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1 BAKGRUND

Under mina år som studerande på lärarprogrammet med inriktning ma/no 1-7, har debatten
om att allt fler elever går ut grundskolan med betyget IG förts i dagspressen. För att komma
tillrätta med bristerna i elevernas kunskapsnivå betonar man extra starkt instrumentella
faktorer som t.ex. skrivning, läsning, matematik och naturvetenskap. Jag anser att eleverna
behöver tid för att kunna höja sin kunskapsnivå. Samtidigt tror inte jag att ”dåliga” matte
elever tar till sig mer mattekunskap genom fler mattetimmar. Vad de istället behöver är mer
övning i olika slags tänkande.

Dessa tankar kring övningar i olika slags tänkande har jag blivit inspirerad av ifrån Reggio
Emilia- och Bifrostpedagogiken. Wallin (1996) som har studerat de kommunala daghemmen i
Regio Emilia och de teorier som färgar dess pedagogiska förhållningssätt skriver om det
”förmögna” barnet. Hon menar då att barnet är rikt på resurser och kapabelt att bygga upp sin
värld. Det är en helhetssyn på barnet och kunskapen, där barnet har hundra språk som det kan
använda sig av för att skaffa sig kunskap.

En annan inspirationskälla till tankarna kring olika slags tänkande kommer från Howard
Gardners teori om de sju intelligenserna. Gardner (1994) menar att det går att urskilja minst
sju skilda intelligenser:
•  Språklig (lingvistisk)
•  Logisk-matematisk
•  Musikalisk
•  Visuell/spatial
•  Kroppslig-kinestetisk
•  Självkännedom (intrapersonell)
•  Social (interpersonell)
Genom att stimulera alla dessa intelligenser från en individuell utgångspunkt ger man
eleverna bättre möjligheter att utvecklas efter sin potential.

Under utbildningens gång har många tankar och funderingar kring hur man lär sig och hur
läraren kan stödja denna process dykt upp. Speciellt har jag funderat kring hur man kan
använda sig av bilden i denna process. Bilden som är ett av barnets hundra språk och en av de
intelligenser Garders teori urskiljt. Under min praktiktid ute på olika skolor har jag sett stora
skillnader mellan skolor och lärare i deras bildundervisning och i hur man integrerar bild med
övriga ämnen. Detta plus mitt egna intresse för bild har gjort att jag förutom matematik och
naturvetenskapliga ämnen läst 10 poäng bild. 5 poäng i vardera Barns bildspråkliga
utveckling och Konst och bildanalys. Mina tankar med detta har varit att som lärare bättre
kunna stödja barnet i dess inlärningssituation och kunna stimulera barnet till att tänka på olika
sätt.

Ovannämnda tankar låg till grund då jag bestämde ämne och område som jag ville skriva om i
mitt examensarbete.

Området är också intressant då det är något vi alla kommer i kontakt med, både medvetet och
omedvetet. Idag blir vi överösta med bilder. Vi möter bilder i allt från TV, datorspel,
dagstidningar, reklampelare, vägskyltar, röntgenbilder och böcker till konstutställningar.
Detta är exempel på yttre bilder. Vi möter också bilden som en inre bild, som hjälp för vårt
sätt att tänka och minnas. Trots alla dessa bilder vi möter dagligen är det många som saknar
förmågan att använda bilden som ett uttrycksmedel (Hansson, 1994, Wetterholm, 1992). Om
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jag som lärare kan förstå hur utvecklingen av barns synliga språk kan få stöd, på samma sätt
som verbalspråket, är det för mig ett viktigt och värdefullt arbete.

2. SYFTE

Syftet med detta arbete är att skapa förståelse för ett av de hundra språk som barnet besitter
enligt pedagogerna i Reggio Emilia. I arbetet vill jag undersöka i vilken omfattning barn i
grundskolan kommer i kontakt med bilder och vilken betydelse dessa bilder har för barnets
lärande. Jag vill också undersöka hur lärare ser på sin egen användning av bilder som språk.

2.1 Frågeställningar
Följande frågeställningar fokuseras i arbetet:
•  Vad är en bild och hur påverkas vi av den?
•  I vilken utsträckning och variation kommer elever i grundskolans år 1-3 och år 7-8 i

kontakt med bilder under lektionstid en vanlig skoldag?
•  På vilket sätt och varför använder sig lärare av bilder i sin undervisning och vilka bilder

använder de?
•  Vilka kunskaper krävs av elever och lärare för att använda bilder i en inlärningssituation

respektive undervisningssituation?
•  Vilka möjligheter och svårigheter finns i skolans och elevens arbete med bild och

inlärning enligt lärarna?



6

3 METOD OCH GENOMFÖRANDE

3.1 Metodval
Arbetet med detta examensarbete kan delas in i fyra faser; frambringandet av idéer, teoretisk
och empirisk informationssamling och uppsatsskrivande.

Idén till att skriva en uppsats om hur bilden kan ses som ett språk, som vi kan använda oss av
i en inlärningssituation och för att kommunicera med varandra, har vuxit fram under en längre
tid. Tankarna tog dock fastare form under två kurser i Musiskt lärande som jag läste vid
Linköpings universitet under hösten 2001. Under en av dessa kurser blev jag inspirerad av hur
pedagogerna i Reggio Emilia och Bifrostskolan såg på bilden som språk och verktyg för att
skaffa sig kunskap.

För att få en så nyanserad svarsbild som möjligt av mina problemformuleringar läste jag
mycket litteratur inom området. Det var svårt att hitta litteratur som behandlade kopplingar
mellan bild och äldre barn (över 6 år gamla). Därför valde jag att till viss del utgå från
litteratur som behandlade yngre barn (under 7 år gamla) i min litteraturstudie.

Jag valde också att göra en empirisk undersökning eftersom jag inte tyckte att den teoretiska
informationssamlingen givit min uppsats den fördjupning jag eftersträvade. Innan jag
bestämde mig för hur den undersökande delen skulle utföras läste jag Patel och Davidssons
bok (1994) Forskningsmetodikens grunder. Därefter valde jag att använda mig av två olika
metoder. Dels valde jag att använda mig av intervjumetoden framför exempelvis
enkätmetoden. Detta val berodde på att jag anser att det med denna metod är enklare att få
utförliga och mer kompletta svar, det vill säga att man som intervjuare kan ställa följdfrågor
om något uppfattas som oklart. En annan fördel med intervjun är att man kan notera lärarnas
respons på frågorna, exempelvis genom kroppsspråket. Om man genomför en intervju vet
man också att personen i fråga har avsatt tid till att träffas och att de vill föra fram sina åsikter
och kunskaper. En enkät blir lätt liggande i en hög med papper och när man sedan fyller i den
är det inte alltid som man svarar helhjärtat och genomtänkt. Det finns dock nackdelar med
intervjumetoden också enligt Patel och Davidsson (1994). De nämner en intervjueffekt som
innebär att den som blir intervjuad svarar på frågorna på det sätt som han/hon tror att det
förväntas av honom/henne. Jag anser dock att risken för detta är relativt liten i detta arbete
eftersom frågorna inte har varit av särskild känslig natur och att de intervjuade har svarat
relativt lika.

Dessutom valde jag också att använda mig av observationsmetoden. Patel och Davidsson
(1994) påpekar fördelen med att denna metod inte är beroende av att individerna har en tydlig
minnesbild som de dessutom ska kunna vidarebefordra. Efter att ha läst detta ansåg jag att
observationer skulle fungera mycket bra som ett komplement till andra insamlingstekniker, i
det här fallet intervjun. Min förhoppning var att få en mer komplett bild av hur bilder används
som kommunikation och verktyg i inlärningssituationen. Vid en strukturerad observation har
man i förväg bestämt exakt vilka saker man ska titta på, enligt Patel och Davidsson (1994).
Jag valde att genomföra en halvstrukturerad observation eftersom jag inte var säker på exakt
vilka situationer och händelser som jag skulle komma att möta. Patel och Davidsson (1994)
beskriver hur observatören kan vara känd eller okänd och delaktig eller passiv. Författarna
skriver också att man måste få ett godkännande av den grupp man ska observera om man
väljer att vara känd. Jag valde att vara känd och passiv. Eftersom jag vill vistas i klassrummet
under observationen måste jag vara känd. Med känd menas att personerna som ska observeras
vet vem observatören är och vad denne gör. Jag fick lärarnas godkännande att genomföra
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dessa observationer. Att vara passiv betyder att man inte deltar i observationssituationen, i det
här fallet undervisningen. Jag valde detta för att kunna vara så aktiv som möjligt under
observationen.

Det finns olika sorters intervjuer och observationer. De kan vara standardiserade eller
ostrukturerade. Den förra metoden innebär att man ställer identiska frågor i exakt samma
ordning till alla respondenter. Under observationen har man ett observationsschema som i
detalj specificerar vad man ska observera. I den ostrukturerade intervjun ges respondenten
chans till att ge obegränsade svar och intervjuaren kan formulera följdfrågor utifrån tidigare
svar (Patel och Davidsson, 1994). Med detta som utgångspunkt valde jag att använda mig av
den halvstrukturerade intervjun och observationen för att kunna erhålla så mycket kunskap
som möjligt. Innan jag skrev intervjufrågorna stämde jag av med Patel och Davidssons bok
(1994). De rekommenderade att inleda intervjun med neutrala frågor där man kan få svar på
de bakgrundsvariabler man söker. Sedan övergår man till de frågor man är intresserad av, för
att avsluta neutralt och med att lämna utrymme för respondentens egna kommentarer. Utifrån
dessa rekommendationer skrev jag mina frågor.

Sista delen av arbetet var att skriva själva uppsatsen. Under denna slutfas försökte jag att
sammanställa det teoretiska och empiriska materialet och anpassade detta till ett
uppsatsformat.

3.2 Observationerna
Denna del av den empiriska undersökningen består av observationer av klassrumsmiljö och
vardagsundervisning i år 1-3 och år 7-8. Med vardagsundervisning menar jag den typ av
undervisning som läraren genomför en vanlig dag, undervisningen ska inte vara tillrättalagd
pga. av mitt besök i klassen.

3.2.1 Urval
Jag var intresserad av att göra observationer för att se hur bilder används som språk och som
verktyg i barnens inlärning. Jag ville göra observationer i en skola som arbetade Bifrost-
inspirerat eftersom det i den pedagogiken ingår en tydlig bildfokusering. Genom en personlig
kontakt fick jag kontakt med en skola som arbetar på detta sätt. Jag tog kontakt med rektorn
på skolan som anvisade mig till de lärare som arbetade Bifrostinspirerat. På denna skola
genomförde jag observationer av klassrumsundervisningen under två heldagar. Jag ville göra
observationer av undervisning i både de yngre och äldre skolåren för att kunna få en bättre
helhetsbild av de undervisningssammanhang där eleven under sin skolgång möter bilder. Min
förhoppning med att välja att göra observationer i de yngsta och äldsta åren som jag kommer
att få undervisa i när jag är färdigutbildad, grundar sig också på att upptäcka likheter och
skillnader i lärarens metoder. Tyvärr hittade jag ingen år 7-9-skola som arbetade
Bifrostinspirerat. Jag valde därför att göra en intervju på den 7-9-skola som eleverna på min
första intervjuskola fortsätter till efter sina först sex år. För att begränsa mig valde jag att göra
observationer hos en biologilärare eftersom detta är ett av de ämnen som jag har i min
utbildning. Jag tog kontakt med rektorn på denna skola som sedan anvisade mig till en
biologilärare. På denna skola gjorde jag observationer av klassrumsundervisning under fyra
stycken 50-minuterslektioner.
Dessutom gjorde jag på båda skolorna observationer av klassrumsmiljön hos de undervisande
lärarna. Dessa observationer gjordes eftersom också miljön kan bidra med bilder.
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3.2.2 Genomförandet
Jag har genomfört observationer under två heldagar i år 1-3 och under fyra 50-
minuterslektioner i biologi för år 7-8. Dessutom har jag gjort observationer i vardera klassrum
där undervisningsobservationerna genomförts.

Innan jag genomförde observationerna satte jag mig ned och gjorde en typ av
observationsschema. I detta observationsschema beskrev jag de kriterier jag satt upp för min
observation (se bilaga 1 – denna version innehåller det tillägg jag gjorde efter min
testobservation). Orsaken till att jag gjorde ett observationsschema trots att jag valt att göra en
halvstrukturerad och inte en strukturerad observation var att jag ville att observationerna
skulle genomföras på samma sätt på båda skolorna. En annan fördel med detta
observationsschema är att någon annan skulle kunna genomföra en liknande observation.
Dessutom underlättar ett observationsschema själva genomförandet av observationen då man
har vissa riktlinjer att utgå ifrån.

Under den första observationen som genomfördes i år 1-3 uppstod ett problem. Jag hade inte
tänkt på hur jag skulle kunna observera vilka sorters bilder barnen mötte när de arbetade
individuellt, exempelvis när de läser egen skönlitterär bok. Jag avbröt därför observationen
och skrev om vissa delar av observationsschemat så att det bättre motsvarade de villkor som
observationerna genomfördes i.

Observationerna i år 1-3 skedde under två heldagar som följde på varandra. Observationerna
av de fyra 50-minuterslektionerna i biologi för år 7-8 genomfördes under en heldag. Alla
observationerna genomfördes under en period på 14 dagar. Observationerna av de lägre
åldrarna genomfördes i deras klassrum som var beläget i en särskild byggnad på skolan.
Biologilektionerna i de högre åldrarna gavs för fyra olika klasser, men de genomfördes alla i
samma klassrum –klassrummet för biologi.

I observationerna av de lägre åldrarna, blev jag presenterad inför klassen den dagen jag
genomförde min provobservation. Jag förklarade också för klassen vad jag skulle göra för
någonting, vad jag skulle göra med mitt material och hur länge jag skulle vara där. Under
dessa två observationer var jag därför känd och kunde röra mig fritt i klassrummet under
lektionerna. I observationerna av de högre åldrarna, blev jag presenterad inför klasserna i
början av varje lektion. Också under dessa lektioner gav jag eleverna samma förklaring till
vad jag gjorde där, som de yngre eleverna fick. Jag kunde röra mig fritt i klassrummet även
under dessa lektioner.

Under observationerna använde jag mig av papper och penna som hjälpmedel. Jag förde
anteckningar och gjorde skisser av de bilder jag observerat. Jag skissade noggrannare de
bilder som inte är beständiga. De beständiga bilderna t ex bilder ur läromedel, noterade jag
med källhänvisning och med mina reflektioner. Detta för att spara tid under själva
observationen. Efter lektionernas slut kunde jag därför sätta mig ned och analyserade dessa
bilder. Jag försökte att vara så lite delaktig i undervisningen som möjligt under
observationerna, detta för att kunna koncentrera mig på mitt syfte och vara så aktiv som
möjligt i genomförandet av observationen.

Observationerna av klassrummen skedde efter skoldagens slut. Detta för att jag skulle kunna
observera alla de bilder som fanns där utan att bli störd. Det tog ca 30 minuter att göra
klassrumsobservationen i år 1-3 och ca 10 minuter att göra klassrumsobservationen i år 7-8.
Jag använde också här papper och penna för att göra en skiss över rummet, där jag kunde
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märka ut var bilderna hittades och för att göra skisser av själva bilderna. I klassrummet för år
1-3 fanns det så många bilder att jag också använde mig av en digitalkamera för att
dokumentera dessa. Det var tänkt att även dokumentationen av klassrummet för år 7-8 skulle
ske med hjälp av en digitalkamera, men olika omständigheter medförde att jag fick använda
endast papper och penna.

3.2.3 Bearbetning av observationerna
Enligt Patel och Davidsson (1994) ska observatören när observationsperioden är slut skriva
ned en fullständig redogörelse så fort som möjligt, detta oberoende av om
observationsperioden varit längre eller kortare. Eftersom jag var med två hela dagar i år 1-3
var jag också där när eleverna arbetade individuellt, t ex med läsning och eget arbete. Dessa
”hål” i mina observationer använde jag till att komplettera och skriva rent anteckningar.
Samma komplettering av anteckningar gjorde jag  mellan lektionerna vid observationerna av
år 7-8.

Samma dag som observationerna genomfördes skrev jag ned det jag hade observerat. Detta
råmaterial har jag inte lagt med som bilagor pga. dess omfattning. Under skrivandet av denna
uppsats har jag omarbetat detta material för att få en tydlig struktur i resultatdelen.

3.3 Intervjuerna
Denna del av den empiriska undersökningen består av tre intervjuer med lärare som är
yrkesverksamma i år 1-3 och år 7-8.

