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Förord 
 
Jag vill tacka de elever som deltagit i min undersökning samt deras lärare, min 
praktikhandledare, som gav mig den tid jag behövde för genomförandet. Jag vill även tacka 
min vetenskaplige handledare, Grethel Güthlein som med positiv inställning väglett mig i 
arbetet. 
 
 
 
 
Luleå december 2002 
 
Elisabeth Sandlund 
 
 
 



                                         

                                                                           
 

   

Abstrakt 
 
Syftet med mitt arbete var att undersöka om jag genom kontinuerlig bildtolkning kunde 
utveckla elevernas sätt att uttrycka sig om bilder i ord. Orsaken till detta ämnesval är mitt eget 
intresse för bild och upplevelsen av hur gemensamma reflektioner kring bilder ger nya sätt att 
se och tänka. Arbetet genomfördes under sju veckor i skolår 6 i Norrbottens län. 22 elever 
deltog i studien som bestod av sju lektionstillfällen varav det första och det sista var 
provtillfällen. Undersökningen avslutades med en enkät som eleverna och deras lärare svarade 
på. Under de sju veckorna gjorde jag observationer. Vid de två provtillfällena skrev eleverna 
till bilderna och dessa texter har jag jämfört i ordmängd. Efter skrivandet följde ett samtal i 
gruppen, dessa samtal spelades in på band för att sedan avlyssnas och analyseras. Resultatet 
av undersökningen visar att eleverna utvecklat sitt sätt att uttrycka sig om bilder i ord. 
Enkäten visade att de flesta eleverna ansåg att det blivit lättare att samtala och skriva om 
bilder. 
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Bakgrund 
 
Mitt intresse för bild och min egen erfarenhet av hur samtal om bilder ger nya sätt att se och 
tänka, har fött idén till detta arbete. Hans Wetterholm (1992) skriver om hur vi aldrig helt kan 
översätta en bild till ord men att orden kan vara en hjälp för oss att förstå bilden och tränga in 
i den. 
 
Min teori är att kontinuerliga samtal om konstnärsbilder och elevernas egna bilder, samt 
praktiska övningar i att betrakta bilder kan stimulera elevernas samtal och texter till bilder. 
Jag anser att det är viktigt att ge tid och chans till reflektion och bearbetning av bilder genom 
samtal och skrivtillfällen. Vi lever i en värld med stort informationsflöde och ett stort utbud 
av bilder och synintryck. Att stanna upp inför några synintryck och reflektera över dessa tror 
jag är värdefullt och en nyttig övning för oss alla. Eftersom vi alla är olika passar de olika 
sätten att uttrycka sig i ord, skriva och tala, olika människor.  
 
Jag har valt att i mitt arbete använda mig av bildtolkning eftersom det handlar om vad man 
tänker och upplever när man ser en bild. Det handlar om att uppfatta ett innehåll i bilden och 
att försöka förstå vad man ser. Vissa av övningarna kommer dock att ha inslag även av 
bildanalys. 
 
Vad är bildtolkning? 
 
I det material jag studerat är det inte alltid man tydligt skiljer på bildanalys och bildtolkning.  
 
Frid (2002) skiljer dock mellan bildanalys och bildtolkning. I analysen delas bilden upp i små 
bitar som man studerar. Det är inte bara bildens tecken och symboler man studerar utan även 
andra faktorer som t.ex. vilket sammanhang bilden finns i, konstart och stil. Man intresserar 
sig också för idéhistoriska rörelser under den tid som konstverket skapades och studerar även 
konstnärens liv. Bildtolkning beskrivs som ett sätt att försöka se bildens innehåll och ett sätt 
att förstå vad man upplever av bilden. Bildtolkningen kan ske direkt man ser bilden, det kan 
ske snabbt och spontant. ”Ett tecken är ett tolkat uttryck, då mottagaren uppfattar ett innehåll 
ur ett uttryck.” (s.292) 
 
Förankring i styrdokument 
 
Läroplan 
 
I utbildningsdepartementet (1998), Lpo 94, betonas hur undervisningen ska anpassas till 
elevernas olika behov och förutsättningar. Utgångspunkten för undervisningen ska vara 
eleverna, deras bakgrund, erfarenhet, kunskap och språk. Eleverna ska få möjligheter att 
samtala och utveckla sätt att kommunicera, detta för att få större tilltro till deras egna 
språkliga förmåga. I strävansmålen i Lpo 94 står bland annat att eleverna ska lära sig att 
utforska, samarbeta, lyssna, diskutera, argumentera, reflektera och kritiskt granska. 
 

 I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 
aspekterna uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall 
få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. (s. 8) 
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Kursplan Bild 
 
I kurplanen för ämnet bild står att läsa: 
  
                 Utbildningen i ämnet syftar till att utveckla så väl kunskaper om bilden som kunskaper i att 

framställa, analysera och kommunicera med bilder. (http://www.skolverket.se/, kursplan 
bild, inrättad 2000-07) 

 
Vidare står det att läsa i kursplanen att bilden är viktig i vårt samhälle. Bilder har alltid har 
funnits med i människans historia och kunskaper om bilder och kommunikation genom bilder 
är viktigt för att kunna delta aktivt i samhällslivet.  
 

Bilder och olika former av konstnärlig gestaltning öppnar möjligheter till att formulera 
frågor, uppleva och reflektera över egna och andras erfarenheter samt stimulerar förmågan 
att kritiskt granska och pröva sina ställningstaganden. (http://www.skolverket.se/, kursplan 
bild, inrättad 2000-07) 
 

Vidare kan man läsa hur skolan i sin utbildning ska sträva efter att eleven: 
 

-blir medveten om bilden som språk och dess roll och användning i skilda sammanhang och 
kulturer samt utvecklar förmåga att kommunicera med hjälp av egna och andras bilder. 
… 
-utvecklar förmågan att analysera och samtala om bilder och förståelse av att bilden bär 
betydelse, skapar mening och har ett innehåll utöver det föreställande. 
 

 
Eleverna ska enligt kursplanen i bild: 
 

-kunna använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara, 
… 
-ha grundläggande förmåga att granska och tolka bilder och former, 

 
Kursplanen påpekar hur en bild innehåller mycket mer än det vi upptäcker vid första 
anblicken. 
 

Bilden är nära kopplad till seendet, till sättet att betrakta och bli betraktad. Den bild vi 
skapar oss är inte en spegling av det oskyldiga ögats objektiva registrering. Mediernas 
integrering av bilder, ord och ljud spinner en väv av betydelser och skapar mening som 
bidrar till att påverka seendet. (http://www.skolverket.se/, kursplan bild, inrättad 2000-07) 
 

Kommunal arbetsplan 
 
Barn och utbildningsnämnden (2001) skriver att kärnan i Piteå kommuns verksamhet är det 
dagliga mötet mellan barn och vuxna i undervisningsgruppen. Språkutveckling har en viktig 
roll i verksamheten. ”Ett väl utvecklat språk är nyckeln för att nå social kompetens och 
lärande.” (Bou. 2001 s.14). Piteå kommun strävar efter att alla elever ska utveckla nyfikenhet 
och känna lust att lära. Andra strävansmål är att eleverna utvecklar god självkänsla och att de 
blir kreativa, ansvarskännande och företagsamma människor. Eleverna ska kunna analysera 
och kritiskt granska massmedias budskap. Alla barn och studerande ska ges möjlighet till att 
utveckla uttryckssätt som bild, drama, dans, musik och film. 
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Aktivt utforskande arbetssätt 
 
Många olika forskare och pedagoger har förespråkat aktiva och utforskande arbetssätt för att 
nå en kreativ utveckling. Jerlang  (1999) skriver att den schweiziske forskaren, psykologen 
och pedagogen Jean Piaget (1896-1980) ansåg att man i pedagogiken ska lägga tonvikt på 
erövringen av kunskap, inte kopiering. Vill man uppfostra barn till att vara kreativa måste 
undervisningen vara aktivt utforskande. För att barnen ska bli motiverade måste man i 
undervisningen utgå ifrån barnens intresse och deras egna nyfikenhet för omvärlden. 

