket är det försummade språket. All mänsklig kommunikation,
oavsett om den utförs i tal, skrift, bild eller musik, upprättas via språksystem och
språkhandlingar. Språksystem är abstrakt och individuellt, skapat av ett mänskligt
kollektiv under århundraden och årtusenden. Man talar ibland om detta system som
språkliga regler eller normer. Språkhandlingarna däremot är individens konkreta
tillämpning av språket, att framställa tal, bild och musik m m. Det krävs således kunskap
eller kännedom både om språket och språket som abstrakt system samt hur det konkret
kan tillämpas för att kunna kommunicera. (Nordström 1992) (Ahlner Malmström 1991)

Ahlner Malmström menar att en förändring i attityder till bilden och bildspråket måste
ske för att bildämnet ska få högre status. Verbalt språk har i allmänhet ett högre värde
och det borde ligga nära till hands att se på estetiska uttryckssätt som en interaktion med
det talade och skrivna språket. Om barn i förskola och skola utvecklar sitt eget bildspråk
och utvecklar sin förståelse för konstnärers, kamraters och massmedias sätt att göra
bilder så utvidgas barnens kommunikativa kompetens. Det är bland annat i samspel med
andra som barnen utvecklas. Språkets olika dimensioner hänger nära samman och utgör
integrerade delar. Därför är det av stor vikt att barn får möjlighet att i olika aktiviteter
utveckla sin totala kommunikationsförmåga. (Ahlner Malmström 1991)

4.4.2 Bilder och symboler som kommunikation

Barn använder språket för att förstå, formulera och berika upplevelser av omvärlden och
sig själv. Backman & Eklund menar att det som pedagog är nödvändigt att veta hur man
hjälper dem att utveckla språket- bildspråket på ett grundläggande sätt. Det är av största
betydelse att utgå från upplevda erfarenheter för att lära barnen ett bildspråk. Utgår
bildaktiviteter från en egen erfarenhet så finns kriteriet synligt för både barn och vuxen
som kan plocka fram det som barnet lyckats med och därigenom klä barnets bildspråk i
verbalt språk.

Bilder och symboler är användbara som kommunikation och uttryckssätt, de informerar
betraktaren om något och överför någon form av budskap. (Backman & Eklund, 1998)
Då barn målar använder de sin fantasi som grundar sig på deras erfarenheter och
upplevelser. Allt som barnet ser och hör kommer det att ha nytta av i sitt kommande
skapande. Det är tydligen ingen tillfällighet att barnets skapande koncentrerar sig till att
måla. Det är det sätt som är lättast för barnet att uttrycka sina fantasier, upplevelser och
händelser på. I samma takt som barnet utvecklas, utvecklas också fantasin. (Vygotsky
1995) Betydelsen av elevers skapande ska lyftas fram eftersom bildspråket utvecklas
och bidrar till att elevens fortsatta språkutveckling blir bättre.(Skolöverstyrelsen 1982)

Bilder fascinerar, informerar, berör och påverkar människor medvetet eller omedvetet,
menar Karlsson & Lövgren. Bildspråkets olika sammanhang och funktioner speglar
också människors relationer och villkor, ambitioner och motiv. Bildspråket
kännetecknas av att det är rikt på visuella berättarformer och tekniker som spänner över
ett vitt fält av bildkoder. Det är ett språk som påvisar olika grader av realism och mer
symboliska framställningsformer samt rumsliga relationer och egenskaper. (Karlsson &
Lövgren 2001)

4.4.3 Bildspråklig medvetenhet

Det är inte enbart genom upplevelse och bearbetning med olika uttrycksmedel som barn
lär sig verkligheten, utan de påverkas också av andras tolkningar i ord och bild, menar
Ahlner Malmström. Omedveten påverkan sker genom olika medier som TV, video och
serietidningar. En medveten påverkan sker i undervisning, uppfostran, kamratbilder och
konstbilder. Genom att låta barnen prata om sina egna bilder, tolka konst- och
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massmediabilder och lyssna på kamraters berättelser om sina bilder så stimuleras de i
processen att uppnå bildspråklig medvetenhet.

Att som barn vara bildspråkligt medveten inbegriper en medvetenhet om bildens olika
användningsområden och funktioner. Då barnen målar spontant och lekande, kanske
blandar färger för att se vad som händer eller undrar över hur en skog långt borta målas
så har en bildspråklig medvetenhet vaknat. Barns bildtänkande som är av mer naturlig
art i förskoleåldern måste tas till vara genom att ge barnen vägledning i en aktiv
medvetenhet där barnen får egna redskap i sökandet efter en verklighetsuppfattning.
Barn målar för att klargöra saker och ting för sig i sin omgivning, till livet och världen,
men även för att delge vuxna och kamrater tankar om sina uppfattningar och känslor.
(Ahlner Malmström 1991)

Ett annat namn på bildämnet är kulturämne med ansvar för konst, formgivning, film,
design och arkitektur. Det är den estetiska delen av bildämnet och för många är det så
man känner igen och karaktäriserar det. Bildämnet rymmer dock mer än så, det är ju t ex
ett mediaämne också. Lika viktigt som att bildämnet har ett stort ansvar för kulturen i
skolan, är det att bildämnet tar sitt ansvar för bildens kommunikativa sida i vidare
bemärkelse. Barn och ungdomar möter bilder som språk i och utanför skolan dagligen
och i skolan måste barnen få möjlighet att studera och praktisera bildmediet på alla
stadier. (Karlsson & Lövgren 2001) Får eleverna inte möjlighet att utveckla bildspråket
så finns risken att de slukar all bildinformation med hull och hår utan att värdera eller
tänka kritiskt. Därför är det viktigt att bygga upp elevernas bildspråkliga medvetenhet
och därigenom lära dem att tolka budskapet i bilderna. Genom att låta eleverna prata om
sina och andras bilder och förklara hur de tänkte då de gjorde dem stimulerar man
medvetenheten. (Ahlner Malmström 1991)

Utbildningen syftar bland annat till att eleven skaffar sig en egen ståndpunkt i en
verklighet med stort visuellt informationsflöde. Bilder och olika former av konstnärlig
gestaltning öppnar vägar till att formulera frågor, uppleva och reflektera över egna och
andras erfarenheter samt stimulerar förmågan att kritiskt pröva och granska sina egna
ställningstaganden. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är en viktig
förutsättning för att aktivt delta i samhällslivet. Ett av målen är att bli medveten om
bilden som språk och dess användning och roll i skilda sammanhang och kulturer.
(Skolverket 2000 b)

4.5 Pedagogens roll

4.5.1 Bemöta barns bilder

De flesta barn har perioder då de intresserar sig för det estetiska i tillvaron, menar
Dahlgren. Små som stora barn kan hänge sig åt att måla mönster och olika färgfält utan
förbindelse med verkligheten. Även om inslag av viss verklighet finns i bilderna kan de
innehålla dekorativa moment, rytmiska och ibland envisa upprepningar av vissa
bilddetaljer. En bild ger oss oftast estetiska upplevelser, men att enbart kommentera
barnets bild som estetiskt tilltalande kan i längden förstöra barns vidare bildutveckling.
Barn berättar med sina bilder. Ska man möta barnets bilder som kommunikation kan
man beskriva vad man ser och sedan be barnet berätta vidare. På så sätt låter bilden och
orden dig titta in i barnets begreppsvärld. Skolan har med andra ord allt att vinna på att
ge barnen utrymme för en fortsättning på det ohämmade, ursprungliga bildskapandet där
bilden står i kunskapsarbetets tjänst. Det i sin tur kräver att pedagogen möter barnens
bilder som meddelanden, oavsett på vilket sätt de skapats. (Dahlgren 1995)
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I samband med att barn lär sig läsa brukar det inverka på deras bildskapande, tycker
Nordström. Den linjära syntaxen som utmärker skriften tycks överföras på bilderna.
Bildtecknen blir torftigare och de förlorar ofta den visuella kvalitet som kännetecknar de
mindre barnens teckningar och målningar. Det kan diskuteras om förändringen har med
läs- och skrivinlärningen att göra. Det kan lika gärna ha att göra med att barns
utveckling från klotter till ökad realism är en naturlig utveckling. Men samtidigt finns
det anledning att påpeka skillnaden mellan läs- och skrivinlärningen eftersom det
framförallt är den senare som ställer krav på logiskt och grammatiskt tänkande. Barn blir
medvetna om vad som anses vara rätt eller fel språksystem i skrivandet och deras nya
kunskaper i läsning och skrivning kvalificerar dem till de vuxnas värld. Läs- och
skrivinlärningen är i sig inte ett problem för barnets bildskapande, utan de metoder och
attityder som tillämpas. De som grundar sig på vår syn på vad som är eller bör vara ett
språksystem. (Nordström 1992)

Gardner anser att då man värderar kvaliteten på barns bildproduktion så skapar deras
bildutveckling en U-kurva. Det råder hög kvalitet i åldern 3-7 år och efter 14 år, men
däremellan är dock kvaliteten låg. Slutet av förskoleåldern är den gyllene perioden i
barns konstnärliga utveckling och enligt Gardner är förskolebarns bildproduktion unik,
rik, och personlig. Många fler med Gardner intar samma ståndpunkt vilket i
förlängningen har påverkat bildundervisningen negativt, anser Karlsson & Lövgren. De
menar att U- kurvan ger en felaktig bild och att kvaliteten på barns bildproduktion
istället följer samma linje som all annan utveckling, exempelvis förmågan att läsa,
skriva och räkna. Att många bildpedagoger haft och har en annan föreställning beror på
att det lagts konstnärliga och akademiskt skolade estetiska värderingar på barns bilder.
Det är från ett vuxenperspektiv bilderna bedömts. Det är de vuxna som menat att
fyraåringens teckning är kreativ och attraktiv medan barnet själv har en annan
uppfattning, de intresserar sig inte för de yngre kamraternas bilder utan för de äldre
barnens. Ofta är barnen inte heller intresserade av den typ av konst med vilka de själva
jämförs med.