3.3.1 Urval
Jag var intresserad av att göra intervjuer med lärare som arbetar Bifrostinspirerat eftersom de
har en tydlig bildfokusering i sitt arbetssätt med ateljéverkstad. Genom en personlig kontakt
fick jag reda på en skola som arbetade på detta sätt. På denna skola intervjuade jag två lärare i
år 1-3. Dessa lärare hade jag kommit i kontakt med via rektorn på skolan. Jag ville göra
intervjuer med lärare som arbetar i både de yngre och äldre skolåren för att kunna få en bättre
helhetsbild av de undervisningssammanhang där eleven möter bilder. Min förhoppning med
att välja lärare som arbetar med de yngsta och de äldsta som jag kommer att få undervisa efter
min utbildning, grundar sig också på att upptäcka metodiska likheter och skillnader. Tyvärr
hittade jag ingen år 7-9-skola som arbetade Bifrostinspirerat. Jag valde därför att göra en
intervju på den 7-9-skola som eleverna på min första intervjuskola fortsätter till efter sina
först sex år. På denna skola gjorde jag en intervju med en lärare som undervisade i biologi i år
7-8, denna lärare fick jag kontakt med via rektorn på skolan.

3.3.2 Genomförandet
Jag har genomfört två intervjuer med lärare som arbetar i år 1-3 och en intervju med en lärare
som arbetar i år 7-8.

Jag har haft kontakt med de aktuella lärarna genom telefon före intervjuerna. Vid detta
telefonsamtal talade vi om vad jag hade för syfte med mitt examensarbete. Jag frågade om de
ville ha en skriftlig information kring mitt arbete. Alla tre avböjde och tyckte att de fått
tillräckligt mycket information genom vårt telefonsamtal. För att lärarna skulle kunna
förbereda sig inför intervjun och för att de skulle få veta vad jag ville ha reda på, sände jag
dem mina intervjufrågor (se bilaga 2) via e-mail enligt överenskommelse per telefon. Detta
utskick gjordes ca 3 dagar innan intervjuns genomförande.
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Intervjuerna genomfördes på den skola som läraren arbetade på. Intervjuerna genomfördes i
samband med de observationer jag också gjorde hos läraren och alla intervjuer genomfördes
under en period av 14 dagar. Platsen var inte bestämd i förväg, men jag hade framfört
önskemål om ett avskilt rum. Intervjun med lärarna som undervisade år 1-3 genomfördes i
deras personalrum, medan intervjun med läraren som undervisade år 7-8 genomfördes i ett
grupprum. Jag hade informerat respondenterna om att intervjun skulle ta ca 30-40 minuter.
Denna tidangivelse stämde ganska bra, intervjutiden var ca 40 minuter.

Under intervjuerna använde jag mig av bandspelare, dels för att kunna vara mer aktiv som
lyssnare och för att underlätta bearbetningen av intervjuerna. När man använder sig av
bandinspelningar är det viktigt att ha intervjupersonernas tillstånd (Patel och Davidsson,
1994). Därför frågade jag under den första kontakten per telefon mina respondenter om lov att
få spela in intervjun. Jag lovade att jag efter min avskrift skulle radera banden och att hon/han
skulle få möjlighet till att korrigera och komplettera sina utsagor. Alla intervjupersoner var
positiva till detta. Jag gjorde också korta minnesanteckningar som komplement till
bandinspelningen. Minnesanteckningarna skulle också kunna fungera som extra säkerhet
utifall det skulle uppstå något tekniskt fel med bandinspelningen.

Intervjun kan beskrivas som halvstrukturerad. Enligt Patel och Davidsson (1994) har man mål
och syfte klart för sig och kan använda frågorna som ett underlag för samtalet. Frågorna
behöver då inte ställas i exakt samma ordningsföljd. Under intervjun ställde jag också flera
olika följdfrågor som jag kände var relevanta. Dessa ingår inte i bilagan (bilaga 2) över
intervjufrågorna eftersom de varierade från gång till gång, beroende på hur samtalet
utvecklades.

Efter bearbetningen av intervjumaterialet skickade jag utskriften via e-mail till respektive
respondent för att de skulle kunna komplettera och korrigera utskriften. De skickade sedan ett
e-mail med deras svar och kommentarer.

3.3.3 Bearbetning av intervjumaterial
Samma dag som de individuella intervjuerna genomfördes skrev jag ned svaren på frågorna.
Jag började dock med att lyssna på bandinspelningen ett flertal gånger. Samtalen skrevs ut
som löpande text under respektive fråga, utan tillägg och utan att något togs bort. Den enda
redigeringen av råmaterialet var att jag gjorde läsliga meningar av det som hade berättats.
Patel och Davidsson (1994) föreslår att råmaterialet från intervjuer skall bifogas som bilagor.
Då intervjuerna i utskriven form blev ett för omfattande material kunde jag inte på grund av
tryckkostnaden bifoga dessa som bilagor.

Efter utskriften av intervjuerna läste jag noga igenom dem. Sedan strukturerade jag svaren
under de frågeställningar som min uppsats söker svar på. Detta gjorde jag eftersom jag tyckte
mig se att respondenterna svarat på flera frågor samtidigt vid vissa tillfällen. För att göra det
lättare för läsaren att se likheter och skillnader i respondenternas svar, har jag sammanställt
svaren från de tre lärarna under varje fråga. Denna struktur anser jag underlättar läsandet. För
att ytterligare underlätta läsandet har jag till viss del bearbetat språket.

3.4 Litteraturstudien
Jag har efter egna sökningar och tips från min handledare fått tag i relevant litteratur. Denna
litteratur är hämtad på Stads- och Humanistiska biblioteket i Linköping med hjälp av
sökmotor och informationsdisk.
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3.5 Resultatets utformning
Resultatet är indelat i två huvudgrupper, dessa är intervjuresultat och observationsresultat. Jag
har valt att redovisa intervjuerna först trots att observationerna genomfördes först. Mitt val
beror på att det i observationsresultatet görs hänvisningar till de intervjuade. Jag tror då att det
underlättar för läsaren att känna till intervjun först. Varje huvudgrupp inleds med en kort
presentation av bakgrundsvariabler och en beskrivning av hur de namnges.

Intervjuerna redovisas sammanställda och språkligt bearbetade. Det betyder att jag har
sammanställt svaret från de tre olika lärarna utifrån de frågeställningar jag har i detta arbete.

Jag har valt att redovisa observationerna i två delar. I den första delen av
observationsresultatet beskriver jag klassrumsobservationerna. De består av de bilder som
fanns i klassrummet på skola A och sedan de bilder som fanns i klassrummet på skola B. I den
andra delen beskriver jag de bilder som förekom i undervisningssituationerna. Först beskriver
jag de bilder som förekom under observationer i år 1-3 och sedan de i år 7-8. Jag har valt att
göra denna uppdelning i klassrumsobservationer och undervisningsobservationer för att lättare
kunna leta efter likheter och skillnader mellan de olika åren.

3.6 Diskussionens utformning
I diskussionen har jag försökt att behandla de likheter och olikheter som finns mellan
litteraturen och det empiriska materialet. Jag har också försökt att göra en jämförelse mellan
de år 1-3 och år 7-8. I den har jag försökt att visa vilka skillnader och likheter finns det i de
bilder som eleverna möter under en vanlig skoldag. Jag försöker och se om observationerna
visar på någon skillnad i frekvensen av bildanvändning mellan åren.

Jag har lagt upp min diskussion kring de frågor jag använt mig av i min problemformulering
av det här arbetet för att underlätta läsningen för er läsare.
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4 LITTERATURGENOMGÅNG

I litteraturdelen använder jag mig av begreppet bild. Med det menar jag inte skolämnet bild
utan olika typer av bilder. Det kan vara både två- och tredimensionella och de kan vara
utförda i olika tekniker, som foto, tecknade eller målade etc. När jag skriver om skolämnet
bild har jag använt begreppet bildämne.

4.1 Reggio Emilia
Verksamheten Reggio Emilia byggdes upp efter Andra Världs Krigets slut i Italien.
Grundaren hette Loris Malaguzzi. I pedagogiken i daghemmen i Reggio utgår man ifrån
tanken att barn är ”förmögna” och menar då att de är rika på resurser och kapabla att bygga
upp sin värld.

4.1.1 Grundläggande pedagogiska tankar
Barnet har hundra språk säger man i Reggio Emilia. Då menar man att barnet har förmågan att
uttrycka sig på flera sätt. I Sverige har länge det skriftliga och verbala språket varit ett
dominerande uttryckssätt. I Reggio Emilia kan barnet även uttrycka sig genom musik, dans,
bild och på många andra sätt (Wallin, 1996).

Om ett uttryckssätt utvecklas (t.ex. bildspråket), gynnas även andra uttryckssätt (t.ex.
verbalspråket) (Wetterholm, 1992).

Wallin (1996) beskriver hur kunskap föds i en interaktion mellan barnet och objektet (t.ex. en
blomma) och i interaktionen mellan olika barn och mellan barn och vuxna. Även utvecklingen
av olika uttryckssätt, både kognitiva och kommunikativa, sker i en interaktion med varandra
och genom egna erfarenheter (Wetterholm, 1992).

Pedagogerna i Reggio Emilia tror inte som Piaget att barnet har all kunskap i sig från början
och att den utlöser sig själv i olika stadier upp till tonåren. Däremot ses barnet som aktivt och
med en inneboende kraft att vilja växa. Barnet klarar inte att bygga upp sin värld ensam utan
behöver vuxna som ser dem, lyssnar på dem, utmanar dem och hjälper dem att överskrida
tidigare gränser (Wallin, 1996).

4.1.2 Bildpedagogiken i Reggio Emilia
I Reggio Emilia pratar man om de hundra språken vilket är ett symboliskt uttryck för alla våra
språkliga möjligheter, trots det har intresset riktats mot bildspråket. Barnet upplever sin
omvärld genom bilder och dess verklighetsuppfattning påverkas av dessa. Genom att berätta
om sina upplevelser och iakttagelser i bild lär sig barnet att möta denna bildvärld. Barnet får
ett eget bildspråk att möta massmediabilden med (Wetterholm, 1992).

Då barnen uttrycker sig i bild är det inte en dekorativ målning som är syftet med arbetet, utan
att barnen ska skapa med hjälp av sina kunskaper. Dessa kunskaper kan vara resultatet av
relationer eller upplevelser som barnen har haft. Atelieristan i Reggio Emilia påverkar
medvetet barnen genom att uppmana dem att måla det de ser, det de vet och det de känner för
att undvika stereotypt tecknande. Barnens sinnliga upplevelser blir till insikter och kunskaper
som får komma till uttryck genom bildspråket. Barnen ska lära sig att se, och att inse. Denna
tanke kan liknas vid Jean Piagets  kloka ord ”barn måste gripa för att begripa” enligt Karin
Wallin (Wallin m.fl., 1981).
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Det synliga resultatet av deras bildpedagogik blir att förskolebarnen presterar långt mer
avancerade bilder än vad utvecklingspsykologerna menar är normalt för åldern. Malaguzzi
tycker att det är synd att omvärlden koncentrerar sig på det vackra i bilderna. Tidigare har vi
ansett att barn använder bilder i första hand för att fantisera och göra vackra dekorationer.
Reggiobarnen använder bilden för att beskriva eller berätta om något. Bilden har alltså
betydelse också inom den kognitiva utvecklingen (Wetterholm, 1992).

4.2 Bifrost
Bifrost är en friskola i Danmark. Skolan grundades 1987. Initiativet till skolan togs av en
grupp föräldrar och lärare som ville vidareutveckla de undervisningsprinciper som hade varit
ram för lärarnas undervisning i sjutton år inom inskolningsområdet.

4.2.1 Grundläggande pedagogiska tankar
Skolans målsättning är att eleven ska vara huvudaktör i sitt eget liv. De vill att eleven ska
utvecklas till en klok och handlingsduglig  människa. De vill också att eleven ska få insikt i
naturens och kulturens sammanhang, så att de kan vara med och agera ansvarsfullt och
förverkliga ett gott liv både nu och senare. De vill också ha en skola som respekterar den
enskilda människans rätt till det bästa möjliga liv utifrån de förutsättningar som ges
(Abildtrup Johansen mfl, 1997).

Man beskriver också att Bifrostskolan bygger på: glädje, sinnlighet, omvärldsförståelse,
fantasi, nyfikenhet, hand och själ, mångfald och verksamhet, tid och rum, medansvar och
medbestämmande samt barnet. På skolan kallar man läroprocesserna för kvalitativa. Den
kvalitativa läroprocessen har fyra kärnpunkter:
1. Upplevelsen – kan vara gemensam för alla på skolan eller anpassas efter ett enda eller två

stadier. Alla elever ska ha möjlighet till inlevelse. Upplevelsen ska vara en provokation i
förhållande till den kunskap, insikt och förståelse som eleverna redan har. Då uppstår
funderingar, som ger eleverna lust att ställa nya frågor, söka ny kunskap.

2. Dialogen – är till för att skapa självständiga människor och därför skall eleverna vara
medansvariga för skolarbetet.

3. Det goda arbetet – definieras av att det finns ett samband mellan det som huvudet tänker
och det som kroppen gör. Eleven ska uppleva förändring från beslut, planering, utförande
och värdering av sitt eget arbete.

4. Insikten i nödvändigheten – den nödvändiga insikten, dvs att förstå att det är nödvändigt
att kunna läsa, skriva och räkna osv (Abildtrup Johansen mfl, 1997).

4.2.2 Bildpedagogiken i Bifrost
På Bifrost är konstupplevelser oftast utgångspunkten för undervisningen. Man har arbetat med
många stora verk och konstnärer, t.ex. van Goghs tavlor, bildkonstnären Escher.
Konstupplevelser av det här slaget har i skolan traditionellt varit förbehållna de äldsta barnen.
Bakom den traditionen ligger en uppfattning om att konst ska förstås intellektuellt. Mindre
barn har arbetat med ett innehåll som oftast gjorts speciellt för barn. Det har tom. uppstått en
speciell barnkultur. Pedagogerna på Bifrostskolan menar att 70-talets barnkultur är
skrämmande exempel på vuxnas försök att skapa konst för barn. Resultaten var uttänkta i
förväg, urvattnade och förtunnade. Budskapen var enkla och tydliga. Istället använder
pedagogerna på Bifrost konst som inte är skapad för barn. De tycker att det är spännande med
konstens väsen eftersom den arbetar med livsfrågor och verkligheten på ett symboliskt,
estetiskt sätt. Konsten förmedlar och inbjuder till andra former för inlevelse, upplevelse och
insikt och skapar härigenom identifikation med det upplevda. Pedagogerna menar att konsten
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kan få människor att förstå och tänka på nya sätt. Och ett annorlunda tänkande skapar
möjligheter för andra och nya handlingssätt ( Abildtrup Johansen mfl, 1997).

4.3  Vad är en bild?
Brundin m.fl. (1996) beskriver det som vi i dagligt tal kallar för bild, som något som uppstår
då någon på en plan yta eller form har framställt en tanke eller ett synintryck.
Enligt Hansson m.fl. (1974) uppfattar de flesta människor en bild som något platt och
fyrkantigt. Bilder är det som finns i fotoalbum, tidningar och möjligtvis TV. Detta är enligt
Hansson m.fl. rätt men han tillägger att bilder också kan vara tredimensionella objekt,
skulpturer och konsthantverksprodukter är också bilder (Hansson, Karlsson och Nordström,
1974).

Enligt Backman & Eklund (1988) kan man svara på tre olika sätt om man ställer frågan vad
en bild är. Ett svar kan vara ett fotografi eller en teckning. Ett sådant svar anger den teknik
med vilken bilden produceras och säger något om bildens fysiska egenskaper. Ett annat svar
kan vara att ange vad bilden föreställer eller liknar. Bilden kan fungera som en representation
eftersom den har egenskapen att kunna föreställa något annat än vad den i fysisk mening är.
Det tredje sättet att besvara frågan är att säga något om de syften som ligger bakom
användningen av bilden, t.ex. att förmedla kunskap eller att göra propaganda.

En annan typ av bild är det vi kallar minnesbild eller tankebild enligt Brundin m.fl. (1996)
Minnesbild eller tankebild är synintryck som är lagrade i hjärnan, eller som vi får direkt då vi
tittar på något. Billström (1991) benämner denna typ av bilder som inre bilder.

Hansson m.fl. (1974) säger också att bilden är ett språk. Ett bildmeddelande har alltid skapats
av någon eller några, som på något vis vill kommunicera.

4.3.1 Olika klassifikationssätt av bilder
Vår omgivning är full av bilder som skiljer sig åt på många olika sätt. Begreppet bild är brett
och rymmer allt från ett frimärke på brevet, statyn på ett torg, cirkeldiagrammet i en lärobok
till filmbilden på en biograf. För att kunna diskutera bilden och lärandet behövs en
systematisering.

Hansson m.fl. (1974) tänker sig en möjlig uppdelning av bilder utifrån definitionsgrunden
media. Man kan då sortera bilderna så att alla tv-bilder kommer för sig, alla pressbilder för sig
och alla bokillustrationer för sig osv. Hansson m.fl. visar dock på ett antal nackdelar med en
sådan klassifikation. Dels blir det svårt att placera mera udda bilder och även massbilder som
frimärken och sedlar, vilka inte hör hemma i det vi menar med media.