 
Inlärning är – för barnet – meningsfulla aktiviteter, då det utvecklar förståelse och 
färdigheter genom aktivt handlande. (Jerlang, E. 1999 s. 238-239) 
 
Piaget anser, att man pedagogiskt bör lägga vikt vid att barnet tillägnar sig allt genom sin 
egen aktivitet; att denna aktivitet utgår från barnets intresse; att barnet är socialt, dvs. att 
samvaro och utbyte av tankar och handlingar främjar aktiviteten; att en eventuell styrning 
och strukturering från pedagogens sida ska ha karaktär av utmaning – inte programmering 
eller inlärning av färdig kunskap; och slutligen att utveckling av förståelse inte kan isoleras 
från det deltagande i livet. (s. 268) 

 
Piaget hänvisade till den tyske pedagogen och grundaren av barnträdgården, Friedrich Fröbel 
(1782-1852). Fröbel ansåg att syftet med undervisningen skulle vara att skapa hela människor, 
detta genom att ge barnen möjligheter att ”…utveckla sig i en helhet av arbete och lek, av 
fritid och rekreation, av konst och andlig förnyelse.” (Jerlang, E. 1999 s.266) En annan 
pedagog som Piaget hänvisade till är Celestin Freinet (1896-1966), fransk pedagog, som 
ansåg att inlärningen har en social natur och är beroende av att det finns ett jämställt 
samarbete mellan elever och pedagog. Freinet byggde sin pedagogik på barnens motivation 
och nyfikenhet. Freinet lät barnen aktivt, praktiskt undersöka sin verklighet i samarbete. 
 
Även det sociala samspelet elever emellan samt mellan elev och lärare anses viktigt för 
utveckling. Jerlang (1999) skriver om Lev Vygotskij (1896-1934), rysk psykolog och 
forskare. Vygoskij ansåg att det är genom de socialt skapande aktiviteterna, i samspel med 
andra människor som utveckling sker. Vygotskij betonade att samspelet i undervisningen är 
viktig och att alla högre psykologiska funktioner utvecklas genom gemensamma övningar. 
Utveckling ska enligt Vygotskij utgå från det sociala kollektiva handlandet till det 
individuella tänkandet. Språket är ett socialt fenomen. Genom språket kan erfarenheter 
förmedlas och därför är språket av stor vikt. 
 
Konstupplevelse 
 
Konstpedagogen och bildläraren Elisabeth Skoglund (1990) beskriver konsten som ett uttryck 
för känslor. Konsten är mer än ord, en icke verbal upplevelse, och därför svår att beskriva. 
Konstnärer skapar för att uttrycka sina känslor. Genom konsten kan vi hitta bilder för det vi 
känner, det som inte går att beskriva med ord. ”Konstupplevelsen sker i mötet mellan 
konstverket och publiken” (s.18). Skoglund anser att det fordras att konsten är bra och ärlig 
för att man ska kunna uppleva den. Det krävs också att konsten har något att säga dess 
betraktare. Publiken måste i sin tur vara mottaglig, öppen, positiv och nyfiken, de måste vilja 
ha en dialog med konsten. 
 
Lindberg (1991) hänvisar till författaren och pedagogen Ellen Keys (1849-1926) tankar, att 
konsten behöver människan och att människan behöver konsten. Människan behöver konsten 
för att leva ett lyckligare liv och konsten, och konstnären, behöver gensvar från människor 
runtomkring. Konsten blommar om människor älskar den som helhet. Ellen Key ansåg att 



                                         

4 
 

  

konsten utvecklar personligheten och på så sätt gör människor lyckligare därför förespråkade 
hon att konsten bör finnas tillgänglig för alla. 
 
Konstbilden 
 
Wetterholm (1992) skriver om konstbilden, att den både har ett innehåll och en form och att 
även tekniken påverkar oss. När man betraktar en bild kan man tala om vad man verkligen 
ser, bildens visuella innehåll, uttrycksmedel, komposition och form. ”Att se konst är att stanna 
upp, tänka, iaktta, jämföra, gå tillbaka och att ställa frågor.” (s.60) 
I försök att förstå bildens betydelse väver man in sina tidigare erfarenheter, kunskaper och 
upplevelser. ”Konstbilden ser olika ut för olika människor. Genom undervisning och träning 
förstår och upplever vi mer och mer, var och en på sin nivå.” (s.60)  
 
Sjölin (1993) hänvisar till Theodor Adorno som anser att konst och konstverk är gåtor som 
inte har svar på vad de tjänar till. Det vill säga om inte konstnären själv har uttalat sig om den. 
Tolkningar av bilder kan aldrig ge exakta förklaringar till konstverkens uttryck. Uttrycket är i 
sig självt sin mest exakta tolkning.  
 
Karlsson, Lövgren (2001) beskriver hur bilder drabbar oss med sitt hela innehåll på en gång. 
De går direkt till känslorna utan att ta vägen genom hjärnan. Detta är bildens styrka då den på 
detta sätt kan påverka och övertyga oss. Att kartlägga varför vi reagerat som vi gör är 
bildanalysens syfte. Alla reagerar vi olika inför en bild och detta skapar diskussioner. På 
grund av var och ens olika upplevelse är bildanalysen subjektiv.  
 
Karlsson, Lövgren (2001) skriver om tre områden är aktiva när vi tar till oss en bild. Dessa 
områden är det latenta, manifesta och kontext. Det latenta i bilden är det som inte är synligt. 
”Det är de tankar och föreställningar som olika bildelement, enskilt och tillsammans skapar 
hos oss, oftast i form av minnen och associationer, som bygger på personliga och kulturella 
erfarenheter.” (s.44) Det manifesta är bildens uttryck, dess färger, figurer, handling, 
perspektiv och komposition, det som syns på bilden. Bildens kontext är bildens sammanhang 
som också påverkar vår uppfattning av bilden. 
 
Dilemma 
 
Wetterholm (1992) menar att många vuxna känner sig främmande inför mötet med konsten 
och att det är lätt att föra vidare denna uppfattning till barnen. Skola och barnomsorg kan 
hjälpa till att förändra denna syn och vänja barnen vid konstbilder. Detta kan ge bilden en 
betydelsefull roll i barnens liv. Människors olika uppfattningar om vad som är konst kan leda 
till att bildkonsten i arbetet med barnen blir komplicerat. Bildkonsten är väldigt utsatt för 
tyckande. Smak och tycke är beroende av våra kunskaper och erfarenheter. ”Att förstå konst 
är något man lär sig.” (s.58) 
 
Konstpedagogen Anna Lindberg (1991) skriver om den klyfta som idag finns mellan 
konstnärer och allmänheten. I sin bok konstpedagogikens dilemma söker hon svar på varför vi 
har konstpedagogik och hur konstpedagogiken uppkommit. Enligt kulturstatistik gjord i 
början av 1980 går bara 5 % av Sveriges befolkning regelbundet på konstutställningar och 70 
% av landets befolkning besökte aldrig konstutställningar. Statistiken visar att det är många 
som inte kommer i kontakt med konst genom konstutställningar. Det är många som inte 
intresserar sig för eller upplever konstbilder. Att betrakta konst kan då kännas ovant för 
många. Genom konstpedagogik kan människor få hjälp med att uppleva konst. Syftet med 
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konstpedagogik är att ”utveckla förmågan att se, uppleva och förstå konstverken.” (s.23) 
Lindberg förklarar begreppet pedagogik som olika tekniker som är ämnade för att överbrygga 
förståelseklyftan som uppfattades som given mellan konstnär och publik. 
 