Under de tidiga skolåren möts barnen alltmer av de kommersiella bilderna. För många
blir bilderna ouppnåeliga ideal, eftersom de är tillverkade av professionella bildmakare.
Det är en spridd vana att titta efter om bilden är ”fin” eller ”ful” istället för att fundera
på vad de meddelar och skildrar. Inför de här riskerna att känna sig diskvalificerad så
upphör de med att uttrycka sig i egna bilder. Vissa skolor har insett problematiken och
låter eleverna arbeta med grafiska program i datorerna för att kringgå
diskvalificeringsfållan och med hjälp av tekniskt stöd skapa bilder som ger ett
professionellt intryck.

Skolbarn föredrar många gånger vackra och skickligt utförda verklighetstrogna bilder.
Är själva motivet tilltalande så är bilden också vacker. Är det vackert när en färggrann
fågel sitter på en gren är det också en vacker bild. Hur fågeln och grenen är avbildade är
också avgörande för värderingen och barnet känner direkt vad som är kvalitet.
Kombinationen av skönhet och skicklighet i en realistisk bild utgör generellt sett barnets
bedömningsgrund vid värdering av en bild. Att då själv få lära sig hur man skapar en
realistisk bild vilket jämställs med en bra bild för barnet är den starkaste drivkraften
bakom barns bildskapande. (Karlsson & Lövgren 2001)

4.5.2 Pedagogen- en guide som driver processen framåt

Lärarens roll är att ta reda på vad eleven redan vet, vilken utvecklingsnivå det befinner
sig på och vad av undervisningen eleven ska förstå och ta till sig, säger Lindqvist. Då
läraren känner till elevens förkunskaper gäller det att bygga upp undervisningen så att
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eleven kan bilda sig en tämligen korrekt uppfattning om ämnet. Har man många
erfarenheter är det enklare för fantasin att bilda sig en uppfattning om något som ligger
nära en viss erfarenhet och då får eleven användning av sin kreativitet och sina
associationer. Det som eleven har erfarenheter av kan den lättare återskapa och
återberätta men saknas erfarenhet helt blir det naturligtvis svårare att knyta an till ämnet.
Det gäller för läraren att hitta vägar att nå dit där alla har en viss förståelse för att sedan
gå vidare. (Lindqvist 1999)

Syfte och mening bör alltid bilda utgångspunkt i det bildmässiga arbetet, anser Ahlner
Malmström. Det bör också bilda utgångspunkt för samtalet eftersom det ger barnen
möjlighet och träning i att uttrycka en medvetenhet om sin egen inlärning relaterat till
bildmedlet. Processen handlar om pedagogens förmåga att lyssna på barnet som följer
sin egen väg i närvaro av den vuxne. Det viktiga är att pedagogen har en förmåga att gå
in i rätt ögonblick och driva processen framåt. (Ahlner Malmström 1991)

Pedagogiken på Reggio Emilias daghem grundar sig på en pågående forskning som i sin
tur bygger på medveten och kontinuerlig dokumentation av det dagliga arbetet med
barnen. Dokumentationen är en viktig källa till ständig fortbildning för pedagogerna för
att förstå hur barn tänker och lär. Liksom barnen, är pedagogerna forskande och ständigt
lärande. I det praktiska arbetet innebär synen på barnen att pedagogerna guidar och
stimulerar barnets alla sinnen. Det gör de genom att ge barnen problem att lösa, redskap
att uttrycka sina tankar och upplevelser med. Detta sker i olika medier, med ord och med
två- och tredimensionella bilder och drama. Ett viktigt förhållningssätt är att lärarna lär
sig att fånga den boll som barnet kastar till henne eller honom och sedan kasta tillbaka
bollen på ett sådant sätt att barnet vill fortsätta spela. (Bendroth Karlsson 1998)

4.5.3 Kreativitet kräver trygghet

Bildarbete måste få ta tid och utrymme i skolans värld även utanför det traditionella
bildämnets gränser. Om bildämnet främst får handla om att se, göra och fungera som en
brygga mellan och i ämnen så skapas en meningsfull spänning som skapar
reflektionsförmåga och stimulerar känsloupplevelse. Glädjen i bildämnet är både en
process och en produkt. (Billström 1991) Det krävs kreativitet när man skapar bilder och
kreativitet kommer från engelskans creative som betyder produktiv, initiativrik och
skapande. Hos barn beror kreativiteten på personlighet, men även på den miljö som
barnet vistas i. Eleverna måste känna att miljön är trygg, positiv och vänlig så att de kan
våga vara kreativa hela vägen ut, utan att bli utskrattade eller hånade för sina tankar och
idéer. Lärarens roll är att verka för att gruppen känner trygghet och samhörighetskänsla.
(Pettersson 1981)

4.6 Ämnesintegrering

4.6.1 Pedagogiskt arbete med bilder

I boken Mål och medel skriver Dahlgren att barns bilder speglar deras tankeverksamhet
och att barn använder bilder som ett redskap för att utveckla sitt tänkande och sina
begrepp. De flesta hämmas förr eller senare i denna intuitiva och genuina
bildanvändning. Genom pedagogiskt arbete med bilder, under förutsättning att läraren
konsekvent visar att bilder är något man berättar med, kan man bromsa denna negativa
utveckling. Exempel: En mellanstadielärare ber eleverna att sätta sig skönt tillrätta och
blunda. Därefter läser hon en dikt, först vanligt och sedan en gång till då hon läser den
långsamt och med paus mellan varje rad. Läraren säger till eleverna att då de blundar
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kommer de att få se alla möjliga bilder av det som dikten handlar om. Genom att läsa
dikten ytterligare en gång i långsammare takt och med uppehåll tillåts eleverna att
utveckla och behålla egna inre bilder.

Det sköna regnet
In över land från havet
kom mörka moln i rad
och regnet föll på berget
och trädets alla blad
och regnet föll på gräset
och marken den blev glad.

När tusen droppar faller
blir jorden våt till slut
och markens gröda grönskar
och blommorna slår ut
och markens örter lyser
och växer var minut.

Eleverna fick blunda en liten stund till efter att dikten lästs upp och därefter fick de måla
bilder och berätta om allt de sett medan läraren läste dikten. Eleverna bilder sätts sedan
upp på väggen och deras bildberättelser speglar hur de tänker, hur de uppfattat dikten
och vilka begrepp de har om vatten och dess kretslopp. Läraren kan därefter ge eleverna
uppgiften att berätta om sina bilder. Då kommer bilderna och orden att visa deras tankar
och kunskaper. Det här kan vara en inledning till ett vidare arbete kring vattnets
kretslopp!

En uppgift då barnen ska på studiebesök på en bondgård kan vara att de ska jobba i
grupper när de är tillbaka i skolan igen. Varje grupp ska göra en stor bild och visa allt de
sett på gården, vad som finns där och hur arbetet bedrivs. Därför är det viktigt att
eleverna noga iakttar vad de ser och ställer frågor så att de kan berätta med bilder vad de
sett. Bildarbetet i sig underlättar förståelsen samtidigt som det gör att kunskaperna
befästs på ett intensivt sätt. Bildarbete kan användas i en mängd sammanhang och bäst
fungerar det som ett mellanled mellan en upplevelse och en pedagogisk fördjupning som
exemplen ovan: studiebesök, bildarbete, tillrättaläggande av erfarenheterna och
fördjupning i intressanta och viktiga aspekter med hjälp av andra pedagogiska metoder.
(Dahlgren 1995)

Sagorna är en viktig inspirationskälla för bildämnet i alla årskurser. Sagornas betydelse
kan inte överskattas och deras värld berör frågor om liv och död, skräck och trygghet
och kärlek och hat. (Billström 1991)

4.6.2 Bildstudieområden

I boken Bilder i skolan av Karlsson och Lövgren arbetar man med bildstudieområden.
Begreppet bildstudieområde är sammansatt av tre ord som vart och ett har sin specifika
betydelse. Bild står för ämnet bild i skolan. Studie står för arbete och studier. Område
markerar att metoden innebär att studierna inriktas mot helheter, där delar av bildämnet
kan smälta samman med delar av andra ämnen. Med andra ord är det en form av
tematiska studier, där ett noga avgränsat område genomarbetas kreativt och metodiskt.

Undervisningen syftar till att ge eleverna en kompetens på bildområdet och det innebär
färdighet i att framställa bilder med hjälp av olika metoder. Det kan både vara



17

traditionella metoder som målning, teckning, collage/montage, schablontryck och med
nyare metoder som film/video, fotografi, multimedia och datorgrafik. Undervisningen
innefattar både teoretiska och praktiska kunskaper. Vidare ska det leda till en kunskap
kring att kunna använda bilder för att beskriva och berätta om händelser, miljöer och
objekt. Det betyder också att man ska kunna förstå och tolka andras bilder och att
samtala kring dem. Ett område som ska kunna analyseras och förstås är samhällets
bilder som strömmar genom medierna. Eleverna ska tillägna sig en bred kunskap om hur
bilder fungerar som kommunikation mellan människor.