Backman & Eklund (1988) har utifrån sitt svar på vad en bild är, visat att det finns olika
grunder för indelning av bilder i grupper. Dessa grunder är:

Bildtekniker
Här gör författaren en skillnad mellan bilder som karaktäriseras av att de har en utsträckning i
höjd och bredd (tvådimensionella) och mellan de som har en utsträckning i både höjd, bredd
och djup (tredimensionella).
Ett annat sätt att klassificera bilder är att titta på hur de har gjorts. Här skiljer man på manuell
bildproduktion och teknisk bildproduktion. Bilder som görs för hand, t.ex. teckningar och
målningar hör till den manuella bildproduktionen. Foton, filmer och videoprogram är resultat



15

av den tekniska bildproduktionen. En annan skillnad ligger i sättet att efterhand utforma
bilden i en manuell produktion och det direkta registrerandet i en teknisk produktion. Detta
utgör en skillnad även fast det är möjligt att manipulera foto, video och film i efterhand.
Produktionssättet ger bilden olika egenskaper som måste beaktas både i studier av bilder och i
skapandet och användningen av bilder.

Bildens funktioner
Oavsett vilken teknik som använts för att framställa bilden, är dess informativa funktion
allmänt sett att föreställa något inför betraktaren, dvs. att vara en representation. Bilden har ett
antal olika funktioner. Dels skiljer man på om bilden är en avbild, ett tecken eller en symbol.
Med avbild menar man att bilden ger betraktaren samma visuella information som betraktaren
skulle få om denne stod på samma position som fotografen eller konstnären. Tecken i bilden
betyder att man kan se detaljer som berättar något. Ett exempel  på ett tecken är spår i snö,
som visar att något gått där. För att bilden ska fungera som en symbol krävs en
överenskommelse om dess betydelse. De utmärks också av att förhållandet mellan deras
utseende (motiv) och deras budskap kan vara helt godtyckligt. Bilden som symbol möter oss
som vägmärken men också som varselmärken på arbetsplatser och som mer ämnesmässigt
avgränsade teckenuppsättningar inom olika områden.
Man kan också skilja på funktionen hos bilden genom att titta på dess huvudbetydelse,
bibetydelse och associationer. Med huvudbetydelse menar man framställningens hänvisning
till ett allmängiltigt begrepp. Huvudbetydelsen är densamma för olika personer. Bibetydelsen
varierar med vilka kunskaper och attityder betraktaren har. Bilden av ett hus kan alltså ha
olika bibetydelse för betraktaren beroende på om denne är arkitekt eller ägare av huset.
Associationer till bilden skapas utifrån betraktarens tankar kring bilden. Bilden kan framkalla
en tankevärld bortom dess egna betydelse men som ändå är knuten till vad bilden visar.
Man kan också titta på bildens funktion i kommunikationsprocessen. Där kan bilden vara
instrumentell eller expressiv. Den instrumentella bilden kännetecknas av att den fungerar i
syfte att förmedla kunskap. Den expressiva bilden är däremot inte ämnad för en specifik
mottagargrupp och dess syfte är att uttrycka en känsla, stämning eller en upplevelse.

Syfte och sammanhang
En annan typ av klassifikation av bilden är att titta på hur bilden återspeglar olika syften
(avsikter) som avsändaren har. Författaren nämner bl.a. syften som förklara, övertyga och
underhålla. Denna typ av klassificering innebär dock en viss analys, innan indelningen kan
göras (Hansson m.fl., 1974). Dock vinner man t.ex. att kategorin underhållningsbild kan
göras. Om man sorterade bilderna utifrån betraktarens uppfattning om underhållning vore
detta orimligt. För honom/henne kan de flesta bilder vara underhållande t o m reportagebilder
som innehåller krig. Utgår vi däremot från avsändarens avsikt kan vi lättare göra denna
bestämning.
Hansson m.fl. har utifrån denna utgångspunkt för klassificering av bilder kommit fram till sex
huvudkategorier, där avsändarens syfte är att ge:
1. Underhållning
2. Reklam
3. Propaganda
4. Kunskaper
5. Anvisningar och varningar
6. Nyheter

Billström (1991) beskriver två olika sätt att systematisera det rika flöde av bilder som omger
oss. Dessa två sätt återfinns i de sätt som Backman och Eklund beskriver. Billström menar att
man kan dela in bilder efter framställningssättet, dvs handgjorda bilder, fotografiska bilder
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och elektroniska bilder. Det andra sättet han beskriver är att gruppera bilderna efter syftet med
dem. Det leder till att man talar om konstbilder, progagandistiska bilder, bilder som är
varnande eller anvisande (ex. trafikmärken och olika tecken och symboler),
underhållningsbilder samt slutligen bilder som är av reportagekaraktär. Billström pekar dock
på en svårighet med denna klassifikationsmetod, nämligen att en bild kan tillhöra flera
kategorier samtidigt.

4.3.2 Bilden i historien
Vi har fått vår historia till stor del genom just bilder. Genom bilderna kan vi möta upplevelser
och erfarenheter som människor som inte längre lever har gjort. Mänskligheten tog ett stor
kliv i sin utveckling då någon en dag insåg möjligheten att med ett stycke lera avsätta
urskiljbara märken på ett underlag i avvikande färg och kulör. I upptäckten låg också att de
här märkena kunde se olika ut och att man plötsligt insåg att de kunde likna föremål eller
företeelser i omvärlden (Nobel & Sjöstedt, 1982).

Grottmålningar från 10-15000 år fKr avbildar ofta det mest centrala för ett folk som försörjer
sig genom jakt. Man kan föreställa sig att en djurbild kunde ha många olika funktioner. Den
kunde dels lära ut hur djuret såg ut och vart man skulle sticka spjutet för att avliva det. Bilden
kan också ha haft en magisk betydelse, den kan ha varit ett offer till gudarna i önskan om god
jaktlycka. En tredje funktion bilden kan ha haft var att den gav innehåll åt det råa
bergsrummet, skapade atomsfär (ibid).

Den föreställande bildens funktion att vara ställföreträdande exemplifieras ännu klarare
genom kartbilden. Kartbilden hjälper oss att göra naturen överskådlig och hanterlig. En kartas
olika tecken för berg, vattendrag och mossar kan också tjäna som exempel på hur ett
teckenspråk kan växa fram med en större grad av begreppsmässig abstraktion. Andra exempel
på teckenspråk från andra epoker är runskrift och egyptiernas rebusartade bildberättelser
(ibid).

På 1400-talet utvecklades tryckkonsten och detta innebar nya möjligheter för att sprida bilder
och skrift, kunskaper och upplevelser, till flera människor. I mitten av 1800-talet kom
kameran och med den nya möjligheter till att exakt återge verkligheten. Tidigare hade det
enda sättet att återge och bevara en verklighet satt i ständig förvandling varit att för hand
skapa en bild (ibid).

Nobel & Sjöstedt (1982) beskriver bilden som språk.

”Bilden är ett försök att hejda tidens gång och att för
framtiden berätta om betydelsefulla förhållanden”
                              (Nobel & Sjöstedt, 1982, s.17)

Idag nästan översköljs vi av ett oerhört antal bilder med budskap. Bilder är idag så vanliga att
vi nästan håller på att förlora medvetandet – i alla fall medvetandet om bildens funktion och
sociala roll, enligt Nobel & Sjöstedt (1982). Författarna menar också att kunskap om bilden
som språk och verktyg är en förutsättning för att kunna förstå vår miljö och för att vara med
och forma den.
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4.4 Bildämnets historik
Bild och form går från stram disciplinering av formtänkande, kopiering, smakfostran till det
”fria” skapandets genombrott på 1930-talet. I skolan är teckning och linearritning (man gjorde
olika typer av linjer på ett papper efter lärarens instruktion) ett ämne som skiljs från övriga
ämnen och övergår senare till att bli ett ”hjälpämne” i hemkunskap under 1920-talet. Bilden
fortsätter att vara ett ”hjälpämne” ända fram till och med 1962 års läroplan, Lgr 62. Under en
lång tid ses bild som ett ”hjälpämne” i hembygdsundervisningen men ämnet får ett kraftigt
uppsving i Lgr 80 och bilden betraktas i likhet med i Barnstugeutredningen som ett språk
(Lindahl, 2002).

I den gemensamma läroplanen för förskola och skola (Lpo 94) beskrivs lärandet som en
process där det skapande arbetet i olika former är en viktig grund för synen på barns växande
och lärande (Lindahl, 2002).

4.4.1 Massundervisning
I början av 1800-talet bedrevs undervisningen i klassrum med mellan 50 och 100 elever. En
av de först pedagogerna som utvecklade metoder för massundervisning var Johan Heinrich
Pestalozzi (1746-1827). I Pestalozzis metodböcker fanns detaljerade beskrivningar av hur
läraren skulle bedriva undervisningen. Bakom Pestalozzis idéer låg en uppfattning om
tecknandets betydelse för ögats förmåga att se riktigt. Teckning hade alltså som slutmål att
lära eleverna att avbilda och att utveckla sin iakttagelseförmåga (Åsén, 1992).

I slutet av 1870 blev teckning ett eget ämne. Under den allmänna folkskolans framväxt i
Sverige spelade teckning en mycket marginell roll. Den metod som rekommenderades byggde
på Pestalozzis metodtradition (ibid).

4.4.2 Teckning som uttrycksmedel
En viktig grund för förändringarna av teckningsämnet var framväxten av psykologin. I början
av 1900-talet började man konstruera teorier om barnteckningens olika utvecklingsstadier –
från primitivt klotter till fullt utvecklad rumsuppfattning i bilderna. Detta användes i
skolsammanhang för att avgöra vilka krav man kunde ställa på elevens teckningsförmåga.
Georg Kerschensteiner var en av de pedagoger som medvetet sökte stöd för sina idéer inom
psykologin. Han grundade arbetsskolerörelsen i Europa och utvecklade idéer om den egna
aktivitetens och det skapande arbetets betydelse för barns kunskapsinhämtande (Åsén, 1992).

Arbetsskolepedagogikens principer hade stort inflytande, vilket kan ses i 1919 års
undervisningsplan. Teckning skulle först och främst vara ett uttrycksmedel för eleverna och
som sådant användas även i andra ämnen. Under en elevs tre först år ingick teckning i ämnet
”hembygdsundervisning med arbetsövningar”. Att utveckla elevernas iakttagelseförmåga och
vidga deras föreställningsvärld var en stor uppgift, samt att de fick övning i att uttrycka sig
(ibid).

4.4.3 Det fria skapandet
Den pedagogiska debatten började under mellankrigstiden att lyfta fram barnets behov av att
uttrycka sig fritt. Herbert Read och Viktor Lowenfeld presenterade sina idéer om friare
metodik på 1940-talet. Det fria skapandet fick sitt genombrott under 1950- och 1960-talet. I
1962 års läroplan för grundskolan kan man läsa om fördömande av avritning och istället
framhölls idéer om fritt skapande och estetisk fostran. Teckningsämnet fick således ett annat
innehåll och en annan roll än tidigare, ofta frikopplat från innehållet i andra ämnen (Åsén,
1992).
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4.4.4 På väg mot en ny ämnesinriktning
Under 1960-talet tog diskussionen om teckningsämnet ny fart. Det fria skapandets idé började
ifrågasättas. Kritikerna menade att teckningsundervisning borde innehålla både kunskap om
bild, bildspråk och skapande bildarbete. Enligt dessa kritiker borde en väsentlig uppgift för
skolan vara att göra eleverna medvetna om det kommersiella bildspråkets makt och lära dem
att kritiskt granska de budskap som olika bilder förmedlar. I 1969 års läroplaner ser man en
början till förändring av teckningsämnet (Åsén, 1992).

4.4.5 Teckning blir bild
I nästa läroplan (Lgr 80) har ämnet bytt namn från Teckning till Bild. Namnbytet slog fast att
det inte bara är teckning man arbetar med, utan bilder av alla de slag. Det nya bildämnet
beskrivs som ett språkämne, där bildspråket lyfts fram som ett viktigt kommunikationsmedel
vid sidan av tala, läsa och skriva (Åsén, 1992).

4.4.6 Bildämnet i Lpo 94
Den senaste läroplanen, 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, har fått
en annan utformning än de tidigare läroplanerna. Den nya läroplanen är anpassad efter
skolans mål- och resultatorienterade styrsystem.

Under rubriken Skolans uppgifter står följande att läsa:
Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en
varierad och balanserad sammansättning av ämnen och arbetsformer.
Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och att växa med sina uppgifter. I skolarbetet
skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna
uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans,
musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En
harmonisk bildningsgång omfattar inslag av såväl manuellt som intellektuellt arbete.

Under kapitlet Mål och riktlinjer anges dels mål att sträva mot, vilka anger inriktningen på
skolans arbete, dels mål att uppnå, vilka uttrycker vad eleverna minst skall ha uppnått år 9 när
de lämnar skolan. I mål att sträva mot kan man läsa att skolan skall sträva efter att varje elev
•  utvecklar sitt eget sätt att lära
Följande uttrycks i mål att uppnå i grundskolan:
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola
•  har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av

samhällets kulturutbud samt
•  har kunskaper om medier och deras roll
Man kan också läsa att läraren skall
•  ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel
•  organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och

samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga.

4.4.7 Kursplanen
Vid sidan av läroplanen finns Kursplaner för grundskolan, vilka uttrycker de krav som staten
har ställt på olika ämnen. Kursplanerna uttrycker mål för ämnet samt struktur. Stoffurvalet är
sedan lärarens uppgift i samverkan med eleverna. (SOU 1992:94)

I kursplanen för bild kan man läsa att bilden är ett språk, vilket kan användas för
kommunikation och påverkan och som kan förmedla upplevelser precis som det talade och
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skrivna språket. Man påpekar likheter mellan bild och svenska eftersom båda ämnena syftar
till att ge eleven ökad uttrycksmöjlighet. Man menar att bildspråket är en av flera vägar till
kunskap och personlig utveckling. I arbetet med bilder gestaltas erfarenheter och kunskap
produceras och blir synlig, gripbar och möjlig att förmedla. Man kan också läsa att bild och
bildkonst ger unika möjligheter till studier och reflektion kring människors sätt att tänka,
skapa och uppleva sig själva och omvärlden i olika tider och kulturer. Man kan göra detta tack
vare att bilder har framställt och införlivats med människans språk- och begreppsvärld genom
hela hennes kända historia.

Kursplanen anger också uppnåendemål för år 5 och år 9. Dessa uppnåendemål anger vilka
baskunskaper eleverna skall ha efter år 5 respektive år 9. Jag citerar de uppnåendemål för år 5
och år 9 som är relevanta för det här arbetet.

Eleven skall i år 5:
•  kunna använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara,
•  ha grundläggande förmåga att granska och tolka bilder och former.

Eleven skall i år 9:
•  kunna använda egna och andras bilder i bestämda syften,
•  kunna analysera och kritiskt granska konstbilder, bilder för reklam och propaganda,

nyheter och information i form av tredimensionell gestaltning, stillbilder och rörliga
bilder.

I kursplanen är bildämnet uppbyggt i fyra huvudmoment med följande rubriker:
•  att se och iaktta
•  att framställa bilder
•  att se och tolka bilder
•  att använda bilder

Jag har valt att beskriva att se och iaktta och att se och tolka bilder mer ingående än de övriga
två rubrikerna. Detta val bygger på relevansen för detta arbete.

Att se och iaktta
Vår hjärna är inte en passiv mottagare av färger, mönster eller figurer. Vi försöker ständigt att
tolka, finna kategorier och strukturer. Gärdenfors menar att vårt sökande finns i skilda nivåer.
I botten ligger biologiskt betingade mekanismer och överst finns kulturella koder. Dessa
kulturella koder behöver vi för att ha förståelse för vår kultur och begripa det vi ser. Vi ordnar
koderna i olika kategorier, detta kallas för kategorisk perception. Gärdenfors påpekar att de
inlärda kategorierna slentrianmässigt också kan påverka det vi lägger märke till, det vi
omdevetet sorterar bort. Genom medveten träning av och undervisning i visuell perception
kan man förhindra detta och i stället lära sig att förfina kategorierna eller skapa nya
(Wetterholm, 2001).