Konstupplevelse i skolan 
 
Stensmo (1994) refererar Lars Lövlie, norsk pedagog, som framhåller den estetiska 
upplevelsen som något centralt inom pedagogiken. Med oberäkneliga drag skiljer sig den 
estetiska upplevelsen från rationellt vetenskapliga erfarenheter då den innefattar känsla, 
intuition och tolkning. 
 
Abildtrup-Johansen (1999) skildrar arbetet på Bifrostskolan där konstupplevelser ofta fick 
vara utgångspunkt för undervisningen. Mycket av den konst de använde sig av var inte skapad 
för barn men pedagogerna ansåg att eftersom vi är medlemmar av samma värld och denna 
värld är utgångspunkt för konsten så bör man uppleva samma konst. 
 

                                   Konsten omskriver verkligheten på ett estetiskt språk. Den håller fast vid verkligheten, och 
den avslöjar den. Den kan göra tillvaron genomskådlig, så att den verklighet, som 
människan redan skapat, förlorar sin makt. Konsten visar samtidigt på det som finns och det 
som mycket väl skulle kunna bli till. Därtill rymmer den också ett hopp om en annan möjlig 
framtid och en annorlunda förståelse av den situation som man befinner sig i. Hopp och 
perspektiv är betydelsefulla för barnet och den vuxna… …Med estetisk verksamhet kan vi 
medverka till att skapa ny förståelse för det individuella och gemensamma rummet. (s.91-
92) 

 
Bild i skolan 
 
Bild i läromedel 
 
Karlsson, Lövgren (2001) hänvisar till en undersökning gjord av tidningen Skolvärlden 1994 
där man studerat innehållet i läroböcker. I läromedel för lågstadiet utgjorde 60-80 procent av 
innehållet bilder. För mellanstadiet var innehållet 50-70 procent bilder. För högstadiet var 30-
40 procent av innehållet bilder. I bilderna finns information med avsikt att ge eleverna 
kunskap inom ett visst område på ett djupare plan. Informationen som bilderna innehåller 
används inte så bra som den skulle kunna göras. Vill man nå kunskapen i bilderna får man 
inte tro att det går av sig självt. Genom att prata om bilderna och analysera dem med hjälp av 
hanledning blir det lättare att se mer än den första spontana reaktionen. 
 
Myter om bildämnet 
 
Elliot Eisner har forskat om skolans bildundervisning i USA. I sin artikel Bildämnets 
mytologi, som är översatt av Wållberg, Lindström (1999), går han till angrepp mot vad han 
anser vara myter som präglat bildämnet under vår tid. 
 
Eisner går till angrepp mot myten att barn bara behöver material och uppmuntran. Eisner 
menar istället att varseblivningsförmåga måste erövras och att det inte är något man föds med. 
I skolan kan det vara risk att träningen av varseblivningsförmåga underskattas. Vi tränar bland 
annat att känna igen ord och när något väl fått sin etikett så används den för igenkänning. När 
igenkänning blir drivkraften så minskar försöken till att utöka sin varseblivning. Genom att 
visuellt utforska världen berikar man varseblivning. Lärare har en stor uppgift i att hålla den 
visuellt utforskande nyfikenheten vid liv och på så sätt träna varseblivningsförmågan. Även 
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om barnens fantasi och känslor ska respekteras och vara utgångspunkter för undervisningen så 
är det inte slutmål. Inget material kan ersätta förmågan att genom användandet av sina egna 
intryck skapa visuella strukturer och sammansättningar som förmedlar känslor och 
föreställningar. Materialet kan inte bli ett medium om inte skickligheten finns som kan ge 
känslor ett överensstämmande uttryck. Utan aktiv undervisning kommer det att vara många 
elever som går ut skolan utan att känna att de har eller kan få färdighet, eller glädje av 
bildkonst och skapande. 
 
Eisener går även till angrepp mot myten att bildlärare har monopol på att utveckla 
kreativiteten. Bildläraren bör sträva efter att förfina varseblivningen så att världen kan 
upplevas estetisk. Läraren bör hjälpa eleverna med att ge deras idéer, föreställningar och 
tankar ett visuellt uttryck och lära eleverna förstå samband mellan konstverk och den kultur 
som de skapas i, en kunskap som hör till allmänbildningen.  
 
Eisner menar att det finns en uppfattning om att barns varseblivning inte är avtrubbad som de 
vuxnas. Denna uppfattning står för att barn ser klarare och ser andra saker än vuxna som 
hamnat i stelnad vana. De vuxnas syn på verkligheten bör därför inte påtvingas barnen och 
alltså bör inte vuxenkonst visas för barn så att det påverkar dem och deras spontanitet och 
naiva skapande. Eisner anser dock att det inte finns någon anledning att tro att barn skulle se 
mer än de vuxna bara för att vanor som hindrar oss att se är mer befästa hos vuxna. 
Författaren anser att en av bildämnets viktigaste uppgifter är att träna varseblivning. 
 
En annan åsikt Eisners har är att det finns en fördom om att verbal analys tar död på 
bildskapandet. Eisner hävdar att detta är ett av de mest försummade området inom 
lärarutbildningen. Blivande bildlärare bör lära sig att tala om bilder på ett insiktsfullt, poetiskt 
och nyanserat sätt. Läraren kan göra mycket mer än att stå stum inför bilder, antingen de är 
skapade av elever eller på ett museum. Man är rädd att verbalisering av konst och upplevelsen 
av den ska hämma eller blockera upplevelser eleven får. Författaren menar att en del 
människor behöver ledning för att kunna uppleva överhuvudtaget. 
 
Bildaktiviteter i skolan 
 
Bendroth Karlsson (1996) har dokumenterat styrda bildaktiviteter och analyserat samspel i  
dialoger mellan lärare och elever i lärarledda bildaktiviteter. Studien visar att en aktivitet som 
kallas bild och estetisk ofta inte blir estetiskt bildskapande i verkligheten.  
 
Fjorton bildaktiviteter i olika skolor undersöktes med den slutsatsen att hälften av 
aktiviteterna inte i första hand var bildaktiviteter. I de aktiviteter som kategoriseras som 
bildaktiviteter får barnen med sig betydelsefulla redskap för estetisk bildverksamhet, 
dessutom har barnen varit aktiva i processen. I de aktiviteter som kategoriseras som ”icke-
bild” aktiviteter blir bilden underordnad andra kvalitéer som att t. ex. illustrera faktakunskaper 
i ett OÄ projekt. Lärarna ger ibland uppgifter utan guidning som kan skapa osäkerhet och 
känslor av att inte kunna hos eleverna. I vissa fall hindras eleverna från att gå i dialog med 
varandra eller materialet och koncentreras på att följa instruktioner och göra rätt. I alla 
uppgifterna finns potentiell pedagogisk utveckling men de pedagogiska dilemman som 
uppstår blir hinder. Uppgifter där reflektion saknas och som inte har tydliga mål blir istället 
icke- bild aktiviteter. I den mer fria bilden får eleverna fritt tillgång till material men bilderna 
kommenteras sällan och visas inte upp. När ansvaret vilar på eleverna själva kan det för 
somliga bli lite bild. Det fria i bild blir då en frihet från uttalade syften och stöd.  
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Bendroth Karlsson menar att läraren bör vara medveten om sin roll som just lärare vars 
uppgift inte bara är att organisera eller förse eleverna med material. Läraren är den som har 
mer kunskap och erfarenhet av den konstnärliga processen än eleverna. Det handlar allstå om 
vilken roll läraren tar och hur läraren ser på barnet och dess tillägnande av kunskap. Ser 
läraren på barnet som ett kärl, en passiv mottagare och imitatör blir aktiviteten styrd av den 
vuxne i detalj. Ser läraren på barnet som en lärling blir pedagogen en guide i ett samspel med 
världen och medskapare. Ser läraren på barnet som en ensam skapare blir aktiviteten 
barnstyrd och läraren kan se sig själv som överflödig. 
 