Kännetecknande för bildstudieområdena är att eleverna kan utvidga sin tekniska och
språkliga kompetens på bildområdet utan att stoffet behöver hämtas från konstens värld.
Visserligen är bild ett eget kunskapsområde, men samtidigt är det ett verktyg för
studierna i andra skolämnen. Innehållet i bildstudier kan väljas från ämnen som biologi,
historia, teknik, samhällskunskap, svenska och samhällskunskap. Inom ämnet bild kan
ett bildstudieområde planeras med rubriken ”Stadens hus” eller ”Ansikten” och då
behandla det som traditionellt hör till bildämnet. Det finns också stoff för bildstudier
inom medievärlden, te x tecknade äventyr, TV-serien ”Skilda världar”, reklambild eller
datorgrafik. Inom kultursektorn finns förslagsvis film, kulturtidsskrifter och inom
konstsektorn har vi konstnärers yrke och olika genrer i konst. Bilden kan integreras i de
flesta kunskapsområden. Bildstudieområden kan planeras långsiktigt, parallellt med
studier i samhällsorienterade och naturorienterade ämnen. Exempel på fler
studieområden är bokstäver, siffror, skalor, John Bauers trollvärld, Pippi Långstrump,
planeten Mars, Domkyrkan, Islam eller fjärilar. Hur många moment och hur lång tid
som arbetet får ta måste variera. När ett arbetssätt till en början är ovant, kan det vara
lämpligt att välja ett litet avgränsat område. Efter en tid då både lärare och elever använt
metoden kan bildstudieområdet växa i omfattning och bli mer komplicerat. (Karlsson &
Lövgren 2001)

5. METOD

Min metod bestod av intervjuer med lärare och nedan berättar jag hur jag gått tillväga.

5.1 Genomförande av intervjuer

Jag sände ut brev till sammanlagt sju lärare. Min handledare, som är bildlärare på
universitetet, kände till lärare som arbetade aktivt med bilden i övrig undervisning och
därigenom fick jag hjälp att finna sex av de tillfrågade. Den sjunde personen kände jag
själv till och även denna person integrerar bilden i övrig undervisning.

Under min praktik frågade jag några lärare vad de tyckte var bäst om de skulle delta i en
undersökning: att få intervjufrågor att fundera över på egen hand för att sedan i muntlig
form redogöra för svaren eller att skriftligen svara på frågorna själv. De svarade
enhälligt att de skulle föredra det sistnämnda. Anledningarna till det var dels att de då
inte var så tidsbundna till just ett samtal, att det fanns möjlighet att gå in och ändra i sin
text, vilket inte var lika enkelt då det gällde en muntlig intervju. Av de anledningarna
samt för att jag ville ha reda på vilka tankar pedagogerna hade kring frågorna vad, varför
och hur de arbetar med bild, bestämde jag mig för att genomföra skriftliga kvalitativa
intervjuer.

Genom att göra en intervju istället för en enkät erhåller jag ett mer kvalitativt resultat då
det i intervjun inte finns några färdiga svarsalternativ. Genom de ”öppna” frågor som
kan ställas i en intervju, såväl skriftlig som muntlig, erbjuds den intervjuade möjlighet
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att ge mer uttömmande svar eftersom de får möjligheten att fritt berätta om sina
erfarenheter. (Hartman 1998)

Materialet som jag skickade ut var ett personligt brev3, där jag berättade om mig själv
och min uppsats i stort, min bakgrund, så att interjvupersonerna fick ytterligare insyn i
mina tankar kring uppsatsen samt intervjufrågorna 4. Med i brevet sände jag också ett
returbrev så att lärarna utan kostnad kunde returnera sina svar till mig.

Av de sju personer som jag valt att intervjua svarade fyra. Två personer skrev svar på
mina frågor, tre personer meddelade att de hade allt för mycket att göra så jag erbjöd
dem telefonintervju utifrån frågorna. Två av dem nappade på det medan den tredje
avstod helt. De lärare som deltagit i intervjuerna ger jag fingerade namn för att skydda
anonymiteten hos den intervjuade. Under rubriken Intervjuer redovisar jag en fråga i
taget där de fingerade namnen inte tar hänsyn till om den tillfrågade är av manligt eller
kvinnligt kön. Jag vill med detta hålla könsaspekten utanför eftersom jag inte behandlat
den för övrigt i uppsatsen. Då jag endast fått svar på intervjufrågorna från fyra personer
har jag inte för avsikt att generalisera resultatet utan kan endast referera till de lärare
som deltagit i studien.

Frågorna till lärarna är utformade utifrån mitt syfte för att i möjligaste mån få svar på
mina frågor. Mitt syfte har inte varit att fånga genomsnitt eller frekvenser utan jag vill
med denna metod samla in och analysera ett material som beskriver några människors
sätt att se på bildämnet och ge mig fler idéer vad gäller integrerade arbetsmoment.

6. INTERVJUER

Utifrån de två frågeställningar som lärarna fick av mig, redovisar jag
svaren nedan.

1) Varför arbetar du med bildintegration i din undervisning och vad
 vill du uppnå med att integrera bildämnet i svenska- och so-
undervisningen?

Anja

Anja vill att eleverna ska: utvecklas, finna glädje, träna på kreativitet, arbeta med hela
sitt jag och fylla båda hjärnhalvorna. Hon tycker att det är viktigt att eleverna får vara
med och bestämma och att de får möjlighet att genomföra saker tillsammans.

Anjas intention är att få in så många ämnen som möjligt i undervisningen. Hon arbetar
också mycket med temaarbete som hon skapar utifrån kursplanerna. Anja anser att
kursplanerna borde skrivas efter teman eftersom allt är en helhet och delarna ingår i
varandra. Genom ämnesintegration skapas en större kontext och eleverna får möjlighet
att se ett större samband. I och med integrationen arbetar man med helheten i ämnena.
Förutom att Anja arbetar integrerat med bildämnet så har hon också renodlade
bildlektioner.

Anja menar att bildspråket är ett språk liksom det verbala språket. Genom bildspråket
kan vi förmedla något, vi kan se på andras bilder och tolka dem som vi tycker. Hon

                                       
3 Bilaga 1
4 Bilaga 2
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anser att det är viktigt att se till de bilder som finns i läroböcker och att använda sig av
dem i undervisningen. Vad gäller samhällsorienterade ämnen så innehåller de mycket
kultur i sig och det finns många bilder som ger influenser till den text som eleverna ska
läsa.

Anja använder med fördel bilden då hon arbetar med barn med behov av särskilt stöd.
Att läsa texter är för många svårt och skapar inga sammanhang. Genom att samtala
kring bilder underlättas faktabiten eftersom eleverna får något konkret att utgå ifrån. Det
kan fungera som inkörsport till arbete med text. Man behöver inte utgå från texten,
istället kan man ta en bild från en lärobok och enbart prata om den.

Vidare anser Anja att det är elevernas intressen som är det viktiga. Det är utifrån deras
förkunskaper som man ska arbeta vidare. Är inte eleverna intresserade så blir det heller
ingen bestående kunskap.

Anja anser att det är viktigt att bemöta barns bilder och inte enbart kommentera dem
som t ex ”fina”. Hon upplever att de svenska barnen inte gör färdigt sina bilder och att vi
vuxna inte ger dem redskapen till vidare utveckling. Anja menar inte att vi ska göra
färdiga mallar men inte heller vara rädda för att hjälpa eleverna på traven då de ber om
hjälp. Precis som i vilket annat ämne som helst då elever ber om hjälp så ska de också få
det vad gäller det egna skapandet. Det handlar om att vi vuxna måste hjälpa dem att visa
förslag på hur de ska göra för att gå vidare.

Bibbi

Eleverna ska få utveckla sin förmåga att uttrycka sig på flera sätt, utöka sin förmåga på
många kreativa plan, våga vara självständiga och våga på sitt sätt. Det tror Bibbi
utvecklar personen, och hon menar att det gäller att använda sig av andra ”kanaler” än
den klassiska som finns i skolan, där basämnena är de som räknas som viktigast. Vidare
vill Bibbi att eleverna ska ha kul och att de ska bli nöjda med sig själva. Hon är emot
resonemanget att man är född konstnär utan det är viljan att lära sig som är det viktiga.
Bibbi menar att det är viktigt att lyfta fram det positiva istället för problemen om man
vill uppnå målet att få motiverade elever.

Bibbi upplever att de flesta elever slutar rita när de börjar bli 9-10 år och de ser på sig
själv med andra ögon. Det bedöms ofta hur de ritat och vi vuxna måste bemöta bilderna
på ett kreativt sätt genom att bl a be eleverna berätta om bilderna och inte bara ge
kommentarer i form av ”så fint!”. Det är elevernas brist på självförtroende och
omgivningens bemötande som man måste ta hänsyn till. Vi måste lära eleverna olika
tekniker m m så att de får möjlighet att utvecklas och därigenom stärka deras
självförtroende. Vuxna måste helt enkelt ge eleverna redskapen, anser Bibbi.

Bildspråket är oerhört betydelsefullt och arbete med tankekartor är en viktig del i att lära
sig att anteckna t ex. Alla vill inte ha en text, då är det bra att komplettera med att rita
upp något som man kan prata om och utifrån det ge verktyg att gå vidare med, säger
Bibbi.

Skolan har varit ensidig och det är det skrivna och talade ordet som vikten ligger på,
säger Bibbi och hon menar att man måste tänka om. Långsamt men säkert etableras
förhoppningsvis nya tankar och alltfler förstår betydelsen av att jobba med båda
hjärnhalvorna.
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Caroline

Caroline arbetar med bildintegration i sin undervisning eftersom hon anser att barn har
många olika inlärningsstilar. Därför är det inte enbart bilden som hon integrerar utan
också andra kreativa utvecklingsformer. Caroline arbetar inte enbart med integration
utan har även ämneslektioner i bild.