Det visuella tänkandet inrymmer både det som initieras vid direkt perception, men också i
interaktion med tidigare upplevelser. Arnheim säger att samma typ av tankeoperation som
sker i huvudet hos en konstnär eller hos en vetenskapsman också sker hos var och en.
Arnheim menar att detta påverkar vårt sätt att se på konst och vetenskap. Bildkonsten kan ha
en annan betydelse än att betrakta sig själv och sin omvärld, nämligen att ha betydelse för
grundläggande kognitiva funktioner hos var och en (Wetterholm, 2001).
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Wetterholm (2001) sammanfattar i sin avhandling En bildpedagogisk studie seendets
inriktning.
1. Att lära sig kategorisera seendet innebär att ögat ska finna t.ex. formlikheter hos föremål

och företeelser i omgivningen. Man kan söka efter rätvinkliga ytor med fyra sidor i det
rum man befinner sig i. Dörrar, fönster, tavlor, tak och böcker bildar då kategorin yta.
Man kan också låta ögat leta efter färglikheter/olikheter eller materialets ytstrukturer så
som len sträv och skrovlig.

2. Att lära sig söka protetypiska egenskaper i det sedda innebär t.ex. att identifiera blå
kulörer och försöka bestämma graden av blåhet.

3. Att lära sig skapa visuella tolkningsmönster innebär att t.ex. lära sig vad som är
karaktäristiskt för löv (björklöv, eklöv etc) beträffande färg, form, ytstruktur och storlek.

4. Att lära sig förstå det sedda som kulturella koder och kontexter innebär att t.ex. kunna
identifiera en röd stuga i barrskog som svensk och skilja den från en grekisk vit vid havets
strand. Här är det inte enbart perceptionen som fäller ett sådant omdöme utan även den
kognitiva kunskapen spelar roll.

5. Att lära sig skapa inre bildscheman för utveckling av visuellt minne innebär att lagra
karaktäristiska drag hos olika företeelser i sitt minne. Hur kan jag skilja en duva från en
hök? Hur kan jag avgöra utetemperaturen enbart genom att betrakta ljuset och luften
utanför mitt fönster?

6. Att lära sig utveckla det kreativa och fantasifulla innebär att i sin visuella tanke kunna
byta ut det man ser mot något annat eller att försöka se, som man aldrig tidigare har sett
det man för tillfället ser.

7. Att lära sig förstå seendet som en kognitiv process innebär att lära sig ifrågasätta det man
ser och förstå det sedda som uttryck för tankar, idéer, värderingar, kulturer, ideologier,
drömmar och fantasier. Man lär sig att förstå att inget behöver uppfattas som sant, bara för
att man har sett det.

Att se och tolka bilder
Bilder kan ha en mängd olika funktioner. De kan informera, underhålla, påverka eller ge en
estetisk upplevelse. Wetterholm (2001) skriver att förutom funktionen att beskriva, kan bilder
också förklara och förmedla olika budskap. Eleverna måste alltså lära sig att skilja på bildens
form, uttryck, innehåll och betydelse.

I de sammanhang där bilders innehåll och innebörd diskuteras kan både begreppen analys och
tolkning förekomma. Texten i kursplanen för bild använder ordet tolkning. Sjölin menar att
tolkning alltid är oavslutad till sin karaktär. Den kan föras vidare och fördjupas i kommande
möten. Upprepade möten med samma bild kan ge fördjupade kunskaper och upplevelser.
Även om bilden är den samma kan nya betydelser skapas i bilden då eleven förmår att tolka
på högre nivåer vid förnyade möten. Analys är enligt Filosofilexikonet (1983/1993) fakta och
analysen ses som en avslutad definitiv process (Wetterholm, 2001).

Även om man föredrar en öppen attityd i bildtolkande sammanhang så bör man ha en
grundläggande struktur. Denna struktur har getts många olika namn. Sjölin anger att bildens
signifikanta innehåll ska beskrivas. Med det avser han det som är direkt iakttagbart i bilden.
Det tolkade innehållet benämner han som bildens signifikata innehåll. Sjölin föreslår att man
byter dessa två vetenskapliga begrepp mot uttryck och innehåll. Uttryck är det man kan se och
innehåll är det man tolkat. Det räcker inte med dessa två nivåer i bildtolkningen, uttrycket och
innehållet, måste kompletteras med kunskap om vem som framställt bilden eller låtit
framställa den. Vi söker då bildskaparen eller avsändaren (Wetterholm, 2001).
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Wetterholm (2001) sammanfattar i sin avhandling En bildpedagogisk studie att se och tolka
bilder.
Att se och tolka bilder Tolkningens inriktning
Bildens form Olika bildkategorier såsom målning, foto eller

underhållningsbild, kunskapsbild osv.
Bildens uttryck Det direkt iakttagbara innehållet samt färg, form

yta osv, bildbyggande och illusion av djup
Bildens innehåll Det man kan se i bilden
Bildens betydelse Det man kan förstå av bilden, attityder till bilden

Att använda bilder
Eleverna ska få kunskaper i och erfarenhet av att presentera sina egna bilder samt att använda
egna eller andras bilder när de skall berätta, redovisa eller presentera något i skilda
sammanhang. Eleverna ska också få arbeta med integrerade språkliga uttryck i samverkan
mellan bild, svenska, musik och andra ämnen. (Wetterholm, 2001)

Att framställa bilder
Undervisningen ska utveckla förmågan att uttrycka sig medvetet och nyanserat genom olika
slags bilder.

4.5 Bild och inlärningsstilar

4.5.1 Gardner – De sju intelligenserna
Tidigare ansåg man att det var människans språkliga och matematiska intelligens som angav
människans totala intelligensen. De senaste årens forskning har funnit att människan har minst
sju intelligenscentra i hjärnan. Den främsta forskaren för denna teori är Howard Gardner vid
Harvard University. Det var hans bok De sju intelligenserna som förändrade den traditionella
syn man tidigare haft om människans intelligens. Gardner ifrågasatte de idag fortfarande
aktuella IQ-testen, utformade av den franske psykologen Alfred Binet, och deras sätt att
bestämma en persons intelligens. Gardner menade att dessa IQ-test endast bestod av isolerade
uppgifter och genomfördes i en onaturlig inlärningsmiljö och att de därför inte kan ge en rätt
bedömning av människans intelligens. Campbell (1994) skriver att Gardner istället menar att
intelligens är något som har att göra med (1) en uppsättning färdigheter som gör det möjligt
för individen att lösa problem och (2) förmågan att skapa en användbar produkt eller erbjuda
tjänster av värde för den kultur man lever i och (3) potentialen att upptäcka problem eller
ställa frågor som gör att individen kan skaffa sig ny kunskap. IQ-testen kan bara bestämma
människans logisk-matematiska och lingvistiska intelligens. Gardner studerade många olika
sorters människor och insåg att intelligens kan uttryckas i många olika former och att även de
med högerorienterad hjärndominans var intelligenta. Gardner identifierade också taktil-
kinestetisk, visuell-spatial, musikalisk, interpersonell och intrapersonell intelligens (Gardner,
1994).

Sju intelligenscentrum
Lingvistisk (språklig) intelligens innefattar förmågan att använda språket muntligt och
skriftligt; behärska språkets uppbyggnad, språkets ljud, betydelsen av språket och den
praktiska användningen av språket.

Logisk-matematisk intelligens innefattar förmågan att göra beräkningar, reflektera över
matematiska påståenden och hypoteser och att använda abstrakt symboliskt tänkande.
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Intelligensen innefattar också förmågan att uppfatta relationer och samband samt förklaringar
och analyser.

Taktil-kinestetisk (kroppslig) intelligens innefattar förmågan att handskas med föremål och att
använda olika fysiska färdigheter. Individer med denna intelligens har också en känsla för
timing och en perfekt samverkan mellan kropp och själ som gör att färdigheterna blir
fulländade.

Visuell-spatial intelligens innefattar förmågan att tänka i tre dimensioner. Viktiga delar i
denna intelligens är att förmågan att tänka i bilder, att tänka spatialt, att manipulera symboler,
att vara grafiskt och konstnärligt begåvad och att ha livlig fantasi.

Musikalisk intelligens innefattar förmågan att urskilja tonhöjd, rytm, klangfärg och ton.
Intelligensen medför att individen kan känna ingen, skapa, reproducera och reflektera över
musik.

Interpersonell (social) intelligens innefattar förmågan att förstå andra och att effektivt
samspela med dem. Den ingriper äkta kommunikation, både verbal och icke-verbal. Den
innebär också en förmåga att lägga märke till andras egenart, en känslighet för sinnestillstånd
och humör hos andra och förmågan att se saker och ting från olika håll.

Intrapersonell (reflekterande) intelligens innefattar förmågan att förstå sig själv – sina tankar
och känslor och att använda kunskapen om sig själv till att planera och inrikta sitt liv.
Intelligensen innefattar inte bara förmågan att uppskatta sig själv utan också förmågan att
förstå människor.

Enligt Gardner (1994) har alla människor tillgång till dessa sju intelligenser, dock är någon
eller några starkare än andra. Forskningen går framåt och man tror att människan besitter ännu
fler än dessa sju intelligenser. Genom att träna våra intelligenser genom våra sinnen kan vi bli
bättre inom varje intelligens. Campbell (1994) menar att läraren måste variera pedagogiken
och stimulera alla sju intelligenserna för att nå alla elever. Genom att variera arbetssätten med
flera olika inslag ger du fler elever möjlighet att utveckla såväl de starka som de svaga
sidorna.

Fristedt (2002) skriver i sitt examensarbete Barn vill ”hjärna” lära! att hjärnforskare
dessutom har funnit att var och en av dessa intelligenser är lokaliserade till skilda delar av det
neurofysiologiska systemet. De är inte helt fristående från varandra, utan hjärnans olika centra
fungerar som en integrerad helhet.

4.5.2 Bandler & Grinder – Inlärningsstilar
I Barn vill ”hjärna” lära beskriver Fristedt Bandler & Grinders model som de benämner
Neuro Linguistic Programming (NLP). Denna modell kopplar samman kropp och sinne. De
har funnit ett representativt system som används vid informationsinhämtning. Detta system
består av tre primära system: visuell, audiotiv och kinestetisk/taktil. Dessa inlärningsstilar
innebär att människan lär sig på olika sätt; tar in information via olika kanaler och bearbetar
den på olika sätt. Eleverna använder alltså sina sinnen – syn, hörsel och rörelse/känsel – för
att ta in, bearbeta och bibehålla information (Fristedt, 2002).
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En del elever är mycket visuella: de måste se allting.
Andra vill inte se någonting som är skrivet:
De är mer av den auditiva typen.
Andra är kinestetiska: de måste stå upp eller röra sig.
De lär sig även abstrakta ting genom att röra sin kropp.
                                     (Fristedt, 2002, s.15)

De flesta människor kombinerar alla tre inlärningsstilarna på olika sätt, men oftast är ett sinne
starkare än de andra. Det betyder inte att övriga sinnen är oviktiga vid inlärningen, men det är
viktigt för eleverna att få möjlighet att använda sitt starka sinne när ny och svår information
behandlas och sedan komplettera med att träna övriga sinnen. Fristedt skriver att Sylwester i
sin forskning har kommit fram till att om du arbetar på ett sätt utvecklas en elektronisk
bindning i hjärnan, men om du arbetar på flera sätt utvecklas flera. Fristedt menar att man
neurologiskt kan beskriva det som att ju fler sinnen som aktiveras, desto bättre inlärning
(Fristedt, 2002).

4.5.3 De tre inlärningsstilarna
Visuell inlärare lär sig bäst med ögonen; genom att titta på bilder av det som ska studeras.
Eleven sitter ofta still och fokuserar på tavlan eller läraren vid genomgångar. Personen kisar
eller blinkar ofta med ögonen när hon lär in. Den visuella inläraren läser och stavar bra. Det
de ser kommer de ihåg. Visuella elever har en snabb inlärningsförmåga och har det lätt för sig
i skolan, mycket på grund av att den traditionella skolan arbetar mycket med visuella medel
(Fristedt, 2002).

Audiotiv inlärare lär sig bäst med hörseln; genom ljud, musik och samtal. Dessa elever är
allmänt sociala och pratar gärna både för sig själv och med andra. De föredrar att föra en
dialog med läraren och själva sätta ord på sina kunskaper (ibid).

Kinestetisk-taktila inlärare lär sig bäst med kroppen; genom att röra sig, vara delaktiga,
experimentera och uppleva i klassrummet. De är vanligtvis också starka känslomänniskor,
därför är det viktigt för dessa elever att undervisningen känns lustfylld. De har det bästa
långtidsminnet; det tar lite längre tid för dem att lära sig, men när de väl lärt sig så sitter
kunskapen där. De taktila eleverna stimuleras till inlärning via percetorer i händer och fingrar.
De kan aktivera tidigare inlärda kunskaper genom att hålla i något (ibid).

Enligt Fristedt har Grinder i sina klassrumsundersökningar funnit att 22 av 30 elever i en klass
är tillräckligt kinestetiska, auditiva eller visuella för att klara av studierna oberoende av
läraren och hans undervisningsmetoder. Två till tre elever har problem med sina studier av
andra orsaker än läraren och hans metoder; såsom psykiska problem, hemförhållanden etc. De
övriga fyra till sex eleverna har en dominerande inlärningsstil, dvs de är enbart kinestetiska,
auditiva eller visuella. För dessa endominanta elever är det viktigt att undervisning enligt
deras inlärningsstil erbjuds (ibid).

4.6 Minne och bilder
Billström (1991) menar att lära sig att göra bilder, läsa bilder och förstå bilder är lika viktigt
som att lära sig läsa, skriva och räkna. Han säger att vårt tänkande är kopplat till inre bilder,
inre föreställningar. Det vi ser och uppfattar med våra sinnen blir till inre bilder och minnen.
Vi översätter, tolkar våra synintryck och de ger oss en viss förståelse.
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Även Brundin framhåller bilder när hon skriver om hur man tänker. Hon påstår att alla tänker
med hjälp av bilder. Hon menar att vi använder tankebilder eller minnesbilder för att ordna
eller förklara verkligheten, dvs det vi ser och upplever (Brundin mfl, 1996).

Rosells uppfattning om bilder och minne går i samklang med Billström och Brundin, men
tillägger att det inte endast är våra inre bilder som är visuella tankar utan att vi också i själva
betraktandet, i perceptionen, utför aktiva tankeprocesser (Wetterholm, 2001).

I samhället finns en stor variation av vår kulturs representationer. Många av dessa tar gestalt
endast eller bäst i bilder. Bilder är inte endast uttryck för emotioner, framställda genom en
talang, utan också redskap för intelligens. Med intelligens avses då inte endast förmågan att
lösa begränsade problem utan också upptäckandets och reflektionens tankar (Wetterholm,
2001).

Människan lagrar information i hjärnan i olika lagerfiler för olika ämnen. Dess struktur kan
liknas vid ett träd. Frukt kan till exempel vara indelade i: äpplen, päron, apelsin osv. Vidare
skapar hjärnan fler grenar utifrån varje frukt som för äpplen: Ingrid Marie, Åkerö, Granny
osv. Enligt Dryden & Vos lagras information effektivast genom att associera informationen
med starka bilder eller mönster samt att använda en eller flera av hjärnans förmågor (Fristedt,
2002).

Hjärnan är indelad i två halvor; vänster och höger hemisfär. De båda halvorna står i
förbindelse med varandra genom hjärnbalken. De två hemisfärerna kontrollerar olika
funktioner och behandlar information på olika sätt. Generellt sett kan man säga att den vänstra
hjärnhalvan tar hand om språk och matematik, så kallade akademiska aktiviteter. Förmågor
som rim, musik och bilder, de så kallade kreativa aktiviteterna bearbetas i den högra
hjärnhalvan. Trots benämningen på aktiviteterna betyder det inte att förmågor som rim och
bilder är mindre viktiga. Lena Boström menar att för att använda mer av vår hjärnkapacitet än
vad vi gör idag så måste vi stimulera den högra hjärnhalvan mer samt att få de båda
hjärnhalvorna att samarbeta med varandra (ibid).

Hjort (2001) beskriver Martianus Capellas teori från medeltiden. Martianus teori säger att det
är fyra moment som gör att människans minne förkovras. För att människan ska minnas
tillgriper hon bilder som liknar det som ska kommas ihåg. De bilderna får inte vara banala
utan måste göra oss förundrade och de måste få sinnet att dröja och inte släppa det. Bilderna
som får oss att minnas återfinner vi bäst i barndomens upplevelser skriver Martianus. Dessa
bilder ska vi använda i minnesarbetet för att begrepp och abstraktioner lätt kan undslippa om
de inte binds till kroppsliga bilder.

4.6.1 Bildens roll för barns förmåga att förstå sin omvärld
Den pedagogiska forskningen har bidragit med nya kunskaper om bildens roll för barns
förmåga att förstå sin omvärld. Bilder påverkar den språkliga förmågan hos barn. Liksom
orden, är bilden ett hjälpmedel för att tolka och beskriva verkligheten. Bilden är en del av
språket och barn skiljer antagligen inte på bild och ord då de läser (Wetterholm, 1992).