Bilddialoger  
 
Bendroth Karlsson (1996) menar att bilddialoger sker vid två tillfällen, vid mötet mellan barn 
och material och vid mötet mellan barnet, kamrater och lärare, via bilden och dialogen kring 
den. Studien visar hur en situation där läraren  gör anspråk på att ha rätt hindrar dialogen. Om 
dialogen eller aktiviteten är mer undersökande så engageras fler i gruppen och det blir ett 
möte där deltagarna tillsammans kan skapa mening. Karlsson, Lövgren (2001) anser att 
huvudprincipen med samtal kring bilder är att läraren lyssnar till elevernas reaktioner. Läraren 
ska stimulera elevernas utforskande, gå in i samtalet, strukturera och sammanfatta. ”Det 
övergripande målet för bildsamtalet är att ge eleverna grundläggande kunskaper i bildanalys 
och i att förhållandet till bilden hela tiden ska utvecklas.” (s.48) Små barn utgår mest från dem 
själva i deras associationer till en bild. Det är därför viktigt att de får chans att öva på att prata 
om bilder så att associationerna förändras successivt. Ett mål att sträva mot ska vara att 
eleverna kan skilja på det latenta och manifesta. Dels ska de kunna redogöra för hur bilden ser 
ut och även kunna söka tolkningar kring bilden. 
 
Abildrup-Johansen (1997) beskriver en pedagogik som i mycket utgår från Reggio Emilia 
filosofin. Dialogen är en viktig del i den estetiska dimensionen. I dialogen möts barn och 
vuxna som jämbördiga, de utbyter tankar och funderingar allt utifrån sina egna erfarenheter. I 
en jämbördig dialog bidrar alla med sina egna synpunkter och idéer. 
 

I samtalet kan barnen både uttrycka sina egna personliga upplevelser, och de kan genom att 
lyssna på varandra förstå att människor upplever olika. De kan upptäcka att det väsentliga 
sker i ett möte mellan ett ”jag” och ett ”du”. (s.14) 
 
Konst är inte något i sig självt, men det kan bli något om vi kan få den att öppna sig. 
Samtalet är redskapet för den upplevelsen. I samtalet sätts ord på föreställningar, tankar och 
känslor. (s.13) 
 

Wetterholm (1992) påpekar att det finns tydliga paralleller mellan ämnena svenska och bild. 
Han anser att det är viktigt att barnen få öva sig i att tala om sina egna bilder och andras. Detta 
för att utveckla både bildspråk och verbalt språk. Det är svårare för vuxna att ta till sig bildens 
visuella betydelse då vi är så fixerade vid verbalspråket. Det finns en risk att vi begränsar vår 
upplevelse till det som lättast går att beskriva med ord och att det blir det som vi lyfter fram i 
bilden och glömmer att det ordlösa kan vara bildens viktigaste innehåll. Orden kan hjälpa oss 
att förstå bilden men man kan inte helt och hållet översätta bilden till ord. 
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Syfte 
 
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka om jag genom kontinuerlig bildtolkning kan 
utveckla elevernas förmåga att uttrycka sina tankar om bilder i ord. 
 
Metod 
 
Jag undersökte om eleverna i praktikklassen utvecklade sitt sätt att uttrycka sina tankar om 
bilder i ord. Detta genom praktiska övningar i bildtolkning, kontinuerliga samtal om bilder, 
samt tillfällen att skriva tolkningar av bilder. Därför valde jag att använda mig av följande 
datainsamlingsmetoder: Elevenkät (bilaga 1), lärarenkät (bilaga 2), bandinspelning av samtal, 
dokumentation  och analys av elevtexter (bilaga 3).  
 
Den största betoningen har jag dock valt att lägga vid samtal och enkät. Vid enkäten eftersom 
det är elevernas egna tankar och vid samtalen eftersom jag observerat och dokumenterat dem 
efter varje lektionstillfälle och analyserat bandupptagning vid de två provtillfällena. 
 
För att se om undervisningen gett önskat resultat har jag att använt mig av mestadels 
kvalitativa metoder men även av enkät som är en kvantitativ datainsamlingsmetod. Backman 
(1998) beskriver det kvalitativa perspektivet som ett alternativ till det traditionella 
förhållningssättet. I det traditionella förhållningssättet har man betraktat den omgivande 
verkligheten objektivt. Den kvalitativa forskningsmetoden är subjektiv. I ett kvalitativt synsätt 
är intresset mer vänt till individen. ”Istället för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut 
ställer man frågan hur individen tolkar och formar en (sin) verklighet.”(s.48) Observation och 
dokumentation är kvalitativa metoder. Den kvantitativa forskningsmetoden bygger på 
objektiv faktainsamling som förklarar hur något är och där slumpen inte påverkar i någon 
större omfattning. Forskarens egna tankar ska inte påverka resultatet och han/hon behöver inte 
vara närvarande vid forskningstillfället. De undersökningsdata som erhålls är oftast numeriska 
eller kan transformeras till sådana. Resultaten redovisas ofta med statistiska modeller. De två 
enkäternas slutna svarsalternativ är kvantitativ data och de öppna svarsalternativen är 
kvalitativ data.  
 
Enkät 
 
Enkäten var ett sätt att undersöka elevernas tankar om övningarna och om dessa har bidragit 
till att de lättare kan samtala och skriva om bilder. Jag valde att använda mig av enkät, dels 
för att det är lättare att jämföra och bearbeta svaren och för att få möjlighet att ta del av hela 
gruppens tankar istället för intervju där jag bara skulle ha frågat några. 
 
Ejvegård (1996) jämför enkätens fördelar med intervju. Genom enkät undviker man påverkan 
från intervjuaren, fler personer kan delta och i lugn och ro kan respondenten tänka igenom 
svaren. Det är lättare att bearbeta enkät svar och alla respondenter får exakt samma frågor och 
frågas samtidigt. Enkäten kanske inte ger plats för fylligare svar, missförstånd ges inte tillfälle 
att redas ut och öppenheten är begränsad. Dahmström (1996) skriver om gruppenkäter. Vid en 
gruppenkät sker vanligen en muntlig introduktion av gruppledaren vid tillfället då enkäten ska 
fyllas i. En nackdel kan vara att påverkan i någon riktning av gruppledaren kan förekomma. 
Detta kan ske omedvetet genom ordval och tonfall och påverkar då kvaliteten på svaren som 
lämnats. 
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Bandinspelning av samtal 
 
Vid det första och sista lektionstillfället spelade jag in elevernas samtal på band som jag sedan 
jämförde. Eftersom det är elevernas tankar och funderingar kring bilderna jag vill veta så 
anser jag att det undersökande i samtalen passar bra. Då jag själv var engagerad i samtalen 
spelade jag in dem på band och lyssnade av dem efteråt. 
 