Caroline menar att bilden är ett språk och hon vill att eleverna ska få kunskaper att
själva arbeta med det språket. Det kan innebära att eleverna får titta på andras bilder,
fundera över vad kreatören har menat och vad man själv upplever då man studerar
bilden. På så sätt tränar man också verbalspråket, man mer eller mindre tvingas att
berätta till bilderna, om sina känslor och tankar, säger hon. Genom bildintegrationen kan
eleverna också få träna på att kommunicera på ett annat sätt än verbalspråket. Med det
menar Caroline att eleverna ska lära sig att se att bilden kan säga mer än ord.
Bildspråket som vi möter i olika media är viktigt att granska kritiskt så att eleverna inte
”köper” all reklam och kommersiell propaganda utan eftertanke.
Caroline har också lagt märke till att vissa elever har lättare att berätta med hjälp av
bilder. I provsammanhang har eleverna ibland fått möjlighet att måla bilder istället för
att enbart skriva svar, för att sedan muntligt berätta för Caroline utifrån bilderna.

Doris

Doris ser det som helt naturligt att lägga in bild som ett uttryckssätt, då de i klassen
arbetar med olika teman i svenska och so- ämnen. Hon menar att en del barn lär sig
bättre genom att visualisera samt att deras arbeten blir mera tilltalande för mottagaren att
läsa och förstå.

Hon anser också att alla barn måste få en chans att uttrycka sig på de sätt som passar
dem bäst och att bild ofta är ett av sätten för många elever. De flesta barn tycker att bild
är ett väldigt roligt ämne, bara man ger dem de rätta förutsättningarna att lära sig och att
utvecklas inom ämnet.

2) Ge konkreta förslag på hur du arbetar med bildämnet integrerat i
svenska- och so-undervisningen. Här menar jag olika integrationer bild/sv,
bild/so eller ämnesövergripande i dessa ämnen, samt att du berättar om
dina tankar kring syftet med dessa moment.

Anja

Anja anser att det är mycket viktigt att eleverna får lösa problem och arbetar därför
mycket med problembaserad inlärning. I grupper kan eleverna få ett problem som de
tillsammans ska lösa och det kan innebära att de ska måla lösningen. Anja har ”Veckans
kreativa lösning” i klassen. Det innebär att eleverna får någon form av problem som de
ska lösa på egen hand eller tillsammans med föräldrar. Kravet på lösningen är att den
ska vara kreativt utförd för att stimulera det egna tänkandet och träna på den egna
kreativiteten.

Teman startas alltid upp med en problembaserad diskussion i klassen, där man utgår från
vad man redan känner till i ämnet. När hon planerar temaområdena så är den ständiga
tanken ”vilken skapande redovisningsform ska finnas?”. Ex vikingatiden, där kan man
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göra en videoinspelning. Då gäller det att ta reda på hur man gör video, hur man levde,
vilka kläder man hade o s v.

Ett tema som Anja arbetar med är Moder Svea. Här delas Sverige in i olika delar och
alla representeras av en konstnär, en författare och en kompositör. De här delarna leder
sedan vidare till andra områden som exempelvis kan vara historia, samhällskunskap, det
svenska språket o s v . På så sätt får eleverna en annan form av inkörsport till arbetet och
de får något mer konkret att hänga upp kunskapen på och anknyta den till.

Ett annat tema kan vara Ön. Här kan man starta med att läsa ur Robinson Cruise. Till
detta kan eleverna arbeta med känslor, hur det kan kännas att hamna helt ensam på en
öde ö t ex. De kan också arbeta med att lösa praktiska problem i grupper som att fundera
på hur stor ön var, komma överens om vad som ska finnas på ön, var den ligger
någonstans, var vatten finns, vem som lagar maten, vem som ska jaga, killar eller tjejer
o s v.

Utomhus kan eleverna få möjlighet att bygga en koja på den öde ön och bygga
minimiljöer. Inomhus kan de i grupp få göra gruppmålningar om ön, t ex en djungel. Till
läxa kan eleverna få tänka på vilka tre saker de skulle ta med sig till en öde ö och
avslutningsvis kan de få skriva en berättelse om sin öde ö.

Bibbi

Bibbi menar att man ska lära barnen att se sin omgivning. Eleverna kan t ex få i uppgift
att gå ut och rita av någon liten detalj. Det är viktigt för att träna på att se delarna i
helheten, och för att förstå hur saker och ting är uppbyggda. Bibbi tycker också att man
ska låta eleverna måla symboliska bilder som t ex solnedgångar och förälskade par
eftersom det är viktigt att bejaka även de uttrycken. Den formen av bilder har ett slags
symbolvärde för eleverna i en viss ålder och det är viktigt att vuxna tar vara på vad
eleverna intresserar sig för och utgår från det.

Vidare jobbar Bibbi med tidningsbilder. Utifrån dem samlar hon och eleverna ord och
frågor på tavlan. Det kan t ex vara ord som: olycka, sko, ung pojke o s v och frågor som:
vad har hänt? vad heter han? vems är skon? Bilden fungerar mycket bra som ett redskap
för att gå vidare inom ett ämne, som här t ex, då eleverna får skriva en artikel utifrån
bilden, orden och frågorna på tavlan.

När det gäller arbete med ord och bild så är poesi användbart, tycker Bibbi. Eleverna får
skapa bilder och skriva dikter som sedan kan bilda väggtidningar, collage mm. Hon
arbetar tematiskt och menar att bildämnet inte enbart ska handla om att dekorera.
Genom teman integreras bilden naturligt i andra ämnen. Att titta på bilder, gå in i bilder,
teckna av dem, söka dem på nätet till sina arbeten gör också inlärningen mer bestående
menar Bibbi.

Problembaserad inlärning är en lösning och det är ett glimrande tillfälle att jobba i
grupper. Gruppstorleken går att variera. I den lilla gruppen fångas alla och där är det
också mycket enklare att arbeta kreativt med bild, anser Bibbi.

Caroline

I varje kunskapsområde så jobbar klassen med någon form av skapande som integrering.
Vad gäller svenskan så läser Caroline mycket sagor, myter, berättelser, kapitelböcker
och brukar i sådana sammanhang låta eleverna ”bara” avslappnat sitta och lyssna och
låta bilderna komma fram inom dem då de lyssnar. Därefter får de tid till att skapa något
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som har med det lästa att göra. I kombination med läsningen som sedan får överföras i
bilden, leran, trolldegen etc, lockas elevernas egen fantasi fram, menar Caroline.
Eleverna skapar egna bilder utifrån sitt eget huvud och sina känslor och det tycker hon
är av största vikt eftersom vi allt som oftast matas med bilder utan att själva behöva
skapa dem eller tänka efter.

Caroline låter också eleverna använda tankekartor i stor utsträckning. Hon vet att det
inte passar alla och de får välja en annan form av anteckningssystem, men Caroline
märker att elever som ofta minns bilder och därigenom också minns sammanhangen
bättre också erhåller en bättre inlärning med hjälp av tankekartor.
Vidare anser Caroline att inlärningen befästs i större utsträckning med hjälp av bilder. I
so- sammanhang använder hon sig ofta av läroboksbilden. Den studerar klassen
tillsammans och ”går in i bilden” på olika sätt. Därigenom tror hon att eleverna får en
djupare förståelse och lättare kan tänka sig in i situationen som t ex utspelat sig för
tusentals år sedan. Genom att själva skapa tidstypiska miljöer med hjälp av papiér
maché, lera, tryck mm så får eleverna också ett djupare sammanhang och delaktighet i
teoridelen.

När klassen läser historia så väver de in konstnärer och kompositörer som är samtida
med den tidsepok de läser om. Då gör de t ex besök på museet där de får de möjlighet att
skapa i muséeverkstaden efter studierna.

Doris

När klassen har bild så försöker Doris att introducera olika tekniker så tidigt som
möjligt. Hon vill att barnen ska ha tränats i att arbeta med olika material och metoder
redan i år 4-6 och hon ökar svårighetsgraden med stigande ålder. Det innebär t ex att
hon lägger in olika teman där eleverna får träna färgtonscirkeln, blyertsteckning o s v.
Doris tycker också att det är viktigt att eleverna får lära sig texta, göra blockbokstäver
o s v för att arbetet de gör ska se estetiskt tilltalande ut. När Doris lägger upp ett
arbetsområde, t ex vikingatiden, så börjar hon med att plocka fram alla böcker, bilder,
dataprogram och annat som hon tänkt använda. Därefter grovplanerar hon, oftast
tillsammans med sin kollega, och de funderar också kring vilka bilduppgifter som kan
integreras i arbetsområdet.

När det gäller vikingatiden så arbetar de med runskrifter som de utför med pastell och
vattenfärg där eleverna får gissa varandras skrifter. De bygger också vikingaskepp som
är tredimensionella. Skeppen bygger de i kartong och de använder blompinnar till åror
och mast samt tyg. Det hela blir som en mobil som sedan utsmyckas individuellt. I
samband med detta läser de om runor och skeppsbyggen.

Då klassen arbetar med medeltiden så tillverkar de riddarsköldar som de målar med
vattenfärg, täckfärg och eventuella dekorationer. Eleverna får fantisera kring ett
riddarnamn och döpa sin sköld för att senare skriva en berättelse om riddare, vackra
damer och torneringar. De tillverkar också medeltida kyrkfönster som de gör av svart
papp och silkespapper. De använder sig av två lika svarta pappark och efter uppritat
mönster klipper de hål i dem. Mellan de två svarta arken fäster de sedan silkespapper,
klistrar ihop dem och hänger sedan upp alla fönstren på ett vanligt fönster. Vad gäller
geografi och naturkunskap så arbetar klassen med egna arbeten om Sverige och dess
olika naturtyper. De gör s k bläddror 5med både bilder och text. Där berättar de t ex om

                                       
5 Ett pappersark som man viker på mitten och därefter klipper ena halvan i ”flikar”. Då kan man skriva ex
rubrik på fliken och sedan bläddra upp den för att läsa vad man skrivit på insidan. Texten kompetteras av
en bild på motsatta sidan.
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typlandskap, kartor, växter och djur som de själva väljer. När de arbetar med Europa så
tillverkar de också bläddror men då med flaggor och annat som är typiskt för dessa
länder. De använder sig av reseafficher med bilder, foton, textning o s v. Då klassen
senare studerar hela världen så får de träna på att själva söka fakta, skriva, rita, läsa och
redovisa.