Wetterholm (1992) beskriver de didaktiska likheterna mellan bildens språk – det visuella, och
det verbala språket. I båda språkens undervisningsprocess finns en ambition att ge varje barn
möjlighet till individuella uttrycksmöjligheter grundade på generella kunskaper. Med bilden
vill vi utveckla barnets förmåga att se, förstå och uppleva sin verklighet, samtidigt som
bildspråket ska kunna användas som ett uttryckssätt.
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Ahlner Malmström (1991) menar att vi måste inta en förändrad hållning till det verbala
språkets möjligheter som allenarådande uttryckssätt för mänsklig kommunikation. Hon menar
att användningen av verbalspråket i inlärningssituationen inte räcker för att få
tillfredsställande inlärning för alla barn. Bildspråk är en av byggstenarna i vår kommunikation
enligt Ahlner Malmström och måste därför värderas lika högt som verbalspråket. Hon
framhåller således att det är viktigt med skapande arbete bl a därför att fler barns behov att
uttrycka sig, att kommunicera, måste tillfredsställas.

I boken Barns bilder och solen lyste blå av journalisten Katta Nordenfalk återkommer Loris
Malaguzzis tankar vid flera tillfällen. Han poängterar att man måste träna barnen i att se.

                         ”Om man ser bättre, tänker man också bättre, man talar bättre och
     förstår bättre. Då får vi en kreativ och kritisk människa där självkänslan
    inte är förankrad i utantilläxor, eller i titlar, pengar eller egendom.
   Kunskaperna är i stället integrerade i hela personligheten.”

(Nordenfalk, 1996, s. 55)

I boken Se och göra bilder skriver Billström att bildarbete måste få ta tid och måste få
utrymme i skolans värld även utanför det traditionella bildämnets ram. Med bilders hjälp
tillägnar man sig kunskaper inom de flesta ämnesområden, ett faktum som inte minst
läroböcker och uppslagsböcker ger exempel på (Billström, 1991).

När ett barn arbetar med facitfria ämnen förstärks deras självtillit. Det gör det lättare för dem
att med självförtroende och medvetenhet om sin duglighet tillgodogöra sig kunskapsämnena.
Grundstam-Thurin konstaterar att det stora flertalet elever arbetar mer framgångsrikt i skolans
kunskapsämnen om de får varva teorin med praktik och upplevelseämnen (Grundstam-
Thurin, 1996).

När Ödman behandlar bildens roll med hjälp av Gadamers arbete Wahrheit und Methode,
säger han att det i första hand inte är en estetisk njutning eller sinnesupplevelse som uppstår
då ett konstobjekt betraktas utan en kunskapsakt. I det möte som blir mellan bild och
betraktare kommer betraktaren att mobilisera sin totala erfarenhet, det är egentligen bilden
som ställer frågor till betraktaren. Tidigare har vi separerat tänkandet från perceptionen. Jülich
säger att vi har prioriterat det som är skriftligt eller har matematisk form. Många bildforskare
har kritiserat denna tendens och menar att visuellt tänkande har betydelse för utveckling inom
de flesta kunskapsområden (Wetterholm, 2001).

I ett möte mellan bilden och individen skapas en upplevelse. Genom denna konstnärliga
upplevelse uppstår reaktioner och värderingar inom betraktaren. Dessa är möjliga
utgångspunkter från vilket ett lärande kan ta fart menar Hjort (Hjort, 2001).

Nobel & Sjöstedt (1982) menar att i mötet med konstnärers verk och genom att själv skapa,
förenas känsla och intellekt och kunskapen kan få liv.

Kunskapsutvecklingen är en aktiv process och genom bra konst
kan vi aktiveras i tanke och i handling istället för att passiviseras .
Då kan man också lära på ett annorlunda, mer förståelseinriktat
och helhetsbetonat sätt. (Nobel & Sjöstedt, 1982  s. 7)
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Nobel  & Sjöstedt skriver vidare att genom eget skapande och genom att inspireras av andras
skapelser tränar vi upp våra sinnen och ökar vår sinnlighet, inlevelseförmåga, självständighet,
humor, fantasi och konstnärlighet. Utan dessa egenskaper är det svårt att inordna fakta och
färdigheter i något meningsfullt sammanhang. Det är också fel att betrakta de estetiska
ämnena som något åtskilt, som bara ger avkoppling från andra viktigare saker i skolan, när det
istället kan vara fråga om ett seriöst och aktivt utforskande av verkligheten (Nobel & Sjöstedt,
1982).

Barnes (1994) skriver att barn behöver engageras i skapandet av bilder för att få en större
förståelse för vad de ser och att uppöva sin visuella förmåga, inte bara för att skapa konst utan
för att skaffa sig kunskaper på ett fylligare och meningsfullt sätt. Han menar att andra
skolämnen ofta är diffusa för barn, och att då behandla bildskapande som ett separat och
isolerat kunskapsätt är att förneka dess effekter på andra inlärningsformer.

Wetterholm (1996) beskriver i sin bok Det synliga språket ett samtal med Lena som arbetar på
lågstadiet. Samtalet handlar om hur Lena ser på bild som språk. För Lena har det blivit allt
mer uppenbart att barnen inte skiljer på bild och ord i ett läromedel. Hon menar att de båda
uttrycken är så integrerade att barnen upplever dem som en helhet. Lena menar att man nästan
alltid har nytta av bildkunskaper. Nedan följer några av hennes beskrivningar.
En utvecklad visuell förmåga underlättar förståelsen av beräkningar av alla rumsliga begrepp:
längd, höjd och bredd. I samband med läsövningar spelar bilden en viktig roll. Läsebokens
bilder ger ytterligare dimensioner åt innehållet. Dock behöver dessa bilder uppmärksammas
på samma medvetna sätt som texten. Lena säger att eleven behöver lära sig att beskriva vad
bilden verkligen visar, vad den betyder och hur detta yttrycks. Barn kan inte av sig själv läsa
eller tolka bilderna. Dessutom kräver bildtolkningen ord vilket utvecklar det verbala språket.

Ahlberg (1995) skriver att barn på lågstadiet oftast inte ritar när de ska lösa matematiska
problem. Detta beror enligt barnen på att det är svårt, jobbigt att rita och att de inte kan rita.
Några barn säger att deras fröken sagt att de inte får rita i sina räknehäften. Ahlberg menar att
rita bilder emellertid kan vara ett hjälpmedel vid problemlösning. Eleverna kan i samband
med att de utvecklar bilden som uttrycksform upptäcka bildens symbolfunktion och inse att
bilden kan representera något annat än det som är direkt avbildat.
När eleverna ritar bilder kan de se problemet i ett nytt perspektiv, vilket kan medföra att de får
en ändrad förståelse av problemet.

Dahlgren anser att bildarbete fungerar bäst som ett mellanled mellan en upplevelse och en
pedagogisk fördjupning. Upplevelsen kan vara ett studiebesök på en fiskodling. Tillbaka i
skolan får varje elevgrupp göra en stor bild och visa allt de sett på odlingen. Bildarbetet i sig
underlättar förståelsen, samtidigt som det gör att kunskaperna befästs på ett intensivt sätt
(Dahlgren, 1990).

4.7  Svårigheter med att använda bilder i inlärningssammanhang
Lööf Eriksson (1987) menar att det är viktigt att barn tidigt får möta olika bilduttryck
eftersom hon inte vill att de kommersiella, ofta slappa, dåligt utförda bilder som barn möter i
den schematiska, statiska serievärlden ska bli barnens enda möte med andras bilder. Hon
anser också att detta gäller för många av de illustrationer som finns i läromedlen. Bilderna i
läromedlen är ofta gulliga, harmlösa, insmickrande, övertydliga för att passa in i den
kommersiella barnbildsvärlden.
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Dahlgren (1990) menar att förutom de vuxnas eventuellt begränsade bildsyn står också alla de
professionellt utformade bilder som barn möter i böcker, veckotidningar, serietidningar och
senare även i läroböcker i vägen för barnets bildutveckling. Han menar att barn möter två
typer av bilder. Den ena är den naturalistiska bildtypen, där man eftersträvar att göra bilderna
så verklighetstrogna och perspektiviskt riktiga som möjligt. Dessa bilder förekommer i serier,
som illustrationer i veckotidningar och läroböcker mm. Den andra bildtypen är den
karikerande, där man framställer deformerade figurer med en viss anknytning till
verkligheten. Mot dessa två bildtyper som hör hemma i det kommersiella bildutbudet ställer
man den konstnärliga bilden. Den konstnärliga bilden bär fram ett personligt, känslomässigt
och/eller intellektuellt budskap. Det är mindre vanligt att barn får flitig kontakt med
konstnärliga bilder – andra bilder tränger sig före. Dahlgren skriver också att barns bilder
sällan uppmärksammas som medel för inlärning och kommunikation utan bara som estetiska
produkter.

Svensson (1994) menar att bild inte är något enhetligt språk om vi med enhetligt menar att
bilder kan tydas på samma sätt av olika kulturella grupper. Dessutom finns det en
genreindelning av bilder som påverkar vårt förhållningssätt till dem. Bilder kan vara kognitiva
eller emotiva, officiella eller privata, fiktiva eller dokumentära och så vidare. Svensson menar
att man dessutom inte kan lita på att uppfattningen av bilderna följer producentens intentioner.

Wetterholm (2001) beskriver en undersökning som Selander gjort av bildens pedagogiska roll
i läromedel. Selander har jämfört svenska och australiensiska läromedel. Bland annat har man
tittat på hur läromedlen skildrar människan och hennes ursprung. Man fann att tidslinjen som i
böckerna beskriver människans utveckling på olika sätt har getts värderande utformning. Man
har anpassat människosyn, parbildning, och könsroller till respektive länders traditioner såväl
historiskt, religöst som socialt. Läromedlens bilder kan påverka elevernas syn på könsroller,
samhällsstruktur och förändra deras historiesyn. Författaren menar att det uppseendeväckande
med detta är att eleverna inte alltid möter en undervisning där tolkning av bilder i läromedel
sker. Eleverna kan ta till sig dem på ett oreflekterat sätt.

Lööf Eriksson skriver att en svårighet som kan uppstå när ett rum överbelastas med bilder är
att eleven upplever en splittring och likgiltighet för det som är väsentligt. Ett rum som inte
överbelastats med bilder främjar istället koncentration menar hon (Lööf Eriksson, 1987).
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5. RESULTATET FRÅN UNDERSÖKNINGARNA

5.1 Intervjuresultaten
Som jag beskrev i metoddelen har jag intervjuat 3 lärare. Jag har valt att redovisa intervjuerna
genom att väva ihop de olika svaren under respektive fråga. Detta för att man ska få en tydlig
bild av vad lärarna har svarat och för att kunna se likheter och skillnader i svaren. Innan jag
går in på de enskilda svaren kommer jag kort presentera varje lärare.

Beteckning Kön Lärarutbildning Undervisar i år Antal år i yrket
Anna Kvinna Lågstadielärare 1-3 27

Agneta Kvinna Småförskollärare 1-3 37
Universitetskurser i
engelska och teknik

Bertil Man Slöjdlärarutbildning 7-8 17
Grundskollärarprog.
MaNo 4-9

På vilket sätt och varför använder sig lärare av bilder i sin undervisning och vilka bilder
använder de?
Alla tre lärarna poängterar att de använder bilder för att förklara och beskriva olika saker.
Anna säger att det kan vara hur husen såg ut på Alfred Nobels tid eller hur dynamit ser ut.
Agneta nämner fingertalen som förklarande bilder som hon använder i
matematikundervisningen. Fingertal är ett begrepp som Dagmar Neuman beskriver i sin bok
Räknefärdighetens rötter. Hon menar att varje finger har ett namn och att fingrarna kan göra
de mest grundläggande talkombinationerna synliga för barnet (Neuman, 1993).

Anna och Agneta beskriver hur de använder bilder i svenskundervisningen när eleverna ska
träna färdigheter som skriva och muntlig framställning. Eleverna får tillsammans i grupp
berätta om bilder eller de kan få skriva egna texter till en bild. Genom bilder får eleverna
träning i att muntligt förklara, berätta, beskriva och bedöma. Bertil tycker också att bilden är
bra att utgå från som en diskussionsgrund. Han beskriver hur man kan använda en
tredimensionell bild som en jordglob för att diskutera kring jordens dragningskraft. Vad är
upp och ned? Varför ramlar man inte av? Går en del människor upp och ned?

Både Anna och Agneta använder bilder som gemensam utgångspunkt när eleverna ska hitta
på egna räkneproblem.

Agneta berättar att hon använder bilder som startpunkt till ett nytt arbetsområde. Bilden ska
då leda in elevernas tankar mot ett visst tema. Ge eleverna inspiration till temat, fånga deras
intresse helt enkelt, säger hon.

Anna beskriver elevernas egna inre bilder som bilder som används i undervisningen. De inre
bilderna används för att hjälpa eleverna att hitta lösningar på problem, för att tänka sig in i en
miljö eller för att planera en egen målning.
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Anna använder de bilder som eleverna själva har skapat för att se elevens kunskapsutveckling.
Eleverna har gjort tittskåp under temat Alfred Nobel. Man kan se att de har skaffat sig ny
kunskap eftersom de inte gör Eiffeltornet då de nu vet att det inte fanns i Paris då Nobel levde.

Alla tre lärarna anger olika inlärningsstilar som orsak till att man använder sig av bilder i
undervisningen. Lärarna menar att elever lär sig på olika sätt och att man därför behöver olika
metoder för att förklara, visa och arbeta. Bild kan vara ett av sätten.

Alla tre lärarna säger också att de använder bilder för att bilder fungerar som en förstärkning
av det man arbetar med. Genom bildförstärkningen blir det lättare att förklara processer och
skeenden.

Anna menar att undervisningen blir roligare om man använder sig av bilder.

Alla tre lärarna uttrycker att de använder en mängd olika typer av bilder. De nämner alla tre
bilder ur läromedel och andra böcker, fotografier, videofilmer och bilder eleverna gör själva.
De beskriver också olika typer av tredimensionella bilder som uppstoppade djur och tittskåp.

Anna och Agneta använder också konstbilder, bildband och bilder ur tidningar.

Vilka kunskaper krävs av elever och lärare för att använda bilder i en
inlärningssituation respektive undervisningssituation?
Anna och Agneta anser att elever inte behöver någon förkunskap för att kunna lära sig av
bilder. De hänvisar till att man visar bilder för små barn när man läser bilderböcker och att
barn kan läsa bilder innan de kan läsa bokstäver.

Bertil menar att eleven måste kunna tolka bilder för att kunna dra nytta av dem i ett
inlärningssammanhang. Han refererar till två undersökningar (NUNA, 1994 och TIMSS,
http://www.umu.se/edmeas/forskning/timss/) som visade att elevernas dåliga resultat berodde
på att de inte kunde tolka bilderna och texterna i undersökningarna.

Alla tre lärarna anser att det är viktigt att läraren måste kunna hjälpa eleven att förstå bilder.
Detta kan ske genom att man tillsammans pratar och diskuterar kring bilder. Vad ser vi?
Varför har konstnären gjort så här? Vad händer utanför bilden? Vad hände strax innan bilden
målades? Vilken årstid är det? Vilken tid på dygnet är det? Att se samband mm.

Bertil och Agneta tycker också att läraren måste kunna tolka bilder själv för att kunna
handleda eleven i mötet mellan bild och kunskap. Agneta poängterar också att erfarenhet kan
vara en bra sak att ha.

Agneta menar också att ha mod och att våga är kunskaper som krävs av läraren för att
använda bilder i sin undervisning.

Vilka möjligheter och svårigheter finns i skolans arbete med bild och inlärning enligt
lärarna?
Anna och Bertil menar att bilder är ett nödvändigt komplement i undervisningen. Bilder är ett
redskap för lärare och elever i deras arbete. För läraren blir det lättare att undervisa med hjälp
av bilder. Det är svårt att förklara t ex blodets väg genom hjärtat om man inte har en bild att
visa eleverna. Om eleverna får titta på ett preparat av ett öga är det inte säkert att de förstår
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hur ögat fungerar, trots att de sett ett riktigt öga. Eleven behöver bilden som ett komplement
till preparatet för att få en bättre förståelse för ögats funktion.

Bertil anger den stora variationen i utbudet av bilder som en stor möjlighet. Bilder kan
komma in precis överallt. Bilder kan vara religion, samhällskunskap, kemi, slöjd och
matematik. Möjligheterna till att använda bilder är oändliga.

Agneta tycker att bilden och arbetet med den har en stor möjlighet därför att eleverna blir
inspirerade och motiverade till att arbeta och lära sig nya saker. Arbetet med bilder påverkar
inte bara eleven i skolsammanhang utan påverkar även elevens familj genom elevens stora
engagemang. Bertil hänvisar också till bildens stora möjlighet att fånga elevernas intresse.
Han säger att eleverna idag är vana vid bilder eftersom de lever i ett samhälle där det finns
extremt mycket bilder. Bilder är elevernas verklighet och de är därför en bra möjlighet att
utgå ifrån i olika undervisningssammanhang.