Observationer av lektioner 
 
Genom aktivt observerande antecknade jag efter varje tillfälle hur lektionen fortlöpt.  
”Deltagande observation är när forskaren beskriver ett skede eller en process som han deltar i 
eller en organisation som han är medlem av eller på annat vis har inblick i.”(Ejvegård, R. 
1996 s.65)  Ejvegård (1996) skriver vidare att fördelen med deltagande observation är att man 
kan gå på djupet och förstå vad som sker. Nackdelen kan dock vara att man blir känslomässigt 
engagerad och involverad i vad som sker och ser det från sin egen subjektiva utgångspunkt. 
På så sätt kan det vara svårt att hålla sig objektiv till det hela och framställa en beskrivning av 
skeendet som är just objektiv. Deltagande observation kan därför med fördel kompletteras 
med andra källor.  
 
Elevtexter 
 
Orsaken till att jag valde att använda mig av skrivande till konstbilderna är att de olika sätten 
att uttrycka sig, samtal och skrivande, passar olika elever. Vissa har lättare för att skriva och 
andra har lättare för att tala. Genom att skriva enskilt fick eleverna chans att själva tänka till 
och formulera egna tankar kring bilderna. Dessa tankar blev senare utgångspunkt för samtalet. 
Texterna samlade jag in för att jämföra det första och sista tillfället med varandra. Jag 
analyserade texternas  ordmängd för att se om någon utveckling skett.  
 
Försökspersoner 
 
Jag har utfört min studie i den klass där jag gjorde min slutpraktik under den sista terminen på 
min grundskoleutbildning. Försöksgruppen bestod av 22 elever i skolår sex från Norrbottens 
län. Inget urval har gjorts i samtal eller enkät. Jag valde att endast analysera resultatet av åtta 
elevers texter, dessa elever är slumpvis utvalda ur försöksgruppen. 
 
Bortfall 
 
Vid första provtillfället var en person borta.  
 
Vid sista tillfället, provtillfälle två, var fem elever borta. Orsaken var för fyra av dem frånvaro 
och en elev vägrade deltaga i samtalet.  
 
Vid enkätundersökningen deltog 18 av 22 elever som ingick i undersökningen. Bortfallen 
berodde på frånvaro. 
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Material 
 
Elevenkät (bilaga 1). 
Lärarenkät (bilaga 2). 
Elevtexter (bilaga 3). 
Bandinspelning av samtal. 
Observationer 
 
Genomförande 
 
Tidsplan för utvecklingsarbetet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Visar utvecklingsarbetets tidsplanering. 
 
Genomförande med eleverna 
 
Jag valde att utföra mitt arbete vid sju olika tillfällen. Eleverna delades in i två grupper efter 
klasslistan med elva elever i varje. Varje lektionstillfälle var 40 minuter långt. Under dessa 
tillfällen användes bilder och former på olika sätt som utgångspunkt för bildsamtal och 
skrivuppgifter (bilaga 4). Vissa övningar genomfördes i halvklassen och andra i grupper om 
två, tre, eller fyra elever. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Visar tidsplan för lektionstillfällen under veckorna 40-47. 
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Resultat 
 
Enkät 
 
De två första frågorna i enkäten (bilaga 1), om kön och årskurs, har jag inte analyserat. 
Orsaken till att jag hade med dem var att dessa frågor var enkla för eleverna att svara på och 
de blev därför en bra början på enkäten. 
 
Enkätens slutna fråga 
 
Resultatet av enkätundersökningens (bilaga 1) slutna fråga visas med ett diagram. 
 
 

Figur 3. Diagram över elevernas slutna enkätsvar gällande om det blivit lättare att samtala 
och skriva om bilder. 
 
Figur 3 visar att eleverna tyckte att det blivit lättare att samtala och skriva om bilder genom de 
kontinuerliga bildtolkningsövningarna. 
 
Enkätens öppna fråga 
 
I svaren på enkätundersökningens (bilaga 1) öppna frågan har eleverna gett förklaringar och 
motiv till varför de svarat som de gjort i den slutna frågan. Alla elever har gett någon 
förklaring till varför det blivit lättare eller inte blivit lättare. 
 
Den öppna delen av enkätundersökningen visar att många av eleverna upplevt övningarna 
som positiva och utvecklande (bilaga 5). De som tyckte att det inte blivit lättare menade på att 
det fortfarande var svårt att beskriva, samtala och skriva om bilder (bilaga 6 ). 
 
Lärarenkät 
 
Elevernas lärare svarade på en liknande enkät (bilaga 2). Läraren ansåg att eleverna hade 
utvecklat sitt sätt att samtala och skriva om bilder genom bildtolkningsövningarna. Eleverna 
hade genom övningarna lärt sig olika sätt att hantera bilder, läsa av meddelande och uppleva 
känslor i en bild (bilaga 7). 
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Elevtexter 
 
Vid analys av elevtexter (bilaga 3) har jag valt att koncentrera mig på ordmängd i texterna. 
Analysen är gjord vid de två provtillfällena, första lektionstillfället och sista lektionstillfället. 
 
 

Figur 4. Jämförelse av ordmängd i elevtexter. 
 
Elev 1 har minskat sin ordmängd med 75 %. 
Elev 2 har minskat sin ordmängd med 21 %. 
 
Elev 3 har oförändrad ordmängd med 39 ord vid båda tillfällena. 
Elev 4 har oförändrad ordmängd med 65 ord vid båda tillfällena. 
 
Elev 5 har ökat sin ordmängd med 21 %. 
Elev 6 har ökat sin ordmängd med 16%. 
Elev 7 har ökat sin ordmängd med 59 %. 
Elev 8 har ökat sin ordmängd med 195%. 
 
Figur 4 visar att två av eleverna minskat sin ordmängd. Två hade oförändrad ordmängd och 
fyra elever hade ökat sin ordmängd.  
 
Analys av bandinspelning av samtal 
 
Vid observationerna jämförde jag samtalen vid de två provtillfällena, lektionstillfälle ett och 
sju. Jag observerade att samtalen var ungefär lika långa så när som på ett par minuter längre 
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vid det senare tillfället. Eleverna kom lättare igång med samtalet och fler personer pratade 
under det senare tillfället. Vid det första lektionstillfället observerade jag att många elever 
som skrivit mycket var tystare i samtalen och de som skrivit mindre tog mer plats i samtalen. 
Vid det senare provtillfället var de flesta med i samtalet och skillnaden märktes inte lika 
tydligt. Det blev fler diskussioner och ifrågasättande mellan eleverna och jag hade en mindre 
framträdande roll i det senare samtalet. Många var ivriga och ville berätta vad de tyckte och 
tänkte. Samtalet var mer intensivt och avslappnat den sista gången.  
  