I svenskämnet arbetar Doris med bland annat sagor och diktning. Då de arbetar med
dikter så får eleverna måla med akvarell och träna på en fin handstil. I arbete med sagor
får eleverna göra en saga/sagobok i samband med att de läser klassiska sagor. Eleverna
får också arbeta med egna älsklingssagor och egentillverkade sagor som de får rita till.
Därefter får eleverna berätta en saga för mindre barn på skolan. Då får eleverna träna på
att skriva, rita, läsa och lyssna.

När klassen läser om kyrkoåret i religionen så tillverkar de en egen julkrubba. Alla får
göra sin/sina egna lerfigurer som ska vara med, Jesus, Maria, åsnan etc. Några elever
gör också palmer av kork, piprensare och silkespapper. De målar en stjärnhimmel som
de fäster guldstjärnor på. Sedan tänder de ljus framför krubban varje dag under advent
då de läser om Jesus födelse och andra julberättelser.

Eleverna får också arbeta med bildtolkning och genom den får eleverna möjlighet att
upptäcka många olika saker i en bild och att den kan tolkas olika av olika personer.
Doris berättar att då eleverna tillverkar egna arbeten ritar de också egna bilder för att
förtydliga och dekorera, vilket talar för att eleverna anser att de tycker att bildspråket är
mycket användbart som förmedlare.

7. RESULTATSAMMANFATTNING AV LITTERATURSTUDIE
OCH INTERVJUER

7.1 Vilka faktorer har bidragit till att vi idag ser på bilden som ett
kommunikationsmedel?

7.1.1 Från avbildning till kommunikation

I slutet på 1800-talet och i början av 1900-talet innebar bildämnet korrekt avbildning
med hjälp av bl a prickar och linjaler. Under de första decennierna på 1900-talet var
Goës och Sjöholms pedagogik tillsammans med humanvetenskapen två faktorer till
bildämnets förändring. Istället för den noggranna linearritningen tog man istället tillvara
på barnkonstens spontanitet, känsla, enkelhet och intuition, där läraren hade en aktiv
roll. Goës och Sjöholm ansåg att bildarbete var avgörande för att barn skulle lära sig
något i andra ämnen och att bildarbetet därmed var en arbetsövning som inte kunde
undvaras. I den svenska skolplanen från 1919 antyddes det att man inte kunde kräva att
barnen skulle avbilda något korrekt förrän dess att de var mogna för det. Därefter följde
en vidare utveckling till att man helt och hållet kastade bort den forna pedagogiken med
linjer, prickar och rutor för att istället föra in färg, form och fantasi i undervisningen.
Teckningämnet skulle först och främst vara ett uttrycksmedel för eleverna, men det
skulle inte enbart vara ett enskilt ämne utan också fungera som stöd i andra ämnen.

Under 1950 – 60 - talen betonades barns behov av att fritt uttrycka sig och bildämnet
skulle vara underhållande och kravlöst. Det ansågs fel av läraren att korrigera det som
tecknats eller målats eftersom barns bilduttryck är individuella och att de tecknar utifrån
sina föreställningar. Man ansåg att färg- och formuttryck hade en direkt relation till
personligheten och uttrycken behövde inte föreställa något, det viktiga var att uttrycken
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var personliga. Genom att öka tillgången på material så blev uttryckssätten mer
varierade, ansåg man. På 1960 - talet diskuterades också formen för teckningsämnet och
enligt kritikerna borde fokus vara på frågor om barns och ungdomars vardagsliv, det
kommersiella bild- och kulturutbudet och inflytandet från massmedierna. De ansåg att
skolans uppgift skulle vara att lära eleverna att kritiskt granska de budskap som bilder
förmedlar och medvetandegöra dem om det kommersiella bildspråkets makt.

Istället för den tidigare utvecklingspsykologiska influensen, så kom under 1970 - talet
teorier kring bilden som språk i förhållande till det talade och skrivna språket. I Lgr 80
beskrevs det nya bildämnet som ett språkämne, där bildspråket lyftes fram som ett
viktigt kommunikationsmedel vid sidan av att tala, läsa och skriva. I läroplanen kom
dessutom en tydlig markering av ämnets förändrade inriktning i och med att ämnet bytte
namn från Teckning till Bild.

Ämnets kommunikativa inriktning förstärktes i mitten av 1990 - talet i och med
införandet av Lpo94. Det kreativa seendet och det visuella i barns och ungdomars
livsvärld ansågs som mycket viktigt. Vid revideringen av kursplanen, som ägde rum i
ingången till 2000-talet, var avsikten att förstärka det centrala i bildämnet, vilket ansågs
vara elevens förmåga att använda bilden som en av flera vägar till kunskap och
personlig utveckling. Utbildningen i bild syftar idag bl a till att utveckla såväl kunskaper
om bilden som att förbättra kunskaper i att analysera, kommunicera och framställa med
bilder. Den ska dessutom utveckla kreativitet, lust, skapande förmåga och ge
kulturhistorisk allmänbildning inom bildområdet.

7.2 Varför är det viktigt att arbeta med bildämnet i skolan?

7.2.1 Bildämnets betydelse

I slutet av 1960-talet började bildens betydelse för barns utveckling få andra
dimensioner än de som låg till grund för det fria skapandet. Howard Gardner kom bl a
fram till att kunskaper kring den visuella perceptionen och dess betydelse för den
kognitiva utvecklingen påverkar bildundervisningen, som i sin tur öppnar dörrar för
barns utveckling. Vad gäller den kognitiva utvecklingen så kom man också fram till
liknande resultat i rapporten Utveckling av bildämnet på låg- och mellanstadiet.
Resultatet blev att samtliga medverkande övertygande beskriver bilden som ett språkligt
uttryck. Till skillnad mot tidigare, då många lärare ansåg att bilder endast kunde
uttrycka känslor och sinnesstämningar, såg lärarna i rapporten bildens stora möjligheter
att vara ett uttryck för elevernas kognitiva utveckling.

Samtliga lärare i intervjuerna använder sig av bilden som stöd i sin undervisning och
utgår ofta från den istället för texten. Bibbi, Caroline och Doris menar att inlärningen
befästs i större utsträckning med hjälp av bilder och att eleverna får en djupare
förståelse. Lpo94 säger att i arbetet med bilder så gestaltas erfarenheter, och kunskap
produceras, vilken i sin tur blir synlig och gripbar. Dewey och Malaguzzi betonade
också den konkreta praktikens och erfarenhetens betydelse framför skolans abstrakta
lärdom. Dewey förespråkade skapande aktiviteter för utveckling av vilja och tanke och
därför gav han bilden en framskjuten plats där han såg den som det bästa hjälpmedlet i
undervisningen.

Enligt Dahlgren (1982) så målar barn för att klargöra saker och ting i sin omgivning,
men även för att delge vuxna och kamrater tankar om sina uppfattningar och känslor.
Barnens bilder ger oss vuxna en mängd information. Han säger också att vi vuxna klart
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och tydligt kan spegla barns begreppsinnehåll, fantasier och deras föreställningar om
tillvaron genom deras bilder.

7.2.2 Hur vi lär

Den högra hjärnhalvan stimulerar människans konstnärliga och intuitiva ”jag” och här
bearbetas form, färg, känslor, rum, rörelse, ljud och bild medan den vänstra aktiverar
logiskt, matematiskt och verbalt grammatiskt tänkande. Enligt Gardner så har vi i
västvärlden ett snävt intelligensbegrepp. Han, tillsammans med Nordström (1992),
Ahlner Malmström (1991) och Bibbi i intervjun, riktar kritik mot att den språkliga och
den logiskt- matematiska intelligensen är den som värderats högst i vår västerländska
kultur eftersom det påverkat skolans värld. Även Dewey betonade den konkreta
praktikens och erfarenhetens betydelse, ”learning by doing”, framför skolans abstrakta
lärdom. Ahlner Malmström (1991) säger att enbart användningen av verbalspråket i
inlärningssituationer inte är tillräckligt för att få tillfredsställande inlärning för alla barn.
Skapande uttryckssätt måste in i undervisningssituationen för att fler barns behov att
uttrycka sig och kommunicera måste tillfredsställas.

Anja, Bibbi och Doris betonar vikten av att arbeta med båda hjärnhalvorna. De menar att
det gäller att arbeta med olika uttryckssätt och tänka på att alla måste få uttrycka sig på
det vis som passar dem bäst. I och med ämnesintegration möjliggörs en större helhet och
insikt om att delarna bildar ett sammanhang.

En av Gardners intelligensprofiler är den visuella- spatiala intelligensen. En sådan
person tänker i bilder, tycker om att skapa i bild och form, minns bilder väl och har lätt
att utläsa kartor och bilder. Den visuella- spatiala intelligensen lär med andra ord bäst
genom bildskapande, genom att använda tankekartor och andra former av bildmässiga
framställningar som stöd i inlärningen. I intervjuerna berättar Bibbi och Caroline att de
försöker erbjuda eleverna olika sätt att anteckna på som passar dem. Ett av sätten är att
arbeta med tankekartan. Många barn får lättare ett sammanhang om de kan hänga upp
kunskapen på bilder, vilket t ex kan ske i en tankekarta. Caroline berättar också att hon
ibland i provsammanhang, erbjuder en del barn att måla svar istället för att skriva
eftersom hon vet att de har lättare för att uttrycka sig med hjälp av bilder.