Bertil menar att man genom att arbeta mycket med bilder i skolan ger eleverna kunskaper om
hur de kan tolka och förstå bilder, inte bara i skolan utan också andra bilder som de möter i
sin vardag. Det är viktigt idag när elever möter mycket bilder att de kan bedöma om bilden är
sann samt att förstå dolda budskap som i reklam och politik.

Agneta och Bertil tycker att en svårighet är att hitta bilder. De berättar att det tar lång tid att
hitta rätt bilder, bilder som är relevanta för det man håller på med. Eftersom bilder innehåller
olika mycket information måste läraren analysera bilder för att hitta bilder som passar bäst för
det syftet man har med undervisningen och det är mycket tidskrävande. I skolan är det inte
alltid att man hinner göra det som är tidskrävande, då kanske man struntar i det eller använder
bilder som inte är så relevanta.

Agneta anser att en svårighet är om man har en mycket orolig grupp. Hon säger att man då
kanske inte skulle kunna prata kring bilder på samma sätt som hon gör idag. Hon menar att
det kan vara svårt att leda ett pedagogiskt samtal om man samtidigt som man ska prata kring
en bild måste hålla ordning på en elev. Agneta menar också att storleken på elevgruppen kan
vara en svårighet. Om gruppen är för stor får inte alla uttrycka det de upplever i bilden utan
det blir mycket tänkande inom varje elev.

Anna anger att hon inte ser några svårigheter med skolan och elevernas arbete med bilder.

5.2 Observationsresultaten
I metoddelen beskrev jag att jag har gjort observationer på två skolor. På den ena skolan har
jag observerat lektioner för år 1-3 och på den andra skolan har jag observerat lektioner för år
7-8. På båda skolorna har jag gjort observationer av klassrummen. Innan jag går in på
resultatet av dessa observationer kommer jag att kort presentera dessa skolor.

Skola A
Skola A är en 1-6 skola i ett mindre samhälle i en större svensk kommun i Mellansverige.
Lekis finns på skolan men är inte integrerad i skolverksamheten. Skolans upptagningsområde
är en blandning av villor, radhus och lägenheter. Skolans verksamhet omfattar ungefär 350
barn. Observationen genomfördes i ett fristående hus på skolområdet. Detta hus byggdes
1981. Där undervisas 41 skolbarn av 2 lärare.
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Skola B
Skola B är en F-9 skola i ett större samhälle i en större svensk kommun i Mellansverige. Den
del jag har besökt är år 7-9. De fakta jag här beskriver gäller för denna del av skolan. Skolans
upptagningsområde är villor, radhus och lägenheter. Skolans verksamhet omfattar ungefär
450 barn. Observationen genomfördes i skolans huvudbyggnad. Där undervisas år 7-9 i
naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen.

5.2.1 Klassrumsobservationerna
Jag beskriver först klassrummets utseende och hur det möblerats. Sedan presenterar jag de
bilder jag observerat i klassrummet. Bilderna är klassificerade enligt två av de
klassifikationssätt som Backman & Eklund (1988) förordar. Det första är bildtekniskt, dvs. är
bilden två- eller tredimensionell? Det andra är hur bilden återspeglar avsändarens syfte.
Hansson m.fl. (1974) talar också för detta sätt att klassificera bilder.

Skola A
Detta är ett ljust och stort rektangulärt klassrum som kan delas av på mitten med hjälp av en
vikvägg. Väggarna är vitmålade. På båda kortsidorna finns whitebordtavlor. Utmed långsidan
som vetter ut mot skolgården finns balkongdörrar, ett antal stora fönster, två bokhyllor och två
skrivbord. Skrivborden är placerade nära respektive kortsida och bokhyllorna återfinns bakom
dessa mot väggen. På motsatt långsida finns två trappor som leder upp till ett loft som löper
parallellt med klassrummets långsida. Denna långsida har fönster ut mot korridoren som är
placerade på den övre delen av väggen. Där finns också två ingångar till klassrummet från
korridoren. Dessa är placerade nära respektive kortsida. Under respektive trapp finns en hurts
där eleverna förvarade sina skolsaker. Där finns också två bokhyllor som var placerade med
ryggarna mot varandra. I mitten av rummet stod bord placerade i tio mindre grupper, vid
dessa arbetade eleverna.

Det fanns många bilder uppsatta runt omkring i klassrummet. Oberoende av hur eleven satt
placerad kunde han/hon se någon typ av bild. Klassrummets många fönster och dörrar
reducerade uppsättningsområdet för bilder. Det fanns inte många fria ytor i klassrummet.

Tredimensionella bilder
•  Klockor: Två stycken runda klockor (ca 30 cm i diameter) med en liten fot. Tillverkade av

plast. Visare som barnen fritt kan snurra för att öva klockan.
•  Jordglob: På fot ca 40 cm i diameter.
•  En modell av det rum där Alfred Nobel bodde eller arbetade. Längst till höger finns en

stol där en docka i naturlig storlek sitter (Alfred). Han håller i en bunt papper. Till vänster
om honom finns en byrå med fem lådor. Över byrån finns en hylla. I hyllan och på byrån
finns laborationsmaterial och böcker. Längst till vänster finns en svart kamin.

Tvådimensionella bilder
Svenska
•  En rektangulär bild, ca 40x60 cm. Liggande format och bilden är handgjord av Anna

under hennes lärarutbildning i början av 70-talet. Under bilden finns en text som lyder: det
är lättare att stjäla en stjälk än att stjälpa en stjärna på stjärten. Stj-ljudet är inringat i varje
ord. Bilden utgör en illustration till texten. Till vänster finns en blomma med en
blomstjälk. I mitten av bilden finns en arm som ser ut att ta något. Längst till höger ser
man en man som stjälper en stjärna på stjärten.

•  En rektangulär bild, ca 30x60 cm. Liggande format och bilden är handgjord av Anna på
vitt papper. Under bilden finns en text som lyder: ta på dig skjortan och skjut in skjutsen i
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skjulet. Skj-ljudet är inringat i varje ord. Bilden illustrerar texten. Till vänster ser man en
pojke som sträcker armarna uppåt och har kört in händerna i ärmarna på en gul skjorta.
Till höger ser man gaveln på en röd träbyggnad. Det finns en stor öppning på gaveln.
Framför byggnaden finns ett fordon av något slag.

•  En rektangulär bild, ca 30x50 cm. Stående format och bilden är handgjord av Anna på vitt
papper. Över bilden finns en röd liten fyrkantig pappersbit som det står hj på. Till vänster
på bilden finns en lista på ord som stavas med hj. Dessa ord är uppifrån och ned: hjul,
hjälpa, hjärta hjärna och hjort. Till höger om dessa ord finns det bilder som illustrerar
orden.

•  En rektangulär bild, ca 40x20 cm. Liggande format och bilden är handgjord av Anna på
blått papper. Överst står det textat: stavas ofta med. Under detta till vänster finns en rund
cirkel av vitt papper som det står ng på. Längst ned till höger finns ordet tång textat på ett
vitt papper och ovanför ordet finns en illustration till ordet.

•  29 stycken fyrkantiga bilder, ca 15x15 cm. De är tryckta på vitt papper. Varje bild visar en
bokstav ur alfabetet. Den visar både stor och liten bokstav och dessutom hur man ska göra
för att forma bokstaven. Bilderna är uppsatta i alfabetisk ordning på en lång rad.

Matematik
•  En rektangulär plansch, ca 70x100 cm. Stående format och tryckt. Den visar Noaks ark.

Man kan se skrovet av en båt nederst på bilden, resten av utrymmet upptas av ett stort
rektangulärt segel som hålls upp av en mast i mitten av seglet. Seglet är uppdelat i olika
rutor. Seglet är tio rutor högt och tio rutor brett. Varje ruta innehåller ett tal och varje rad
visar talen i de olika multiplikationstabellerna (tabell 1-10). Varje ruta innehåller också
något slag av djur.

•  Tio stycken kvadratiska bilder, ca 15x15 cm. De är tryckta på kraftigt papper. Varje bild
visar ett tal från 1-10. På varje bild finns talet och dessutom motsvarande antal djur.
Exempelvis finns det på bilden som visar talet 5, fem stycken kycklingar och talet fem. De
olika djuren är från 1-10: elefant, lejon, hundar, katter, kycklingar, ekorrar, möss, fåglar,
bin och nyckelpigor.

Reklam
•  En rektangulär plansch, ca 40x70 cm. Stående format och tryckt. Huvudpersonerna är en

flicka, en pojke och en vit hund. Dessa förekommer i olika små bilder som är utspridda
över planschen. Till varje bild finns en liten textsnutt som berättar om det bästa med
böcker. Bilderna och texterna samverkar. Längst ned till höger finns en text där det står att
det bästa med böcker är att många kommer ifrån Bonnier Carlssons.

Nöje
•  Ett antal vykort. Dessa har skickats av eleverna när de har varit på semester någonstans.

De föreställde allt från söta hundvalpar till träkyrkor.

Etik
•  En rektangulär bild i A4 storlek. Stående format och tryckt på vitt papper. Figurerna var

ifyllda med färgpennor. I nedre hörnet till vänster står en man som säger: för att det nu ska
bli rättvist ska ni alla få samma uppgift. Ni ska klättra upp i det där trädet. I bakgrunden
till höger finns ett stort träd. Framför trädet finns följande djur, en elefant, en snigel, en
jaguar, en sköldpadda, en gås, en apa och en hare.

Barnens egna bilder
•  Ett antal runda medaljer, ca 15 cm i diameter. Dessa var gulmålade.
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Övriga bilder
•  Ett antal kvadratiska bilder, ca 10x10 cm. De är tryckta på kraftigt papper. Bilderna visar

olika saker, exempelvis ett träd, en blomma, ett mål, ett hus osv.

•  En rektangulär plansch, ca 50x70 cm. Stående format och tryckt på vitt papper. Högst upp
i mitten står det textat flaggor. I mitten av planschen finns en karta där alla de länder vars
flaggor visas finns markerade. Kartan har en centrering kring Australien, Kina och Japan.
Resten av bildutrymmet är täckt av små flaggor. Flaggorna är placerade i ett rutsystem.
Under varje flagga står det vilket land den tillhör.

Skola B
Detta är ett litet mindre rektangulärt klassrum. Utmed ena långsidan finns fönster. I mitten av
en av kortsidorna finns en svart tavla. På höger sida om tavlan finns en dörr som leder ut till
lärarnas arbetsrum. I samma hörn finns en dörr som leder ut till korridoren, dörren är placerad
på långsidan. Resten av långsidan täcks av bokhyllor som är fulla av läroböcker och
faktaböcker. På den bakre kortsidan finns en stor anslagstavla uppsatt på väggen. Längst fram
i klassrummet finns en stor kateder. Eleverna arbetar vid avlånga bänkar som står i fem rader
vända mot tavlan. Vid varje bänk kan tre elever sitta. Väggarna är målade i en gul nyans.

Det fanns få bilder uppsatta i klassrummet. Bänkplaceringen gör att visa bilder inte kunde ses
av eleverna när de satt ned och arbetade. Det fanns många tomma ytor i klassrummet.

Tredimensionella bilder
•  Fågel: högst upp på bokhyllan fanns en uppstoppad trut. Den hade vingarna utbredda.

Tvådimensionella bilder
Nyhet
•  En rektangulär bild med stående format. En utklippt sida ur tidningen Östgöta

Correspondenten. Överst fanns en rubrik som löd: Radikal nedgång av bly i länet. Längst
ned på bilden fanns till vänster en tabell som visade hur mycket av olika metaller det
fanns och till höger en karta över länet med staplar som visade vart och hur mycket
metaller det fanns. I mitten av bilden fanns till vänster en spalt med text och i mitten en
färgbild av husmossa och längst till höger en liten bild av journalisten som skrivit artikeln.
Tidningen var från den 11 oktober 2001.

Anvisningar
•  En kvadratisk bild, ca 20x20 cm. Tillverkad i plåt. Bakgrunden var röd. I mitten av bilden

finns en symbol för brandsläckare, denna symbol var vit.

Propaganda
•  En rektangulär plansch, ca 60x40 cm. Liggande format och tryckt på svart papper. På

planschen finns tre rader med fyrkantiga bilder, dessa är fotografier av olika djur. Varje
rad består av fem bilder. Under varje bild finns en text. Ett exempel är: Skrakungar gillar
fisk men de kan inte välja vilka. Planschen hade en huvud rubrik: Djuren och människan.
Djuren behöver skydd, mat, vatten – ger vi människor dem det? Utgivare var Svenska
djurskyddsföreningen.

Biologi
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•  Rektangulär plansch, ca 15x30 cm. Stående format och tryckt på vitt papper. Överst på
planschen fanns en rubrik som löd: Hemlagat. Under rubriken fanns olika växter. Dessa
var i färg och tecknade. Bredvid varje växt fanns dess namn på svenska och latin. Det
fanns också en kort förklaring till vart de växte och hur de kunde användas. Exempel på
växter som visas på planschen är: timjan, krasse, gräslök, dill, vitlök och muskot.

•  Rektangulär plansch, ca 20x40 cm. Stående format och tryckt på vitt papper. Planschen
var uppdelad i tre kolumner. Rubrikerna från vänster till höger var: Ordning, Vuxna och
Utveckling. I den första kolumnen var de olika djurgruppernas namn skrivna, dessa var
uppifrån och ned: Dagsländor, Trollsländor, Rätvingar, Halvvingar, Tvåvingar,
Skalbaggar, Steklar och Fjäril. I den andra och tredje kolumnen fanns bilder av hur de
olika djuren såg ut som vuxna och under utvecklingen. Varje grupp av djur skildes åt med
ett streck.

5.2.2 Observationerna i år 1-3
Bild 1
En tvådimensionell bild hämtad ur den matematikbok som klassen använder (Rockström,
Matteboken 1B). Bilden finns på ett helt uppslag. Bilden är tecknad och sedan tryckt i boken.
Bilden föreställer en cirkus. I det översta vänstra hörnet kommer en apa farande. Lite längre
bort till höger svänger en trapets. Under apan kommer en man som bär en låda med något i.
På lådan står det popcorn 10 kr och läsk 5 kr. Allra längst till vänster finns en pelare. På
pelaren finns en lapp. På den står det I kväll kl. 7 till halv 9. I mitten av den vänstra halvan av
bilden finns en text till en sång om en apa. Det står också kapitel 7 överst. Längst ned i mitten
av bilden finns en vit häst. På ryggen sitter en hund. Bakom hästen finns en hund till. I det
nedersta hörnet till höger i bilden finns en till vit häst med en hund på ryggen. I mitten på
bilden står en man i svarta kläder och en hög hatt. Han håller en käpp i handen. Överst på den
högra delen av bilden finns två vita hästar, en hund och två apor. I det översta högra hörnet
finns en flicka som går på lina hon håller ett parasoll i handen. Nedanför lindansaren finns en
clown som jonglerar med 5 bollar. Vid hans fötter ligger tre bollar (Se bilaga 6).

Bilden användes som inledning på en matematiklektion. Barnen och läraren satt samlade i en
ring. Varje elev hade sin egna bild att titta på. Gruppen samtalade kring bilden med hjälp av
frågor som läraren ställde. Man pratade om vad man kunde se på bilden. Utifrån det barnen
såg ställde läraren frågor med matematisk anknytning. Ett exempel är följande:
Läraren: Hur många bollar kan ni se?
Elev 1: Åtta.
Läraren: Vad har hänt?
Elev 2: Han har tappat tre bollar.
Läraren: Hur kan vi skriva det på matte-språket?
Elev 1: 8-3=5  (detta skrivs upp på tavlan)
Man pratade också kring vad olika saker heter. Vad kallas han som står och pratar och
presenterar de olika artisterna i en cirkus?

Genom samtalet kring bilden låter läraren eleverna arbeta med begrepp som hälften och
dubbelt, med tid (ex hur lång var föreställningen), med kostnad (ex hur mycket kostar två
läsk), med ordkunskap (ex cirkusdirektör) och med rumsuppfattning.

Bild 2a
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En tvådimensionell bild som ritas av läraren på tavlan. Bilden består av en cirkel. I cirkeln
finns en liten sektor avskild från cirkeln. Sektorn har formen av en tårtbit (se figur1a).

Bilden används som en inledning på en förklaring av begreppet hälften. Eleverna sitter i en
halvcirkel framför tavlan när läraren ritar denna bild. Läraren förklarar att detta är en tårta och
vilken bit hon får och vilken bit den andra läraren får. Där efter frågar hon vem som fick mest.
När barnen har kommit fram till svaret frågar läraren om man kan dela tårtan rättvist?