Observeration av samtliga lektionstillfällen 
 
Eleverna har fått tillfälle att välja bilder att tala om vid flera tillfällen. Jag observerade ett visst 
grupptryck i val av bilder, en del ville gärna prata om samma bilder som deras kompisar. Vid 
de egna valen av bilder var det lättare att samtala. Eleverna uppfattade budskap i bilderna och 
kunde uttrycka känslor de fick för bilderna men det var svårt att veta vad i bilden som skapade 
dessa känslor. Eleverna reflekterar hellre över ansiktsuttryck och poser på figurer och 
människor än över färg och form i bilderna. Bilder med fantasimotiv var populära att samtala 
om. Samtalen utvecklades då som fantasiberättelser och föremålen fick djupt symboliska 
tolkningar. Eleverna uppskattade att få ta del av varandras tankar och berättelser kring bilder. 
De påpekade att de såg annorlunda på bilderna efter de gemensamma samtalen. Eleverna 
tyckte själva att det var lättare att beskriva och prata om former på föremål de kände igen än 
att tala om bilder de aldrig sett. Alla elever var aktiva och engagerade i övningarna. 
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Diskussion 
 
Validitet  
 
Elevernas svar på enkätfrågorna stämmer överens med mina observationer och deras lärares 
observationer av lektionstillfällena. Elevernas svar på den första slutna frågan stämmer 
överens med motiveringen i den öppna frågan. Jag anser därför att validiteten är hög vad det 
gäller enkäten. Angående elevtexterna anser jag validiteten låg. Det var svårt att jämföra 
enbart två tillfällen och analysen gjordes bara på ordmängd, inte innehållets kvalité. 
Bandinspelningen av samtalen och observationer av lektioner anser jag hade en hög validitet. 
Eleverna var aktiva under lektionerna och jag kunde följa deras utveckling under dessa 
tillfällen. På grund av att jag använt mig av olika mätmetoder som stödjer samma resultat 
bedömer jag således validiteten vara hög. 
 
Reliabilitet 
 
Ingen av eleverna tycks ha missuppfattat enkätens frågor och det ger en positiv effekt på 
reliabiliteten. Kanske skulle enkätens slutna fråga haft fler svarsalternativ för att nå en högre 
tillförlitlighet. Elevernas lärare var ofta närvarande vid lektionstillfällena och då läraren är 
känd av eleverna och känner dem så bad jag om dennes åsikt om elevernas utveckling i 
området i form av en enkät. Lärarens enkätsvar stämmer överens med mina observationer och 
elevernas enkätsvar och det ökar tillförlitligheten i enkät och observationer. 
 
Eftersom jag var involverad i arbetet blev observationerna nedtecknade efter lektionen. Jag är 
medveten om att jag kan ha påverkat observationerna eftersom jag var involverad i projektet 
och att detta kan ha en negativ effekt på reliabilitet. Det kan hända att vissa saker inte kom 
med i observationen då jag tecknade ner dem först efteråt. Jag har kanske inte sett och hört 
allt som eleverna uttryckte eftersom jag var engagerad i lektionen. För att öka tillförlitligheten 
spelade jag in samtalen vid de två provtillfällena och lyssnade på dem efteråt för att på så sätt 
kunna dokumentera mer exakt vad som hände. Om någon utomstående hade gjort 
observationerna skulle reliabiliteten varit högre.  
 
Vid de två provtillfällena kan mycket ha spelat in beroende på vad som hänt under dagen och 
vilket humör eleverna eller jag var på. Vid det första tillfället var jag en ny bekantskap för 
eleverna och det kan ha haft en hämmande effekt på samtal och skrivande. Däremot så kändes 
uppgiften och arbetet med bilderna nytt och spännande och det kan istället ha påverkat 
resultatet positivt. Vid det sista tillfället kände vi varandra bättre och det kan vara en 
bidragande orsak till att samtalet flöt på bättre. Eftersom vi ägnat mycket tid till bilder så 
tyckte några av eleverna att det var besvärligt att samma skrivövning kom en gång till. Det 
blev en känsla av antiklimax och detta kan också ha påverkat resultatets tillförlitlighet.   
 
Jag har jämfört texter skrivna av eleverna vid två tillfällen och jag anser att det var för få 
tillfällen för att kunna göra en riktig bedömning eller se någon utveckling. Samtidigt var det 
svårt att hinna med och göra ytterligare ett liknande skrivtillfälle och jag tror inte att det skulle 
ha gjort något för resultatet. För att kunna säkerställa ett tillförlitligt resultat krävs att man 
arbetar under en längre tid med liknande projekt. 
 
På olika sätt har jag försökt öka reliabiliteten i undersökningen, genom bandinspelning av 
samtal, lärarenkät och genom att använda mig av flera olika mätmetoder. Det är trots detta 
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svårt att bedöma reliabiliteten hög eftersom jag ensam utförde undersökningen. Elevenkät och 
lärarenkät anser jag dock hade hög reliabilitet. 
 
Resultatdiskussion 
 
Enkätens resultat anser jag vara av stor vikt. De flesta eleverna kände att de utvecklats och att 
övningarna tillfört något positivt. En sådan inställning är en förutsättning för utveckling. 
 
Resultatet av de åtta testelevernas texter visade att två hade minskat ordmängden, två hade 
oförändrad ordmängd och fyra hade ökat ordmängden. Eftersom projektet var väldigt 
intensivt och övningarna eventuellt kom lite tätt efter varandra så var det svårt att arrangera 
fler tillfällen av samma slag än de två provtillfällena. Vid dessa två tillfällen använde jag mig 
av olika bilder. Syftet med arbetet var att eleverna skulle utveckla sitt sätt att uttrycka sig om 
bilder i ord, alltså, inga specifika bilder utan olika bilder. Däremot vet jag inte hur mina val av 
bilder kan ha påverkat resultatet för elevernas texter. 
 
Vid de skilda lektionstillfällena ställde jag olika frågor till barnen för att väcka tankar kring 
bilderna. I det skrivna blev det för några av eleverna svar på mina frågor medan samtalet var 
mer fritt och eleverna mer spontana. Jag hade en del funderingar över om det skrivna skulle 
ske före eller efter samtalet men bestämde mig för att ha det före. Detta för att eleverna skulle 
få sitta en stund och formulera sin egen upplevelse av bilden. Antagligen hade texterna sett 
annorlunda ut om skrivandet skett efter de gemensamma samtalen. 
 
I samtalen är ledaren viktig och där ser jag min begränsning. Det behövs övning i att ställa rätt 
frågor, att lyssna och leda ett samtal. Eisner (Wållberg, Lindström (1999)) menar att lärare 
kan göra allt annat än stå stum inför bilder tillsammans med elever. Bildsamtal ska inte 
reserveras endast för professionella bildpedagoger. 
 
Jag tror, att samtal och reflektion har en viktig funktion i bildaktiviteter för att göra dem 
meningsfulla och utvecklande. Bendrot Karlsson (1996) påpekar att den fria bilden kan bli 
alltför fri om inga syften ges och elevernas bilder inte kommenteras. Mycket av alsterna som 
produceras i skolan blir aldrig uppmärksammade och inte heller kommenterade. Genom 
samtal kring bilder kan bildaktiviteterna få ett större djup, syftet med övningarna blir klarare 
för eleverna och skapandet känns mer meningsfullt. 
 
De gemensamma samtal vi hade under projektet gav eleverna chans att sätta ord på tankar och 
bli medvetna om deras egna och andras tankar. Abildtrup Johansen (1999) anser att samtal är 
ett redskap för att förstå konst och för att kunna uppleva den. Precis som eleverna upplever 
jag att man tillsammans med andra får större perspektiv. Innehållet i en bild blir mer när man 
får ta del av varandras tolkningar och tankar. Samtal till konstbilder och elevernas egna bilder 
anser jag vara något som kontinuerligt bör få plats i undervisningen. I bilder finns budskap 
som kan bli källor till inspiration, fantasi, skrivande, eget skapande, samtal och diskussioner. 
Bilder är en tillgång i undervisningen. Jag upplever att eleverna genom samtalen lär känna 
varandra och sig själva mer genom att hitta sina egna åsikter och lyssna till varandras. Dessa 
gemensamma övningar för något positivt med sig och kan stärka gruppen.  
 