7.2.3 Bildspråket

Ahlner Malmström (1991) skriver att barn målar för att förmedla tankar och förklara
olika saker för sig och sin omgivning. De menar att språkets olika dimensioner hänger
nära samman och utgör integrerade delar. Ju fler dimensioner av språket som människan
lär sig behärska desto bättre blir också kommunikationen. Liksom Ahlner Malmström
(1991) säger, anser också Bibbi, att verbalspråket i allmänhet är högt värderat och det
ligger nära till hands att också se på bild som uttryckssätt som borde ha hög status. Får
barnen i förskola och skola möjlighet att utveckla sitt eget bildspråk, förståelse för
kamraters, konstnärers och massmedias sätt att framställa bilder så utvidgas också deras
kommunikativa kompetens.

Skolöverstyrelsen (1982) skriver att betydelsen av elevers skapande utvecklar
bildspråket i sig, men är också bidragande till den fortsatta språkutvecklingen. Genom
att samtala kring bilder, tolka andras bilder och berätta om egna bilder så skapas
förutsättningar att vidareutveckla verbalspråket. Samtliga lärare i intervjun håller med
om detta och talar om bilden som ett språk, bildspråket. Med hjälp av bildspråket kan vi
förmedla oss och även tolka vad andra förmedlar. Genom att visualisera får eleverna
något konkret att hänga upp kunskaperna på. Det kan exempelvis vara tankekartor och
bilden i läroboken som får fungera som ett redskap till bearbetning av texten. Genom att
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samtala om bilder tränar man också verbalspråket och en del elever har lättare att berätta
något utifrån en bild än en text. Ahlner Malmström (1991) anser att det är viktigt att
pedagogerna samtalar med barnen om deras och andras bilder för att öka förståelsen för
olika tekniker och sätt att tänka och skapa. Samtalet ger barnen möjlighet och träning i
att uttrycka en medvetenhet om sin egen inlärning relaterat till bildmedlet.

Samtliga lärare i intervjun anser att eleverna ska få kunskap att själva arbeta med
bildspråket genom att bl a titta på andras bilder, tolka dem och kritiskt granska olika
former av massmediabilder. Bildspråket hänger nära samman med det skrivna och talade
ordet menar Anja och att t ex utgå från bilden som samtal utvecklar i sin tur det talade
språket. Genom att rita av bilder, samtala om dem och tolka dem blir inlärningen mer
bestående, säger Bibbi. Det stämmer väl överens med Ahlner Malmströms (1991) sätt
att se på det hela. Får eleverna inte möjlighet att utveckla bildspråket så finns också
risken att de slukar all bildinformation med hull och hår utan att värdera den. I intervjun
säger Caroline att vi måste lära barnen att kritiskt granska de bilder som ideligen
strömmar emot oss.

7.3 Hur arbetar några lärare på fältet med bildintegration, vad vill de
uppnå och varför?

7.3.1 Pedagogens roll

Väcks barnets intresse av en bild föreställande en färggrann fågel, och upplever den som
vacker, så är det också en vacker bild. Hur fågeln och grenen är avbildade är också
avgörande för värderingen och barnet känner direkt vad som är kvalitet. Att då själv få
lära sig hur man skapar en realistisk bild, vilket jämställs med en bra bild för barnet, är
den starkaste drivkraften bakom barns bildskapande, menar Karlsson & Lövgren (2001)
och får medhåll av Bibbi. Hon tycker att det är viktigt att låta barnen måla symboliska
bilder som t ex en solnedgång. De uttrycken har ett slags symbolvärde för eleverna och
det är viktigt att vi vuxna tar vara på vad eleverna intresserar sig för och sedan utgår från
det, menar hon. Anja understryker också elevernas intressen som mycket viktigt. Det är
utifrån deras förkunskaper som man kan arbeta vidare och är inte eleverna intresserade
så blir det heller ingen bestående kunskap, säger hon.

Anja och Bibbi vill att eleverna ska ha roligt och finna glädje i det de gör. Bibbi säger
också att hon vill att eleverna känner en vilja att lära, att de är motiverade och främst att
de vågar på sitt sätt. Detta kan förverkligas genom att den vuxne ser till det positiva hos
varje elev och lyfter fram det, anser hon.

Ahlner Malmström (1991) menar att barn har ett mer naturligt bildtänkande i
förskoleåldern och att det måste tas till vara. Nordström (1992) tycker att barnens
bildskapande förändras när de börjar lära sig läsa. Han anser att bilderna blir torftigare
och påminner om textens linjära satslära. Gardner menar, i likhet med Nordström
(1992), att kvaliteten på barns bildproduktion sjunker i samband med skolstart fram till
tidiga tonår. Karlsson & Lövgren (2001) håller dock inte med om detta. De menar att U-
kurvan som Gardner beskriver, ger en oriktig bild och att kvaliteten på barns
bildproduktion istället följer samma linje som all annan utveckling. De menar vidare att
det är från ett vuxenperspektiv bilderna bedöms. Det är de vuxna som menat att
fyraåringens teckning är kreativ och attraktiv medan barnet själv kanske har en annan
uppfattning. Ofta intresserar sig inte barnen för de yngre kamraternas bilder utan för de
äldres.
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Både Anja och Bibbi har tagit upp vuxnas bemötande av barns bilder. De säger att det är
viktigt att barnens bilder bemöts på ett kreativt sätt. Det räcker inte att säga att bilden de
skapat är fin, utan för att få till stånd en utveckling kan man exempelvis be eleverna
berätta om sina bilder. De får medhåll av Dahlgren (1995) som säger att om vi enbart
kommenterar barnets bild som estetiskt tilltalande så kan det i längden förstöra barns
vidare bildutveckling. Som tidigare sagts så berättar barn med sina bilder och Dahlgren
(1995) menar att pedagogen ska bemöta bilderna genom ett samtal om bilden. Genom
att ge barnen utrymme för en fortsättning på det kreativa bildskapandet så krävs det att
pedagogen möter barnens bilder som meddelanden, oavsett på vilket sätt de skapats.

Ahlner Malmström (1991) menar att pedagogerna måste tillvarata det bildskapande
barnen en gång påbörjat. Genom att ge barnen vägledning i en aktiv medvetenhet där de
får egna redskap i sökandet efter en verklighetsuppfattning så stödjer pedagogerna dem i
den fortsatta bildutvecklingen. Anja, Bibbi och Doris säger att det är oerhört viktigt att
pedagogen ger eleverna redskapen. De menar att eleverna måste få de rätta
förutsättningarna för att utvecklas inom bildämnet. Precis som barnen får hjälp i andra
ämnen måste läraren hjälpa dem med olika tekniker m m så att barnen får möjlighet till
utveckling och stärka självförtroendet vad gäller bildämnet.

7.3.2 Ämnesintegration

I intervjuerna går att utläsa att samtliga lärare arbetar i någon form av tema där de
integrerar olika ämnen. Dewey, liksom lärarna i intervjun, framhöll ett tematiskt
arbetssätt med experiment och problemlösning för effektiv inlärning. På Reggio Emilia
genomförs all den skapande verksamheten i temaform och både den svenska
barnomsorgen och skolan har tagit starka intryck härifrån.

Anja, Bibbi och Doris arbetar temainriktat och Anja berättar att hon inför varje nytt
temaområde börjar med att fundera över vilken skapande redovisningsform som ska
finnas med. Anja berättar vidare att hon försöker få in så många ämnen som möjligt i
undervisningen och temaarbetena skapar hon utifrån kursplanerna.

Pedagogiken på Reggio Emilias daghem baseras på en pågående forskning som i sin tur
bygger på medveten och kontinuerlig dokumentation av det dagliga arbetet med barnen.
Dokumentationen innebär ständig fortbildning för pedagogerna som därigenom lär sig
att förstå hur barn tänker och lär. Pedagogerna guidar och stimulerar barnens alla sinnen
och det gör de genom att ge barnen problem att lösa samt redskap att uttrycka sina
tankar och upplevelser med. Anja och Bibbi berättar att de föredrog ett problembaserat
inlärningssätt där barnens kreativitet stimuleras. Det finner vi även hos Dewey,
Malaguzzi och i Karlssons &Lövgrens (2001) bok Bilder i skolan.

8. DISKUSSION

Här diskuterar jag kring vad jag kommit fram till vad gäller litteraturstudier och
intervjuer med pedagoger kombinerat med mina egna tankar. I slutet på 1800-talet och
under de första decennierna på 1900-talet innebar bildämnet korrekt avbildning med
hjälp av bl a prickar och linjer. Med tanke på att de flesta barn uppskattar att måla och
berätta med hjälp av sina bilder kan jag föreställa mig att denna form av pedagogik tog
udden av kreativiteten som bildskapandet innebär.
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Jag tycker därför att det var mycket positivt att en radikal förändring kom till stånd i
början av 1900-talet. Detta med hjälp av bl a Goës och Sjöholms pedagogik tillsammans
med humanvetenskapen. Istället för den noggranna linearritningen tog man istället

tillvara på barnkonstens spontanitet, känsla, enkelhet och intuition, där läraren hade en
aktiv roll. I 1919 års skolplan stod att teckning inte enbart skulle fungera som ett enskilt
ämne utan också fungera som stöd i andra ämnen. Att man insåg betydelsen av
bildämnet som något mycket mer än ren avbildning måste ha glatt många. Jag tror
dessutom att inlärningen förbättrades med hjälp av den nya pedagogiken.