Bild 2b
En tvådimensionell bild som ritas av lärare och elev på tavlan. Läraren ritar en ny cirkel likt
den i 2a men utelämnar uppdelningen av cirkelns area. En elev fick prova att dela upp cirkeln
så att båda lärarna skulle få lika mycket tårta (se figur 1b).

Utifrån bilden förde man en diskussion kring hur mycket tårta varje lärare fick och vad som
hände med tårtan som blev över. Denna bild är en vidare utveckling av förklaringen av
begreppet hälften. Läraren uppmanar igen eleverna till att fundera på hur man skulle kunna
dela tårtan rättvist mellan lärarna om de visste att all tårta skulle ätas upp.

Bild 2c
En tvådimensionell bild som ritas av lärare och elev på tavlan. Läraren ritar på samma sätt
som i 2b en ny cirkel. En annan elev fick prova att dela upp tårtan (se figur1c).

Man samtalar kring bilden och om tårtan nu är rättvist uppdelad. Hur mycket har Anna fått
och hur mycket har Agneta fått? Eleverna svarar att de fått en halv var. Läraren
sammanbinder och förklarar orden halv och hälften. Hon visar igen på cirkeln hur mycket
halva tårtan är.

Figur1 a-c  Visar olika förslag till hur man kan dela en tårta

Bild 2d
En tvådimensionell bild som ritas av läraren på tavlan. Bilden består av en cirkel, denna är
dock mycket mindre än de som tecknats i figur 1a-c.

Bilden används nu för att pröva elevernas förståelse och för att förklara att storleken på tårtan
inte spelar någon roll. Eleverna får fundera hur de kan dela denna mindre tårta i hälften. Efter
en stunds funderingar får en elev visa hur han tänkt. Man samtalar om vilken påverkan
storleken har.

Bild 3
En tvådimensionell bild som ritas av läraren på tavlan. Bilden består av fyra figurer som är
placerade som hörnen i en kvadrat. Varje figur består av en cirkel med två streck som pekar
nedåt och lite utåt (se figur 2).
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Bilden används som avslutning på den förklaring läraren har gett på vad begreppet hälften
betyder. Läraren förklarar att de fyra figurerna föreställer de fyra vita hästar som fanns på bild
1. Läraren frågar hur många hästar som ska gå ut från cirkusen om det är hälften av hästarna
som ska försvinna ut. Eleverna svarar två. Läraren frågar då om någon kan rita och förklara
hur hon/han tänker. En elev ritar då ett vertikalt streck mellan hästarna så att det finns två
hästar på varje sida om strecket. Hon/han förklarar sedan hur hon tänkte.

Figur 2  Fyra vita hästar

Bild 4
En tvådimensionell bild som finns på ett A4 i en pärm. Bilden är kvadratisk och ca 5x5 cm
stor. Bilden är tecknad och föreställer en vuxen kvinna och en flicka. Flickan håller en ros i
handen som hon sträcker mot kvinnan. Bilden är placerad längst till vänster på pappret. Till
höger om bilden finns dessa ord: ros mor en får.

Bilden används som ett exempel när läraren förklarar hur man arbetar med sönderklippta
meningar. Eleverna ska klippa ut bilden och klistra in den i sin skrivbok. Sedan ska de försöka
att skriva en mening av orden som fanns bredvid bilden. Om det är svårt kan man få hjälp av
bilden berättar läraren. Eleverna får titta på bilden och berätta vad de ser. Läraren frågar: Vem
kan den vuxna kvinnan vara för flickan? Eleverna gav följande svar: mamma/mor. Sedan
frågar läraren: Vad gör personerna på bilden? Eleverna svarar att personerna ger och får.
Vilken mening kan ni då göra av orden ros, mor, en och får, frågar läraren.

Bild 5
Ett antal kvadratiska bilder, ca 10x10 cm. De är tryckta på kraftigt papper. Bilderna visar
olika saker, exempelvis ett träd, en blomma, ett mål, ett hus osv. Bilderna är uppsatta på en
flanograf, som är en tygklädd tavla för tillfällig uppsättning av bilder.

Bilderna används för att repetera genus, dvs vilka ord man sätter en eller ett framför. De
används också för att arbeta med substantivets bestämda eller obestämda form, exempelvis en
gris och grisen.

Bild 6
En tvådimensionell bild ur ett häfte som heter Nobelpriset 100 år @dynamics. Häftet är ett
särtryck till @dynamics nr 8 – december 2001 (Ö). Bilden är ett svartvitt fotografi som sedan
tryckts i boken. Bilden föreställer en verkstad där man stansade nobelkrut 1906. Det finns tre
personer på bilden, två är kvinnor och en är man. Personerna står vid olika typer av maskiner
och arbetar.

Med hjälp av en kamera, som anslöts till TV-n  visades bilden för eleverna. Bilden användes
som en startpunkt för det fortsatta arbetet med Nobel. Eleverna satt samlade på golvet framför
TV-n. Läraren utgick från bilden för att berätta om den tid då Nobel levde. Läraren använde
också bilden för att skapa en dialog med eleverna kring nu och då. Exempelvis jämförde man
hur man var klädd då och nu och vilka skyddskläder man hade förr respektive nu.
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Bild 7
En tvådimensionell bild ur en almanacka med bilder från Kullaberg. Almanackan är inköpt i
Mölle. Bilden är ett svartvitt fotografi som sedan tryckts i almanackan. Bilden föreställer fyra
kvinnor som står i en klunga mitt i bilden. De har mycket kläder på sig och de har alla
skridskor på fötterna. Bakom kvinnorna kan man skymta sex andra skridskoåkare.

Bilden användes för att fortsätta att jämföra nu och då. Läraren hjälper eleverna att upptäcka
saker i bilden genom att ställa frågor av typen, Ser ni vad kvinnorna gör? När är kortet taget?
Hur är de klädda? Hur är flickor idag klädda när de åker skridskor?

Bild 8
En tvådimensionell bild ur samma almanacka som bild 7. Bilden är ett svartvitt fotografi som
sedan tryckts i almanackan. Bilden föreställer en grupp människor vid en hamn. Det är tre
kvinnor och tre män. Två av kvinnorna sitter ned, de övriga personerna står. Kvinnorna har
ljusa klänningar på sig medan männen är klädda i mörka kostymer. De flesta håller i långa
käppar. En av kvinnorna har fält ut sitt paraply. I bakgrunden kan man se några olika typer av
båtar och ett litet hus.

Bilden användes för att fortsätta att jämföra nu och då med tyngdpunkt på kläder. Läraren
ställer frågor om bilden som eleverna får svara på. Läraren använder också bilden för att lära
barnen nya ord och begrepp, exempelvis vad heter det som gör att inte skjortan syns? Vad
heter det som kvinnorna och tjejerna har på huvudet? Sjal, scarf, slöja eller schalett? Hur
långa var flickorna och kvinnornas kjolar? Man fick inte visa benen förr, osv.

Bild 9
Detta är en minnesbild till ett matematikproblem. Denna minnesbild kan alltså se olika ut för
olika elever. Läraren ställer ett problem till eleverna. Problemet lät så här: Linus har plockat
50 äpplen. Han stoppar ned dem i 5 påsar. Hur många äpplen stoppar han i varje påse?

Läraren samtalade med eleverna om de kunde se det matematiska problemet inne i sina
huvuden. De flesta sa att de kunde det. De sa att de såg Linus och alla äpplena och att de
kunde räkna hur många äpplen det blev i varje påse eftersom de såg när han stoppade ned
dem. När man har samtalat om svaret skrivs det på tavlan på matematikspråket.

5.2.3 Observationerna i år 7-8

Bild 1
En tvådimensionell bild hämtad ur den biologibok som klassen använder (Biologi Gleerups
NO, Anders Henriksson, Gleerupsförlag). Bilden finns i mitten av en sida. Bilden är tecknad
och sedan tryckt i boken. Bilden består av tre delbilder. Den första bilden föreställer övre
delen av en människa. Figuren är enfärgad utan detaljer, förutom luftens väg från näsa till
lungor som är ritade i detalj. Den andra bilden föreställer lungblåsor som sitter samlade i en
liten klase och hur blodkärlen ser ut. Den tredje bilden föreställer en lungblåsa och ett
blodkärl. Bilden visar hur de tre delbilderna hör ihop genom ett starkt svart streck. Bilden
innehåller också text. Texten namnger olika delar av lungorna och luftvägarna.

Bilden används för att sammanfatta det man har arbetat med praktiskt i en halvtimme. Man
har tittat på luftrör och lungor som preparat. Med bildens hjälp följer man luftens väg från
näsa/mun till lungorna. Läraren förklarar också hur syret transporteras med hjälp av blodet till
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den del i kroppen som behöver det. Man försöker också hitta de delar man sett som preparat
på bilden och tar reda på vad de heter.

Bild 2
En tvådimensionell bild som ritas av läraren på tavlan. Bilden består av en lite mindre cirkel
inuti en större cirkel. Inuti den minsta cirkeln finns fyra böjda linjer. Bilden kompletteras
under lektionen med namn på de olika delarna.

Bilden används för att förklara hur en cell ser ut i normalläge. Läraren berättar om att celler
bygger upp hela våran kropp, att det finns olika typer av celler men att deras grundstruktur är
gemensam. Det är denna struktur ni ser här (pekar på tavlan). Läraren visar med hjälp av
bilden att cellen har en cellkärna och att det är inuti denna som kromosomerna finns.

Bild 3
En tredimensionell bild. Bilden ryms inuti en glascylinder. Bilden består av två grövre
plasttrådar som hålls ihop av många tunna plasttrådar. Denna konstruktion som liknar en
repstege är sedan vriden runt sig själv.

Bilden används när läraren ska förklara hur en kromosom är uppbyggd och hur den fungerar
när cellen delas. Läraren förklarar att detta är en bit av en kromosom (går runt och visar den
tredimensionella bilden). Kromosomer finns inuti cellkärnan  som eleverna sett tidigare på
bilden på tavlan. Om man förstorade en av de tunna böjda linjerna på tavlan skulle det se ut så
här. Läraren pratar om vad de grövre plasttrådarna är och vad de tunnare består av. Läraren
förklarar att varje stegpinne består av två kvävebaser som kopplar specifikt till varandra.
Ordningsföljden mellan kvävebaserna kan dock varierar på många olika sätt. Därför kan vi få
många olika gener.

Bild 4
En tvådimensionell bild ritad av läraren på tavlan. Bilden består av två lika stora rektanglar
som står bredvid varandra. Rektanglarna är placerade så att deras ena långsidor är bredvid
varandra. På varje rektangel finns ett ifyllt band.

Bilden används när läraren förklarar hur anlag ärvs. Läraren talar om att rektanglarna
föreställer ett kromosompar där anlaget för ögonfärg finns. Läraren frågar om någon kommer
ihåg hur många kromosompar människan har. Läraren förklarar att den ena kromosomen
kommer från fadern och den andra från modern. Läraren beskriver olikheten i de olika
anlagen (homozygot och heterozygot och dessutom dominant och recessivt) från föräldrarna.
Läraren skissar sedan upp ett korsningsschema som visar vilken ögonfärg barnet kan få om
detta är anlagen från föräldrarna.
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6. DISKUSSION

Mycket har hänt på vägen från idé till färdigt examensarbete. Jag upptäckte bl.a. att det
knappast finns någon litteratur kring bilden som verktyg i lärarens yrkesutövning. Det finns
nästan inte heller något skrivet om hur man lär sig utifrån en bild. Däremot finns det mycket
forskning kring barns bilder. Det saknas också forskning kring bild i skolan medan det finns
mycket skrivet om bild i de yngre åren. I min litteraturstudie har jag därför försökt att hålla
mig till hur bilder kan skapa kunskap hos eleven. I vissa fall där jag tyckt det varit relevant
har jag även beskrivit den kunskap som eleven kan få i skapandet av en bild.

Syftet med mitt arbete var att få en större förståelse för ett av de hundra språk som barnet
besitter enligt pedagogerna i Reggio Emilia. Det språk jag var intresserad av att lära mig mer
om var bild. Det synsätt Bifrostskolans pedagoger har på barn, kunskap och inlärning är
mycket snarlikt det synsätt pedagogerna i Reggio Emilia har. Eftersom det är lättare att hitta
en skola som arbetar Bifrostinspirerat än en skola som tagit inspiration direkt från Reggio
Emilia valde jag att söka efter en skola som arbetar Bifrostinspirerat. Undersökningen bygger
på tre intervjuer och två heldags- och fem lektionsobservationer. Detta begränsade antal gör
att de mönster, likheter och skillnader i de intervjuades utsagor samt observationerna som jag
har upptäckt inte kan ses som representativa för all undervisning i de lägsta samt högsta åren.
För att få en mer korrekt bild krävs ett betydligt större underlag.

Jag skall nedan försöka att presentera de viktigaste slutsatserna som jag har kunnat dra utifrån
mina undersökningar och den litteratur som jag har läst.

6.1  Vad är en bild och hur påverkas vi av den?
Under detta arbete har jag upptäckt att begreppet bild är ett – i viss mån - konstruerat begrepp
och tänker vi efter en stund får vi ganska svårt att definiera ordet. Ju närmare vi kommer,
desto vidare blir vårt synfält. Litteraturen beskriver på många olika sätt vad en bild är. Den
allmänna uppfattningen om en bild är att den är platt och fyrkantig. Men en bild kan också
vara tredimensionell, rörlig eller en bild som bara finns i vårt eget huvud. Författarna
Backman och Eklund menar att man kan svara på tre olika sätt. Man kan beskriva vad en bild
är utifrån den teknik med vilken bilden producerats. Man kan också svara utifrån vad bilden
representerar eller man kan utgå ifrån de syften som ligger bakom användningen av bilden.

Människan har alltid uttryckt sig i bilder och symboler. Tack vare bilder vet vi idag mycket
om vår historia. Innan vi fick en folkskolestadga, som föreskrev att alla skulle lära sig att läsa
och skriva, fick folket lära sig det som samhället ansåg vara viktigt via bilderna på
kyrkväggen. Idag tar vi återigen till bilder när vi förmedlar kunskap. Utvecklingen av
massmedia har gjort att vi idag har ett svårövergripbart bildflöde som har vidgat vår
världsbild. De rörliga bilderna förankras allt mer i vår vardag, och barn får de flesta av sina
kunskaper om världen genom de rörliga bilderna som omger dem. Skolan är tyvärr i många
avseenden fortfarande kvar i det gamla sättet att lära – enbart genom att skriva och läsa.

Om man tittar på bildämnets plats i skolan kan man förstå vilken betydelse bilder har haft
under olika tidsperioder. I början av 1800-talet ansåg man att skapandet av bilder kunde vara
betydelsefullt för att utveckla elevernas iakttagelseförmåga. Iakttagelseförmågan var en viktig
kunskap för eleven i alla ämnen och ansågs vara allmänutbildning. I och med
arbetsskolerörelsen i början av 1900-talet fick bilder mer karaktären av ett språk. Bilder
används då först och främst som ett uttrycksmedel. Under en period ansåg man att skolan bara
skulle låta eleverna arbeta med fritt skapande. Bilderna ansågs då inte kunna tillföra eleven
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någon kunskap utan bilden utvecklade elevernas känslor. I samband med 1980 års läroplan
bytte ämnet namn från Teckning till Bild. Det nya ämnet tillskrivs karaktären av ett språk och
man menar också att alla sorters bilder är viktiga för elevens utveckling. 1994 års läroplan
trycker ännu mer på bildens funktion som språk. Det är skolans uppgift att uppmärksamma
såväl de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna som de intellektuella. Förmågan till att
själv skapa samt att använda olika uttrycksmedel hör till det eleverna ska tillägna sig.
I kursplanen för bild framhålls att bilden är ett språk vid sidan av det talade och skrivna
språket. Analys och samspel mellan bild, ljud och text är också något som ingår i ämnet.

Dagens läroplan (lpo 94) och kursplan trycker alltså ännu mer på bildens funktion som bild.
Detta stämmer väl överens med mycket av den litteratur jag läst. Ahlner menar att bildspråk
är en av byggstenarna i vår kommunikation och därför måste jämnställas med det verbala
språket. Hon menar vidare att verbalspråket inte räcker till för alla barn i inlärningssituationer.
Arbete med bilder gör att fler barn får möjlighet att uttrycka sig, kommunicera och skaffa sig
kunskap. Jag håller med Ahlner. Även om bilden ges en mer betydande roll i dagens läroplan
tror jag att de flesta lärare måste arbeta mer för att jämnställa de olika språk som vi har att
tillgå i skolan. Även Billström menar att det är lika viktigt att lära sig att göra bilder, läsa
bilder och förstå bilder som att lära sig läsa, skriva och räkna. Jag tror att det är viktigt att man
som lärare arbetar mer med att lära eleverna hur man kan läsa och förstå bilder. För mig känns
detta viktigt eftersom vårt samhälle producera en stor mängd bilder och för att de används i
alla möjliga sammanhang. Det är viktigt att dagens elever utvecklar en kritisk syn på den
förmedlade bilden. Många bilder är redigerad verklighet och detta måste elever få hjälp med
att förstå. Dessutom konstaterar Grunstam-Thurin att träning av fantasin, känslans och
sinnenas språk spiller över på och berikar intellektets språk. En liknande tanke för Malaguzzi
fram när han säger: ”om man ser bättre, tänker man bättre, man talar bättre och förstår bättre”.