Några elever upplever att det är svårt med bilder, att förklara och beskriva dem. Det är då 
viktigt att poängtera att det inte finns några rätt eller fel när man gör sin egen upplevelse och 
tolkning av en bild. Syftet med mina övningar var inte att gissa rätt, alltså precis konstnärens 
budskap i bilden utan att ge den egna upplevelsen av bilden ord. Precis som Bendrot Karlsson 
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(1996) skriver så är det viktigt att inte heller lärare har starka uppfattningar om rätt och fel i 
samtalen för då blir samtalen alltför styrda och det utforskande i dem försvinner. 
  
Det kan kännas ovant och svårt att prata och skriva om bilder. Wetterhom (1992) menar att 
det krävs träning i att betrakta konst och genom träning kan man uppleva mer och mer, var 
och en på sin nivå. Jag skulle gärna vilja göra ett liknande projekt men under en längre tid. 
Utveckling kräver tid, ett välplanerat arbetssätt med kontinuitet och tydliga mål. Även om jag 
tycker att jag sett en viss utveckling under de sju veckorna av praktik så skulle det vara 
spännande att se vad resultatet skulle bli i ett längre tidsperspektiv. 
 
Fortsatt forskning 
 
Jag tycker att det skulle vara intressant med en jämförelse mellan flickor och pojkar i ett 
liknande projekt eller att jämföra vilka elever som finner skrivning lättare än samtal. Det hade 
också varit spännande att intervjua eleverna närmare för att på så sätt mer utförligt ta del av 
deras tankar kring bilder och uttryck. 
 
Istället för att jämföra kvantiteten på elevernas texter skulle en jämförande analys av kvalitén 
på texterna eventuellt ge ett annat svar.  
 
En variant på denna undersökning kan vara att eleverna får fler tillfällen att skapa själva och 
att det skrivna och samtalen utgår enbart från deras egna alster. Vad skulle kontinuerlig 
bildtolkning och övningar i att se och upptäcka kunna tillföra elevernas egna alster? Med 
utgångspunkt i gemensamma skapande aktiviteter kan man göra undersökningar om vad dessa 
aktiviteter betyder för klassrumsklimatet. Praktisk verksamhet i skapande med samtal, 
skrivande med delande av tankar kanske kan tillföra gruppens sammanhållning något positivt? 
Kan eventuella konflikter i klassen lösas med hjälp av skapande verksamhet? 
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Enkät 
 
 
Är du ___kille, ___tjej? 
 
Går du i åk. ___6, ___7, ___8, ___9? 
 
Tycker du att onsdagarnas bildövningar gjort att du lättare kan samtala och skriva om 
bilder?   ___Ja  ___Nej 
 
Varför?/Varför inte? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Enkät 
 
 
Tycker du att onsdagarnas bildövningar utvecklat elevernas sätt att samtala och 
skriva om bilder?   ___Ja  ___Nej 
 
Varför?/Varför inte? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2



                                         

  
 

  

Elev texter 
 
Elev 1  
 
Tillfälle 1 
Jag ser ett landskap och en stad i pakgrunden Jag tycker att bilden är färgran Därför dt är så 
växtlikt Det är könt att vara där Där för det är så fint. (32 ord) 
 
Tillfälle 2 
Vet ej 
Kånstig 
Sol  
många färger  
Kånstigt 
Sommar (8 ord) 
 
 

 
Bild 1, gjord av Erik Olson, är en av tre bilder 
 som eleverna fick välja att skriva om vid det 
 första provtillfället. 
 
Elev 2 
 
Tillfälle 1 
En familj som äter frukost utomhus. Jag tycker allting ser så gammalt ut. Jag tror att det skulle 
vara frisk luft där och varmt. Det skulle nog lukta blommor och träd och andra sommar saker. 
Det ser ut som om det är sensommar. Alla är nog nyvakna och äter en tidig frukost. (52 ord) 
 
Tillfälle 2 
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Ett huvud där halsen är uttöjd och så står den på stöttor. Det är ett slott i bakgrunden. Jag 
tänker på en torterad människa. Den ser glad ut. Inte så kul om allt såg ut sådär. Den är jätte 
overklig. Ute. På sensommaren (43 ord) 
 
Elev 3 
 
Tillfälle 1 
Bilden föreställer en konstig bokhylla. När ja ser billden tänker jag på bokhyllor. Jag tänker så 
för att de är en bokhylla på bilden. Det skulle kännas konstigt att vara där. Det som är viktigt i 
bilden är bokhyllan. (39 ord) 
 
Tillfälle 2 
En väg med en massa hus på. Sidan. Jag tänker att man åker förbi där. Jag tänker så för att det 
ser ut så. Det skulle vara   Det är höst tror jag, den är utomhus och den är verklig! (39 ord) 
 
Elev 4 
 
Tillfälle 1 
Den föreställer lite av allt möjligt. Det är som en humör bild. Den som symboliserar olika 
humör. Det finns en hylla, och i hyllan finns en brasa, en ros, en ängel som är inburad, en 
groda och lite mer. Man ser en röd stol och på den hänger en gasmask. Man ser lita av himlen 
och det är ljust ute. Lite vatten ser man också. (65 ord) 
 
Tillfälle 2 
Bilden föreställer några hus ganska långt borta och några träd lite närmare. Framför träden är 
det ett staket och långt bortom husen är det berg. När jag ser bilden tänker jag på höst. Det är 
ganska mycket gult, brunt och grönt på den och träden ser lite vissna ut. Den ser ganska 
verklig ut. Det är utomhus och ganska mulet. Ser nästan ut att regna. (65 ord) 
 
Elev 5 
 
Tillfälle 1 
Bilden föreställer en trädgård med många olika färger och det värkar vara varm. Jag känner 
mig glad när jag ser bilden. Det tror jag beror på att det är sommar och jag gillar somaren. Det 
är nog skönt och man känner monga olika lukter det luktar nog gott. (48 ord) 
 
Tillfälle 2 
Bilden föreställer en flicka, bilden är väldigt konstig. Och det är färgerna rött, blått, grönt 
svart& beige bakrund. Jag blir glad på nott sätt när jag ser bilden. Jag tror att det är därför att 
det är mycke färger. Den är inte verklig, när man ser den så ser det ut som ett barn har målat 
den. (58 ord) 
 
 
Elev 6 
 
Tillfälle 1 
För mig föreställer bilden livet, och sakerna i livet. Klockan representerar tiden, den utspillda 
bägaren och kniven representerar olycka. Den fängslade ängeln är sorgen, eller till och med 
döden, och rosen är glädje och lycka. På bilden finns också en karriärstege. Jag vet inte riktigt 
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vad jag känner när jag tittar på bilden, kanske att det finns mycket som livet innehåller, och att 
man måste ta tillvara på det. (69 ord) 
 
Tillfälle 2 
Bilden föreställer ett ”uppblåst” ansikte som hålls upp av smala pinnar. Det kanske är ett 
konstverk till någon utställning? I bakrunden finns också ett brinnande hus, och en hund som 
OCKSÅ hålls upp av en pinne! Jag tänker på en utställning av något slag. Att huvudet i bilden 
är väldigt stort, och det påminner mycket om en utställning. Att det finns en kvinna som går 
från alltsammans bidrar också. Hon kanske har varit och tittat på utställningen? Det är 
utomhus. (80 ord) 
 

 
Bild 2, ”Sleep” av Salvador Dali,  är en av fyra bilder som eleverna fick välja att skriva 
 om vid det sista provtillfället. 
 