Båda mina föräldrar, som är födda i mitten av 1940-talet, har gedigna teckningsböcker
från sin skoltid där teckningarna belyser olika ämnen. Skolplanscherna användes också
flitigt under denna period vilket också måste ha varit ett stöd för förståelsen. Saknar man
förförståelse och erfarenhet kring något så kan bilden underlätta förståelsen, tror jag.
Bilder berättar något konkret och vi får därigenom en visuell uppfattning om ämnet och
därmed en grund att stå på.

Bilder stimulerar lusten att berätta, skriva, leka, fantisera och dramatisera. Många
gånger har jag själv tagit stöd av bilden, dels i egna inlärningssituationer och dels i
situationer där jag själv undervisat. Att enbart med hjälp av verbalspråket förklara och
berätta något, upplever jag som fattigt. Med stöd av bilder erhålls däremot en konkretion
som underlättar förståelsen och gör dessutom undervisningen roligare och jag får stöd i
mina tankar av Dewey. Han förespråkade skapande aktiviteter för utveckling av vilja
och tanke och därför gav han bilden en framskjuten plats där han såg den som det bästa
hjälpmedlet i undervisningen.

Bildspråket är en mycket rik källa till förmedling anser jag. Barn använder bildspråket
för att förstå, formulera och berika upplevelser och erfarenheter av omvärlden och av sig
själva. Genom att samtala om bilder tränar man också verbalspråket och en del elever
har lättare att berätta något utifrån en bild än en text. Även Ahlner Malmström (1991)
anser att det är viktigt att pedagogerna samtalar med barnen om deras och andras bilder
för att öka förståelsen för olika tekniker och sätt att tänka och skapa. Samtalet ger
barnen möjlighet och träning i att uttrycka en medvetenhet om sin egen inlärning
relaterat till bildmedlet. Samtliga lärare i intervjun håller med om detta och talar om
bilden som ett språk, bildspråket. Med hjälp av bildspråket kan vi förmedla oss och även
tolka vad andra förmedlar. Genom att visualisera får eleverna något konkret att hänga
upp kunskaperna på. Det kan exempelvis vara tankekartor och bilden i läroboken som
får fungera som ett redskap till bearbetning av texten. Caroline berättar att hon ibland, i
provsammanhang, erbjuder en del barn att måla svar istället för att skriva eftersom hon
vet att de har lättare för att uttrycka sig med hjälp av bilder. Jag har själv under mina
praktikperioder stött på liknande arbetssätt. Det är fantastiskt att se vilket innehåll och
vilken detaljrikedom det är i barnens bilder. Dessutom är det mycket spännande att
lyssna till barnen då berättar kring bilderna, det är tydligt att kunskapen har ”landat”.

Något som jag inte kan låta bli att fundera över i detta sammanhang är att bildämnet
fortfarande har kvar en segregerad roll inom skolan på sina håll. Från förskolan upp till
mellanstadiet så har bildämnet i allmänhet en självklar plats i övrig undervisning. Den
bedrivs allt som oftast i skolsalen där eleverna också har tillgång till egen kritask m m.
När eleverna börjar högstadiet så ser det annorlunda ut på många håll. Här har man i
högre utsträckning enskild tid till varje ämne, även bildämnet. Jag undrar vilken
anledningen är till att man inte väver in bildämnet även där. Fungerar inte längre
bildämnet som ett stöd för övrig undervisning på högstadiet? Jag är medveten om att det
inte ser ut som ovanbeskrivet på alla högstadieskolor runt om i landet, men det är ändå
anmärkningsvärt att det överhuvudtaget förekommer.
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Under 1960-talet diskuterades formen för teckningsämnet och enligt kritikerna borde
fokus vara på frågor om barns och ungdomars vardagsliv, det kommersiella bild- och
kulturutbudet och inflytandet från massmedierna. Kritikerna ansåg att skolans uppgift

skulle vara att lära eleverna att kritiskt granska de budskap som bilder förmedlar och
medvetandegöra dem om det kommersiella bildspråkets makt. De här tankarna tog fart i
samband med bildsamhällets snabba framväxt och är minst sagt högaktuella även idag.
Jag anser att eftersom en stor del av vårt mediasamhälle förmedlar sig med hjälp av
bilder, så måste vi lära eleverna att tolka bilderna de möter. Jag håller med Åsén (1992)
om att vi måste acceptera bildsamhället som ett faktum och ge eleverna möjligheter att
förstå och på egen hand använda bildspråk och bildmedia istället för att se bildsamhället
som ett hot.

En faktor som jag anser är av allra största betydelse för att glädjen och motivationen ska
kunna komma till stånd är att barnen ska känna trygghet i den miljö de befinner sig i.
Känner man sig inte trygg så försvåras inlärningssituationerna. Bildämnet handlar i stor
utsträckning om att uttrycka sig och då gäller det att man vågar göra det på sitt sätt, utan
att bli hånad eller utskrattad. Vi pedagoger har därför en mycket viktig roll vad gäller att
skapa ett gott klimat i den grupp vi har framför oss. Pettersson (1981) menar att barn
behöver en trygg miljö och positiv stämning så att de kan våga vara kreativa hela vägen
ut. Lärarens roll är att verka för att gruppen känner trygghet och samhörighet.

Lärarrollen innebär också att se till vilka förkunskaper, erfarenheter och intressen eleven
har för att på bästa sätt förmå en fortsatt positiv utveckling. Detta innebär att vi som
arbetar med barn måste förstå innebörden av att lära känna varje individ, se till dess
erfarenheter och förkunskaper för att överhuvudtaget lära känna individens egen
inlärningsstil. Jag får därmed medhåll av Lindqvist (1991) som säger att lärarens roll är
att ta reda på vad eleven redan känner till, vilken utvecklingsnivå han eller hon befinner
sig på och vad av undervisningen eleven ska förstå. Alla har kvaliteter av olika slag och
det gäller att lyfta fram dem. Därför upplever jag Gardners modell, om multipla
intelligenser, som en mycket viktig utgångspunkt vad gäller vår människo- och
kunskapssyn, så att vi på bästa sätt kan stödja barnen i deras fortsatta utveckling. Under
min studietid till lärare så har jag lärt mig att vi måste se till människans olikheter vad
gäller inlärningsstilar. Det är ju egentligen helt naturligt men för den skull inte allmänt
erkänt. Kritiken mot skolan angående dess entydiga sätt att bedöma vad som är kunskap
och inte, har växt sig allt starkare i takt med att nya rön kommit om olika
inlärningsstilar.

Idag möter vi ständigt kommersiella bilder och många barn gör dessa bilder till sitt
ideal. Det är svårt att nå upp till de prestationerna eftersom många av bilderna är
tillverkade av proffs. Istället för att fundera på vad bilder runt om oss meddelar och
skildrar så fäster många ögonen på vad som är ”fint” eller ”fult”. I jämförelse med
produktion som skapats av människor med flera års erfarenhet av olika tekniker, känner
kanske många barn att de inte vill eller kan uttrycka sig med egna bilder. Jag håller med
Karlsson och Lövgren (2001) om att det är bra att man i en del skolor låter barnen arbeta
med olika grafiska program som ett stöd för att skapa bilder vilka ger ett professionellt
intryck eftersom man därigenom får möjligheten att kringgå diskvalificeringsfållan.

Under 1950 – 60 - talen betonades barns behov av att fritt uttrycka sig och bildämnet
skulle vara underhållande och kravlöst. Det ansågs fel av läraren att korrigera det som
tecknats eller målats eftersom barns bilduttryck är individuella och att de tecknar utifrån
sina föreställningar. Jag tror att tankarna som kom då, också lever kvar idag till viss del.
Jag håller fullständigt med om att barn behöver få uttrycka sig fritt men precis som
Anja, Bibbi och Doris anser, så tycker även jag att barn behöver få stöd i sitt



30

bildskapande. I min litteraturstudie har jag tagit upp några olika tankar kring barns
bildskapande i olika åldrar. Ingen vet säkert vad som orsakar en förändring i barnens
bilder då de börjar skolan. Kanske är det en försämring där kreativiteten har gett vika
eller kanske är det så att barnen strävar efter att måla mer realistiskt? Hur som helst så

håller jag med Ahlner Malmström (1991) om att vi ska ta tillvara det bildskapande
barnen en gång påbörjat. Genom att ge barnen vägledning i en aktiv medvetenhet där de
får egna redskap i sökandet efter en verklighetsuppfattning så stödjer vi dem i den
fortsatta bildutvecklingen.

Pedagogerna på Reggio Emilias daghem guidar och stimulerar barnens alla sinnen och
det gör de genom att ge dem problem att lösa samt redskap att uttrycka sina tankar och
upplevelser med. Anja och Bibbi berättade att de föredrog ett problembaserat
inlärningssätt där barnens kreativitet stimuleras. Det finner vi även hos Dewey,
Malaguzzi och i Karlssons &Lövgrens (2001) bok Bilder i skolan. Jag har själv arbetat
med problembaserad inlärning då jag utbildade mig till fritidspedagog. Inte någon gång
under mina tidigare år i skolan har jag upplevt att jag erhöll så mycket kunskap.
Visserligen var ämnena högintressanta för mig men själva studiemetoden var fantastisk!
Genom att få ett fall som skulle lösas utifrån uppsatta mål, fick vi studenter ge oss ut och
leta i mängder av litteratur. Att söka reda på kunskapen, dels enskilt och dels i grupp,
genom föreläsningar och litteratur var väldigt roligt. Det var rent av spännande att få leta
i en mängd litteratur efter de delar som skulle passa in till målen. Därför tror också jag
på problembaserad inlärning även i yngre år.