Svensson menar att bild inte är något enhetligt språk om vi med enhetlighet menar att bilden
kan tydas på samma sätt av olika kulturgrupper. I mötet med en bild uppstår en upplevelse.
Denna upplevelse kan te sig mycket olika från person till person. Jag anser därför att en av
lärarens viktigaste uppgifter när han/hon använder sig av bilder i sin undervisning är att
samtala med eleverna om bilden. Elevernas möte med bilden kanske inte alls blir som läraren
hade tänkt från början. I skolan idag möter vi allt fler grupper med utländsk bakgrund. Ju mer
mångfacetterad skolan blir desto fler tolkningar kan det bli av de bilder som används i
undervisningen. Då borde det bli ännu viktigare att man samtalar om bilder och vad de vill
förmedla. Wetterholm beskriver också detta när han refererar till en undersökning gjord av
bilder i svenska respektive australienska läromedel. Enligt Selanders undersökning får man
veta att bilder i läroböcker ges en värderande utformning. Wetterholm skriver att det
uppseendeväckande med detta är att eleverna inte alltid möter en undervisning där tolkning av
bilderna i läromedlet sker.

6.2  I vilken utsträckning och variation kommer elever i grundskolans år 1-
3 och år 7-8 i kontakt med bilder under lektionstid en vanlig skoldag?
De observationer jag gjort i år 1-3 och år 7-8 visar att möjligheterna för dessa elever skiljer
sig stort, när det gäller att ta hjälp av bilder för att skaffa sig kunskap. När man jämför de båda
klassrummen som deltar i studien ser man hur frekvensen av bilder minskar ju äldre barnen
blir. I klassrummet för år 1-3 fanns det mycket bilder av olika slag medan klassrummet för år
7-8 var bildfattigt. Även i observationerna av lektioner i år 1-3 och år 7-8 tycker jag mig se en
tendens till att det förekommer mer bilder under lektionerna i de lägre åren.
Detta väcker en del frågor och funderingar hos mig. I mycket av den litteratur jag läst inför
detta arbete har bilden beskrivits som en viktig komponent för inlärning. Många av
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författarna, som Brundin och Billström skriver att vi använder bilder när vi tänker. Rosell
menar tom. att det inte endast är våra inre bilder som är visuella tankar utan att vi också i
själva betraktandet, i perceptionen, utför aktiva tankeprocesser. Detta får mig att fundera över
varför tillgången på bilder sjunker med stigande ålder på barnet. Utifrån den kunskap jag
skaffat mig genom litteraturen tycker jag att det borde finns lika stor anledning för de äldre
barnen att ha tillgång till bilder. Enligt Grinders klassrumsundersökning vet vi att det i varje
klass finns några få elever som har en dominerande inlärningsstil. Erbjuder vi lärare en
undervisning och en skolmiljö där dessa elever kan skaffa sig kunskap?  Beror minskningen
av bilder på den skoltradition vi har – att läsa och skriva är viktigaste vägen för inlärning?

I mina observationer har jag också sett att variationen av bilder inte är så stor. De flesta bilder
som elever möter under lektionstid är tvådimensionella bilder. Tekniskt sett kan de uppvisa en
viss variation. Bilderna kan vara fotograferade, tecknade, målade eller tryckta. Att de flesta
bilder som eleverna möter är tvådimensionella gäller både för år 1-3 och år 7-8. Skillnaden
mellan åren när det gäller de tvådimensionella bilderna är att det är en större variation i
bildernas ursprung i år 1-3. Bilderna i år 1-3 är hämtade ur läroböcker, stencil, flanograf,
särtryck till @dynamics, skrivtavla och en almanacka. I år 7-8 är bilderna hämtade ur en
lärobok samt skrivtavlan. Enligt Lööf Eriksson är det viktigt att barn tidigt får möta olika
bilduttryck. Hon menar att de kommersiella bilderna inte får bli barnets enda möte med bilder.
Även om eleverna i år 1-3 får möta fler bilduttryck än eleverna i år 7-8 är dessa bilduttryck
enligt mig ganska kommersiella. Dahlgren skriver att mot den naturalistiska och karikerande
bildtypen står den konstnärliga. Dahlgren menar att det är mindre vanligt att barn ofta
kommer i kontakt med den konstnärliga bildtypen. Andra bildtyper tränger sig före, vilket jag
tycker att jag sett under observationerna.

Två bilder under observationerna skiljer sig från de övriga tvådimensionella bilderna. I år 1-3
observerade jag en minnesbild och i år 7-8 observerade jag en tredimensionell bild.
Minnesbilden användes när eleverna skulle försöka lösa ett matematiskt problem. Barnen
uttryckte att de kunde se svaret framför sig. Både Billström och Brundin säger att vårt
tänkande är kopplat till inre bilder och det tycker jag den här observationen visar på. Jag tror
att det kan vara viktigt att visa elever att man tänker genom bilder. Om eleven blir medveten
om sitt sätt att tänka så kan han/hon utveckla och förbättra sitt tänkande. Om en elev har
fastnat i en problemlösning kan en lösning vara att eleven får teckna ner sin tankebild. Eleven
kanske då ser problemet i ett nytt perspektiv, vilket kan medföra att de får en ändrad förståelse
av problemet enligt Ahlberg.

6.3 På vilket sätt och varför använder sig lärare av bilder i sin undervisning
och vilka bilder använder de?
De gemensamma orsakerna till varför lärare använder bilder i sin undervisning är att elever
har olika inlärningsstilar anser lärarna i undersökningen. De tre lärarna menar att deras elever
lär sig på olika sätt och att de därför behöver olika metoder för att förklara, visa och arbeta.
Bilder kan då vara ett av de sätten. De berättar också om att bilden kan fungera som en
förstärkning av det man arbetar med. Jag tycker mig se samma resonemang i detta som det
Dahlgren uttrycker. Han skriver att bildarbete fungerar bäst i ett mellanled mellan en
upplevelse och en pedagogisk fördjupning. Bildarbetet i sig underlättar förståelsen samtidigt
som kunskaperna befästs på ett intensivt sätt. Visserligen är det ett aktivt bildarbete hos
eleven som Dahlgren skriver om, men jag tror att även färdiga bilder kan fungera på samma
sätt. Även lågstadieläraren Lena som Wetterholm berättar om anser att bilder ger ytterligare
dimensioner åt det innehåll man arbetar med. Wetterholm skriver också om Ödman som
menar att det är en kunskapsakt som uppstår i betraktandet av ett konstobjekt.
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De tre lärarna i undersökningen använder bilden på en mängd olika sätt. I flera av sätten
används bilden som ett språk som behövs för att kommunicera men den används också av
läraren som ett verktyg. Läraren kan använda bilden som ett verktyg för att leda in elevernas
tankar mot ett visst tema, bilden används då som startpunkt till ett nytt arbetsområde. Läraren
kan också utvärdera elevernas kunskapsutveckling genom bilder, då är det främst elevernas
egna bilder som används. Detta är något som jag tycker var väldigt intressant. Jag tycker det
skulle vara spännande att göra en undersökning för att ta reda på hur elever uttrycker sin
kunskap i bild. Vad måste man som lärare kunna för att tolka den kunskapen? Hur läger man
upp en bildundervisning som syftar till att eleverna genom sina bilder ska kunna uttrycka sin
kunskap i olika ämnen?

I observationerna av år 1-3 fick jag exempel på hur bilden används av läraren för att förklara.
Läraren försökte att förklara begreppet hälften, ord (t.ex. vad kallas den person som står och
presenterar alla artister på en cirkus) och hur en meningsbyggnad övning i svenska går till.
Jag såg också hur bilden användes av läraren för att berätta om något. Bland annat användes
bilder för att berätta om hur det var förr. Genom dessa bilder kunde eleverna jämföra med hur
det är nu och hur det var då. Människan lär bäst om hon själv får göra konkreta erfarenheter
tror jag. Men det går ju inte att uppleva allt, som vi behöver lära oss, i levande livet. Bilder
kan dock förmedla erfarenheter och kunskaper till oss på ett gripbart och tillgängligt sätt.

I observationerna av år 7-8 fick jag liknande exempel på användningsområden som i år 1-3.
Bilderna användes mest för att förklara olika biologiska skeenden. En bild användes dock till
att sammanfatta det man lärt sig under lektionen. Man har tittat på luftrör och lungor som
preparat. Med bildens hjälp följer man luftens väg från näsa/mun till lungorna. Denna
observation tycker jag stämmer väl in med det Dahlgren skriver om bild som mellanled
mellan en upplevelse och en pedagogiskfördjupning.

6.4 Vilka kunskaper krävs av elever och lärare för att använda bilder i en
inlärningssituation respektive undervisningssituation?
Här varierade åsikter bland de tre lärare som jag intervjuat. Två tyckte inte att det krävdes
någon slags kunskap hos eleven för att kunna lära sig utifrån en bild. De menar att man visar
bilder för små barn när man läser bilderböcker och att barn kan läsa bilder innan de kan läsa
bokstäver. Den tredje läraren tyckte dock att eleven måste kunna tolka bilder för att dra nytta
av dem i ett inlärningssammanhang. Han refererar till två undersökningar (NUNA och
TIMSS) som visade att elevernas dåliga resultat berodde på att de inte kunde tolka bilderna
och texterna i undersökningarna. Backman & Eklund skriver att bilden kan ha en
huvudbetydelse och en bibetydelser. Huvudbetydelsen är densamma för olika personer.
Bibetydelsen varierar med vilka kunskaper och attityder betraktaren har. Wetterholm skriver
att vår hjärna inte är någon passiv mottagare av färger, mönster eller figurer. Vi försöker
ständigt att tolka, finna kategorier och strukturer. Vårt sökande finns i olika nivåer. I botten
ligger biologiskt betingade mekanismer och överst finns kulturella koder. Wetterholm menar
att vi behöver dessa kulturellt betingade koder för att ha förståelse för vår kultur och begripa
det vi ser. Jag håller därför med den tredje läraren om att en viktig kunskap för att kunna lära
sig från en bild är att man kan göra en tolkning av bilden. Genom att träna våra elever i visuell
perception kan vi få dem att förfina sina kategorier (där vi ordnat våra koder) eller skapa nya.
Det skulle betyda att de skulle kunna lära sig mer utifrån en bild.

När lärarna i det här arbetet tittade på vad de som lärare behöver ha för kunskap för att
använda bilder i sin undervisning var de överens om att läraren måste kunna hjälpa eleven att
förstå bilden. De ansåg att man kan göra detta genom att man tillsammans pratar och
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diskuterar kring bilder. Vad ser vi? Varför har konstnären gjort så här? Vilken årstid är det?
Vilken typ av miljö berättar bilden om? Osv. De intervjuade lärarna ansåg också att för att
kunna hjälpa eleven att förstå bilden måste läraren själv kunna tolka bilden. Wetterholm
menar att eleven måste lära sig skilja på bildens form, uttryck, innehåll och betydelse
eftersom bilder kan ha många olika funktioner. Bilder kan förutom beskriva också förklara
och förmedla olika budskap. Jag tror det är viktigt att vi lärare kan göra dessa tolkningar
själva för att kunna visa eleven på sätt att lära sig. Wetterholm menar också att det inte räcker
med denna nivå av bildtolkning för att förstå en bild helt och fullt. Man måste också ha
kunskap om vem som framställt bilden eller låtit framställa den. Denna bit av bildtolkningen
tror jag är viktig att vi lärare hjälper eleven med. Jag tror att kunskap om bilden som språk
och verktyg är en förutsättning för att kunna förstå vår miljö och vara med och forma den.
Bildkunskap, dvs kunna tolka och förstå vad bilder vill berätta, är en väsentlig förutsättning
för att de ska kunna utöva den yttrandefrihet som enligt grundlagen tillkommer varje svensk
medborgare.

6.5 Vilka möjligheter och svårigheter finns det i skolans och elevernas
arbete med bild och inlärning enligt lärarna?
Möjligheterna med att använda sig av bilder i sin undervisning borde vara oändliga. Resultatet
av intervjuerna visar inte riktigt den mängd av möjligheter som jag hoppas på. Jag vet inte om
det beror på att intervjufrågorna var formulerade på ett sätt som gjorde dem svåra att förstå
eller om personerna som blev intervjuade inte hade förberett sig tillräckligt eller om det beror
på kommunikationssvårigheter. De möjligheter som lärarna angav är att variationen och
utbudet av bilder är stort. Det gör att man kan hitta bilder som passar in vare sig man ska
undervisa om religion, bilogi, kemi, hemkunskap eller matematik. De tyckte också arbete med
bilder är en möjlighet eftersom eleverna blir inspirerade och motiverade till att arbeta och lära
sig mer. De påpekar att elever idag är vana vid bilder. Bilder är en del av elevernas verklighet
och därför en bra möjlighet att utgå ifrån i olika undervisningssammanhang. Lärarna påpekar
också att bilden är ett nödvändigt komplement i undervisningen. Utan bilder skulle det vara
svårt att förklara en del saker, t.ex. blodets väg genom kroppen eller ett vulkanutbrott. De sista
påpekandena från lärarna tycker jag visar på hur viktigt det är att vi har tillgång till olika språk
att kommunicera med. I vissa fall är det verbala språket överlägset, ibland är det bildspråket.
Men oftast så utgör de ett mycket bra komplement till varandra.

I min undersökning är det främst två svårigheter med att använda bilder i undervisningen som
framkommer. Den ena svårigheten är att hitta relevanta bilder. Två av lärarna tycker att det tar
lång tid att hitta rätt bilder. De menar att bilder innehåller olika mycket information och att
läraren måste analysera bilden för att hitta bilder som passar bäst för det syfte man har med
undervisningen. Denna aktivitet är mycket tidskrävande och tyvärr hinner man inte alltid det
som är tidskrävande i skolan, menar de. Jag tycker att det är synd om inte läraren tar sig tid till
att hitta relevanta bilder till sin undervisning, när både litteratur och intervjuer visar på hur
viktigt det är för elever att ha tillgång till så många olika typer av språk som möjligt vid
inlärning. Det är viktigt för individen att få träna både de starka som de svaga sidorna. Genom
att inte tillhandahålla goda bilder i inlärningssammanhanget kan man försvåra för de elever
som har en visuell-spatial intelligens. Fristedt skriver att det är viktigt för dessa att få använda
sitt starka sinne när ny och svår information behandlas och sedan komplettera med att träna
övriga sinnen.
Den andra svårigheten med att använda bilder är om man har en orolig grupp, anser en av
lärarna i min undersökning. Läraren menar att det är svårt att genomföra ett pedagogiskt
samtal om man samtidigt tvingas hålla ordning på en elev eller om gruppstorleken är för stor.
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Detta anser jag dock inte har direkt med användandet av bilder att göra. Detta är ett stort
pedagogiskt problem som gäller i all undervisning. Metodvalet tror inte jag spelar någon roll i
detta fall.

6.6  Slutord
Som avslutning vill jag säga att jag anser att mitt arbete till viss del har gett mig svar på de
frågor som jag inledningsvis ställde. Med det menar jag att mitt undersökningsmaterial är för
litet för att man egentligen ska kunna dra några riktiga slutsatser. Jag tycker dock att jag har
kunnat se en antydan till svar i materialet och har skrivet mitt arbete utifrån det.

Arbetet har också fått mig att inse hur lite pedagogisk forskning det finns om bilder som
språk. Med bilder menar jag sådana som är kommersiellt skapade samt konstbilder. Det finns
också lite forskning kring bilder och de äldre barnen. Jag har använt mig av mycket litteratur
som behandlar förskolan. Idag närmar sig förskolan och skolan varandra men jag tycker ändå
att skillnaden är så pass stor att den kräver mer litteratur om de äldre barnen och bild.

Under mitt arbete har många nya frågor väckts. Här nedan är några av de funderingar som har
dykt upp under arbetets gång och som jag tycker det skulle vara intressant att finna ett svar på:
•  Har bildskapande aktiviteter har någon inverkan på barns förmåga att se och tolka sin

omgivning?
•  Vad berättar barnbilden om barnet och om barnets syn på sin omgivning?
•  Hur uttrycker elever sin kunskap i bild? På vilket sätt stöder lärare barnets möjlighet att

använda bilden som ett språk?
•  Vilken typ av bilder möter eleverna i läromedlen? Finns det någon skillnad mellan åren?
•  Hur ofta förekommer bild i de övriga ämnena i år 7-9?
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