 
Elev 7 
 
Tillfälle 1 
Bilden föreställer ett landskap fullt av blommor och träd. Det finns många olika blommor och 
många färger. Och lite längre bort ser man en stad. Jag tänker att de skulle nog vara härligt att 
vara där. Alla blommor är så vackra och blommorna luktar säkert härligt också. De är nog 
härligt att vara där. (54 ord) 
 
Tillfälle 2 
Bilden föreställer någon slags sjömansfamilj, på en scen. Med en massa personer bakom. Jag 
tänker: Vad är det här för någon konstig bild?! Dom ser bara så korkade ut!!! Jag tror dom är 
ledsna och har tråkigt, så jag tror att det skulle vara tråkigt att vara i familjen. Jag tycker den 
är overklig och fantasifull. Jag tror som sagt att dom är på en inomhusscen. Det kanske är 
vinter, då kan dom ju inte fara ut och segla. Det är kanske därför dom är ledsna (86 ord) 
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Bild 3,  ”Familjen”  av Madeleine Pyk, ,är en av fyra  
bilder som eleverna fick välja att skriva om vid det  
sista provtillfället. 
 
 
Elev 8 
 
Tillfälle 1 
Bilden föreställer sommar. Jag tänker på filipsborg. Jag känner mig glad. Färgerna gör så att 
jag blir glad. Roligt. (19 ord) 
 
Tillfälle 2 
Bilden föreställer ett ansikte. Jag tänker på en balong som ser ut som ett ansikte. Den är så 
spriden (mjuk) och så ser det ut som ett ansikte Roligt därför bilden är så rolig. Den är ganska 
fatasi full. Den ser ut att vara ute, för de är blå himmel. Det ser ut att vara sommar. (56 ord) 
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Lektionsplanering 
 
Alla aktiviteter genomförs i halvklass, á 11 personer. Varje lektionspass var 40 minuter långt, 
utom lektionstillfälle 3 som genomfördes under ett antal svenska lektioner vars antal varierade 
för varje elev. 
 
Lektionstillfälle 1 
Provtillfälle.  
a) Betrakta tre olika bilder. Skriv om en eller två av bilderna. Beskriv vad du ser och känner 

inför dem.  
b) Samtal i gruppen om bilderna och vad eleverna skrivit. Samtalet spelas in på band. 
 
Lektionstillfälle 2 
a) Gruppen delas in i två grupper och ritar av varandra utan att se. Alla får sedan de porträtt 

kompisarna ritat av dem. Därefter väljer de den av bilderna som mest liknar dem. I 
samtalet får de sedan motivera varför de valt just den bilden och vad i bilden som liknar 
dem.  

b) Välj bild i konstbok. Varför valde du just den bilden? Vad fångade din uppmärksamhet? 
c) Samtal i gruppen om bilderna eleverna har valt. 
 
Lektionstillfälle 3 
Skriv berättelse till bild. Detta gör vi under svenska lektionerna och alla får den tid de 
behöver. Några behöver bara en svenska timme andra arbetar med berättelsen under några 
veckor. De som vill läser upp berättelserna i klassen. 
 

 
Bild 4 är en av tre bilder som användes för inspiration  
till skrivande av berättelse vid lektionstillfälle 3.  
Fotograf: Sune Jonson 
 
 
Lektionstillfälle 4 
a) Gruppuppgift, 3-4 personer i grupperna. Tillverka egen bild/collage med av mig givet 

tema. Exempelvis ”Regn”, ”jul”, ”vänskap”.  
b) Samtal i helklass om bilderna. Alla får berätta om sin bild, gruppens tema och 

tillvägagångssätt. 
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Lektionstillfälle 5 
a) Analysera en reklambild. Skriv ned vad du tänker på när du ser bilden. Vad är bildens 

budskap? Vilka är mottagarna? Vad vill de med bilden?   
b) Diskussion i gruppen kring alla elevers bilder. 
 
Lektionstillfälle 6 
a) Beskriv formen. Föremål placeras under en låda. Eleverna får inför de andra beskriva 

föremålets form utan att avslöja vad det används till. De andra eleverna får gissa.  
b) Beskriv bild för varandra två och två, utan att visa bilden, färger, former, föremål och dess 

läge. Jämför sedan er uppfattning av bilden som den beskrivits för er med 
direktupplevelsen av bilden. 

 
Lektionstillfälle 7 
Provtillfälle 
a) Betrakta fyra olika bilder. Skriv om en eller två bilder. Beskriv vad du ser och känner 

inför dem.  
b) Samtal i gruppen om bilderna och vad de skrivit. Samtalet spelas in på band.  
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Svar på enkätens öppna fråga.                                        
 
Elevernas motiveringar till varför det blivit lättare att samtala och skriva om bilder: 
 
 
”Därför alla säger vad dom tycker, då börjar man se och förstå.” 
 
”För att det har blivit lättare att se vad bilden förestäler och skriva om bilden.” 
 
”Jag tycker det är roligt och se och beskriva fina bilder” 
 
”För att vi beskrivit så mycket bilder tillsammans och fått så bra hjälp och för att det har varit 
ganska kul.” 
 
”För att vi har pratat mycket om bilder det har gjort så ja förstår bilderna lättare” 
 
”För att jag har lärt mig av alt” 
 
”Därför vi har skrivit mycket och valt olika bilder och vi har pratat mycke om bilder.” 
 
”Man får bättre självförtroende.” 
 
”Jag tycker det har blivit lättare därför vi har fått beskriva saker och brräta saker vad vi tycker 
om bilderna.” 
 
”För att vi har gjort en massa saker som gör att det blir lättare att prata om bilder som tex. 
Beskriva bilder och former, prata om bilder, ha kul och rita bilder och sen beskriva dom.” 
 
”Jag har inte förut så ofta diskuterat bilder på det sättet. Man får lättare att uttrycka sig om 
dom.” 
 
”Eftersom vi har pratat och skrivit så mycket så har det som bara blivit enklare.” 
 
”Jag vet faktiskt inte, jag vet vad man ska tänka på nu. (Tror jag)” 
 
”Jag tycker att det har varit kul och därför har jag försökt lära mig mer och då har jag mer och 
mer börjat kunna beskriva bilder.” 
 
”Nu är det helt enkelt lättare. Man har fått träning i att enklare se saker i bilder som man förr 
inte kunnat se.” 
 
”Det har varit roligt. Jag vet inte varför det är lättare. Det är också roligt & få höra vad andra 
tycker & tänker om bilderna t.e.x.” 
 
”Därför alla säger vad dom tycker, då börjar man se och förstå.”
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Svar på enkätens öppna fråga. 
 
Elevernas motiveringar till varför det inte blivit lättare att samtala och skriva om bilder: 
 
 
”Det är svårt att förklara bilder tyker jag.” 
 
”Jag tycker bara inte de! Jag vet inte varför jag inte tycker att de har de! Men jag har lärt mig 
endel om bilderna under onsdagarna! Men de e inte lättare att prata om de för det!” 
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Lärarens svar på enkätens öppna fråga. 
 
Lärarens motivering till varför onsdagens övningar utvecklat elevernas sätt att samtala och 
skriva om bilder: 
 
”Dom har lärt sig början till en struktur i att studera/hantera bilder. Dom kan avläsa lite grand 
av bildens meddelande och att uppleva plus- och minuskänslor i bilden eller varför inte 
nollkänsla (vanligast).” 

Bilaga 7 