Ett annat arbetssätt som jag tror är gynnsamt för inlärningen är temaarbete. För att
kunna arbeta temainriktat så måste tiden vara väl tilltagen. Tidsfaktorn är också viktig
när det handlar om bildarbete i skolan, menar Billström (1991) och jag håller verkligen
med. Att avbryta ett temaarbete när grupperna precis har kommit igång i en livlig
diskussion eller ett bildpass då penseln har börjat dansa över arket, kan lätt bryta den
kreativitet som startats. De förut så etablerade fyrtiominuterspassen i skolan,
innehållande rena ämnesstudier, har tack och lov fått ge vika för ett nyare tankesätt, bl a
genom olika temaarbeten. Att se dagen som en helhet som stundom kan fyllas med
temaarbete skapar en större kontext hos eleverna, än då dagen är uppdelad och
bestående av separata enheter.

En form av temaarbete beskrivs i boken Bilder i skolan. Boken har mycket att ge och jag
fastnade speciellt för bildstudieområdet. Här betonas just helhetssynen i ett arbetssätt där
delar av bildämnet kan smälta samman med delar av andra ämnen. Stor vikt läggs på
bilden som redskap i den övriga undervisningen. Eleverna ska bl a få färdigheter i att
framställa bilder med hjälp av olika metoder, kunna använda bilder för att beskriva och
berätta om olika ting samt bearbetning och kritisk granskning av mediabilder. Med
andra ord är det en form av tematiska studier, där ett noga avgränsat område
genomarbetas kreativt och metodiskt. Anja berättade att hon försöker få in så många
ämnen som möjligt i undervisningen och hon skapar teman utifrån kursplanerna. Jag
tycker att hon har en mycket intressant tanke kring att kursplanerna borde skrivas efter
teman, eftersom allt är en helhet där delarna bildar det stora sammanhanget.

8.1 Metoddiskussion

Jag sände ut mina intervjufrågor per post och önskade att de tillfrågade skulle skriva ned
sina svar och sända åter till mig. Det visade sig dock att tre lärare kände att det skulle ta
för lång tid att svara på frågorna skriftligen. Jag erbjöd dem istället telefonintervju,
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vilket två tackade ja till och den tredje avstod helt p g a tidsbrist. Således erhöll jag i
slutändan två svar med hjälp av telefonintervju och två skriftliga svar.

Jag upplever att dessa båda metoder har fungerat bra ändå, var och en på sitt sätt.
Tanken med att de tillfrågade skulle skriva ned sina svar på medsända ark, var att de
därigenom skulle få uttrycka sig på det sätt de själva ville under en längre tid än en

muntlig intervju. Jag fick därigenom tydligt nedskrivna svar där lärarna har lagt ned stor
omsorg och återsänt ett rikt innehåll till mig. Telefonintervjuerna gav däremot en annan
form av feedback. Det är naturligtvis något helt annorlunda att samtala med en person
än att ”bara” få svar nedskrivna på papper utan att ha lyssnat till den tillfrågades röst.
För egen del var det enklast att skriva in de skriftliga svaren under rubriken Intervjuer
medan det krävde mycket mer tid och omsorg av mig att skapa ett sammanhang utifrån
telefonintervjuerna. Det var mycket givande att samtala med dessa erfarna lärare vi kom
ibland ifrån ämnet eftersom bl a jag undrade över andra saker vad gällde bildämnet. De
skriftliga svaren är i stort sett direkt avskrivna medan telefonintervjuerna är meningar
som jag själv har fått sätta samman och därmed kan det också vara så att jag uppfattat
något fel. Jag ska dock tillägga att jag under telefonintervjun sammanfattade vad jag
skrivit för personen som jag intervjuade.

Skulle jag skriva en uppsats igen skulle jag förändra min metod. Jag skulle börja med att
sända ut mina frågor, som de tillfrågade skulle få fundera på under ca en veckas tid. De
skulle också få skriva ned ”stolpar” kring vad de ska svara i en kommande intervju. Den
i sin tur skulle jag spela in på band för att kunna återge ett korrekt svar i resultatdelen.
På så sätt får jag personligen möta den tillfrågade, vilket är betydelsefullt i sig och
genom bandinspelningen så kommer jag ifrån den totala koncentration som jag var
tvungen att ha då jag i telefonintervjuerna skrev direkt på datorn. I samtalet får jag
möjlighet att ta vara på mötet i lugn och ro för att sedan skriva ned vad som sagts utifrån
inspelningen.

8.2 Slutord

Att skriva denna uppsats har varit en berikande period i mitt liv, där jag ingående fått
möjlighet att studera ett område på ett djupare plan. Trots att jag inte lyckades få in svar
från alla som jag sänt ut intervjufrågor till så uppvägs det av innehållet i de fyra svar jag
fått.

Jag upplever att jag genom litteraturstudien har fått en större helhet och en djupare
förståelse för vilka faktorer som påverkat bildämnets position och dess betydelse genom,
i huvudsak, 1900-talet fram till idag. Jag har dessutom haft turen att finna rikligt med
litteratur kring betydelsen av att arbeta med bild, och det är ju positivt att det finns så
mycket viktigt att säga kring det.

Jag har kommit fram till att pedagogiken i teckning, tidigare handlade om att eleverna
skulle göra korrekta avbildningar. I vår tid uppfattas bilden som ett
kommunikationsmedel. Syftet är inte enbart att skapa bilder för utvecklingen av
personligheten. Bildskapandet har dessutom både känslomässiga och kognitiva motiv,
vilka hjälper barnet att organisera känslor och kunskaper. Utbildningen i bild syftar idag
bl a till att utveckla kunskaper i att analysera, kommunicera och framställa med bilder.
Det ska utveckla kreativitet, lust, skapande förmåga och ge allmänbildning inom
bildområdet.
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De intervjuade lärarnas tankar stämmer väl överens med litteraturen vad gäller
bildämnets betydelse, hur vi lär, bildspråket och hur vi kan arbeta för att på bästa sätt
stimulera barn i deras fortsatta bildutveckling. Jag har kommit fram till att bilden är av
stor betydelse för inlärning i olika kunskapsområden och utveckling av kommunikation.

I denna uppsats ville jag få fler idéer och uppslag vad gäller bilden som redskap i övrig
undervisning. Genom min litteraturstudie och intervju med fyra pedagoger så har jag fått

rikligt med nya tankar och idéer som jag med stor glädje kommer att ha användning av i
min kommande lärarroll. Jag riktar ett stort tack till Anja, Bibbi, Doris och Caroline för
att Ni ställt upp med er tid och era erfarenheter. Det har givit mig en mängd nya tankar
och nya uppslag till min kommande undervisning, precis vad jag eftersökte!

Något som jag skulle kunna tänka mig att gå vidare med och undersöka, vad gäller
bildämnet i skolan, är att själv få pröva olika uppslag som jag fått ta del av i denna
uppsats. Det skulle t ex vara intressant att arbeta praktiskt med bildstudieområdet i en
klass och därefter utföra intervjuer med eleverna om hur de upplevt arbetssättet. Nu är
jag sugen på att komma ut och jobba så att jag får möjlighet att ösa ur de olika källor
som jag härigenom erhållit.
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BILAGA 1

Hej!
Mitt namn är Anna Jangbrand och jag läser nu min sista termin till grundskollärare, sv/so
1-7-inriktning. Jag arbetar för närvarande med mitt examensarbete som jag tror ska heta
Bild som redskap i skolan. Jag har läst 20 poäng bild och är mycket intresserad av bilden
som uttrycksmedel i olika sammanhang och därav valde jag just att skriva om det ämnet.

Jag har blivit tipsad av Anita Lindström att kontakta Dig till denna enkätundersökning
eftersom hon kände till att Du har arbetat eller arbetar med bild integrerat i övrig
undervisning, eller har liknande erfarenhet. Jag hoppas att du kan bidra med din värdefulla
erfarenhet och berätta lite kring vad du arbetar med, hur du arbetar, och varför du arbetar
som du gör vad gäller bild som integrationsämne i skolan. Eftersom jag själv har
inriktningen svenska/ samhällsorienterade ämnen så är det just bildintegrationen i de
ämnena som jag är ute efter.

Jag sänder med min bakgrund så att Du ska få möjlighet att ta del av syftet med
examensarbetet och förhoppningsvis kan det underlätta för dig då du svarar på mina frågor.
Till frågepapperet sänder jag med några blanka papper som du kan använda till att ge dina
svar på. Du kommer att vara anonym.

Vidare finns ett frankerat kuvert där du, efter att ha besvarat frågorna, lägger svarspapperen
och postar åter till mig!

Har du frågor så är mitt hemtelefonnummer: 013- 763 02 och e-postadress:
anna.jangbrand@linkoping.mail.telia.com

Är det så att du tycker att tiden är alltför snäv så vill jag att du meddelar mig så fort som
möjligt om när du har möjlighet att svara.

När uppsatsen är färdig sänder jag den till dig så att du får ta del av den.

OBS! Jag önskar få svar från Dig senast 26/11

Med vänlig hälsning och hopp om svar!

Anna Jangbrand
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BILAGA 2

Bild som redskap i skolan

1) Varför arbetar du med bildintegration i din undervisning och vad
 vill du uppnå med att integrera bildämnet i svenska- och so- undervisningen?

2) Ge konkreta förslag på hur du arbetar med bildämnet, integrerat i svenska- och
so- undervisningen. Här menar jag olika integrationer bild/sv, bild/so eller
ämnesövergripande i dessa ämnen, samt att du berättar om dina tankar kring
syftet med dessa moment.



37

BILAGA 3


