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Förord 
Vi vill tacka våra intervjupersoner som har ställt upp trots att ni har haft ont om tid. 
Ni har bidragit till en stor del i vårt examensarbete, utan er hade vi inte kunnat 
genomföra vår undersökning. Vi vill även tacka vår handledare Lena Vesterlund för 
all hjälp vi fått. 
 
Luleå, Ht-2006 
 
Marita Johansson och Linda Åström 
 
 
 
 
 
 
 

”Bilderna behöver vi 
För att beskriva 
Vår verklighet, 
Vår situation, 

Men också för att uttrycka 
Våra känslor, 
Vår rädsla, 
Vår kärlek, 

Våra drömmar 
Och våra visioner” 
(Kimbré, B 1997). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka synen hos pedagoger om bildskapandets 
möjligheter att utveckla språket för elever inom särskolan. Vi har valt att rikta vår 
forskning till pedagoger i särskolan eftersom vi tror att de pedagoger som arbetar 
med funktionshindrade, har för vana att hitta olika slags lösningar jämfört med vad 
som annars är brukligt inom grundskolan. I vår undersökning har vi använt oss av 
en enkät som genom email skickades ut till pedagoger som arbetar inom särskolans 
i en kommun i norra Sverige. Eftersom vi fick in endast ett svar på enkäten, valde vi 
att använda oss av personliga intervjuer istället. Resultatet grundar sig på fem 
intervjuer med pedagoger som arbetar inom tre olika enheter. Personerna har vi 
slumpvis fått tag på och de har själva valt att ställa upp i vår undersökning. Det vi 
fått fram i våra intervjuer har vi sen analyserat i flera steg. Vi har valt att endast 
redovisa de sista stegen i vår analys för att låta pedagogerna få vara så anonyma 
som möjligt. Vårt resultat visar på att pedagoger använder sig av bildskapande i 
undervisningen för att utveckla språket. Bildskapandet gör så att barn som inte kan 
kommunicera kan uttrycka sig på sitt eget sätt, och ändå bli förstådd. Pedagogerna 
menar att barnen lär sig att förstå att språket har en mening. 
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1. Bakgrund 

Inledning 
Vi är två lärarstudenter som går på Luleå tekniska universitet. Vi har valt att göra en 
undersökning om synen hos pedagoger om bildskapandets möjligheter att utveckla 
språket för elever i särskolan. Vi har gjort undersökningen inom tre olika enheter i en 
kommun i norra Sverige. Vi tror att de som arbetar med barn med funktionshinder har för 
vana att hitta lösningar till olika slags sätt att lära. Skolans uppgift är att anpassa 
undervisningen till varje elev. Forskning inom särskolan anser vi kan bidra till god grund 
för övrig verksamhet i den övriga skolan. Under våra praktiktillfällen i förskola och 
grundskola har vi uppmärksammat att pedagogerna ger barnen möjlighet att skapa bilder 
utifrån ett visst ämnesområde exempelvis vid ett temaarbete, men inte utvärderar det 
färdiga resultatet och där med missas en del av barnets språkutveckling. Därför vill vi ta 
reda på mer om synen hos pedagoger om bildskapandets möjligheter att utveckla språket 
för elever inom särskolan. Vi tror att vi kommer att få stor nytta av vår undersökning i 
vårt framtida yrke som pedagog.  
 

Särskolans verksamhet 
Skolverket (2005) skriver att elever som bedöms att de inte kan nå upp till grundskolans 
kunskapsmål därför att de har en utvecklingsstörning skall tas emot i särskolan. Eleven 
skall fullgöra sin skolplikt enligt vad som gäller för elever i allmänhet enligt skollagen 
om vårdnadshavaren inte ger sitt medgivande att eleven tas emot i särskolan. Varje elev i 
grund- och särskolan behöver i sitt lärande få tillräckligt med stimulans och utmaningar, 
vilket eleven kan få i särskolan. Möjligheterna att få stöd och utvecklas ökar genom att 
eleverna får gå i särskolan men även elevens framtida utbildnings och karriärmöjligheter 
ökar. En noggrann bedömning samt utredning bör göras så att eleven som är i behov av 
denna skolform erbjuds att få gå på särskolan. Fortsättningsvis skriver Skolverket att i 
särskolan och särvux går barn och ungdomar som inte kan gå i grundskolan och 
gymnasieskolan därför att de är utvecklingsstörda. Särskolan och gymnasiesärskolan 
räknas till den obligatoriska särskolan. Det är viktigt att varje elev i både grund- och 
särskola får tillräckligt med stimulans och utmaningar i sitt eget lärande. En viktig del i 
undervisningen är att kunna ge eleverna kunskaper som gör att de ska fungera så 
självständigt som möjligt i vuxenlivet 
 
Läroplaner: 

Särskolan har från den 1 juli 1994 samma läroplan som den övriga grundskolan, respektive den 
övriga gymnasieskolan. Därmed markeras att alla elever, oberoende av utvecklingsnivå, omfattas 
av samma värdegrund. Däremot har särskolan egna kursplaner som är anpassade till skolformen 
och till de olika behov skolan ska kunna tillgodose för var och en av särskolans elever. 
Skolverket . (7/2 2005). Hämtad 21 november, 2006 http://www.skolverket.se/sb/d/673 

 

 

 

http://www.skolverket.se/sb/d/673
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På Skolverkets hemsida kan man läsa om särskolans verksamhet: 
• Vad är särskola? Särskolan är en egen skolform och har egna betygskriterier för 

gymnasieskolans nationella program. Undervisningen bedrivs oftast i nära 
anslutning till grundskolan och gymnasieskolan. Ibland även i samma klass trots 
att det är en egen skolform. Särskolan för skolpliktiga elever och 
gymnasiesärskolan omfattar den obligatoriska särskolan. Den finns indelad i två 
former, grundsärskola och träningsskola där flest elever går i grundsärskolan. De 
barn som inte klarar av grundsärskolans undervisning går i träningsskola. 
Undervisningen i särskolan omfattar nio år där eleven även har möjlighet att gå ett 
tionde år, som ett extra frivilligt år, eftersom våren det år eleven fyllt 16 upphör 
skolplikten. Det finns utbud av gymnasiesärskola för de elever som vill gå det. 

 

• Vilka barn är särskolan till för? Särskolan är till för de barn som har en 
utvecklingsstörning och inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål. I 
särskolan kan även barn som har autism eller autism liknande tillstånd gå om de 
inte kan uppnå de kunskapsmål som gäller för grundskolan. 

 

• Hur skiljer sig särskolan från grundskolan? Vissa elever går i samma klass 
som grundskolans elever. Särskoleklassen är oftast liten och har tillgång till fler 
vuxna än i andra klasser. Undervisningen i särskolan följer samma läroplan, 
Lpo94, men kursplanen utgår efter särskolans elever. Undervisningen i särskolan 
anpassas efter de olika individernas förutsättningar, där målen inte är lika höga 
som i grundskolan eftersom att eleverna behöver tid på sig för att lära. Från skolår 
8 kan betyg ges om elever samt målsmän önskar. Alla elever som gått igenom 
utbildningen får ett intyg, de kan även få ett omdöme. 

 
1,6 procent av eleverna i Sverige, det vill säga cirka 22 000 barn och ungdomar går i särskolan 
(2004). Särvux är en egen skolform som vänder sig till psykiskt utvecklingsstörda vuxna som 
vill komplettera sin utbildning. Tidigare var landstingen ansvariga för särskolan och särvux. Från 
den 1 januari 1996 är alla särskolor och hela särvux kommunala. Skolverket . (7 februari, 2005). 
Hämtad 21 november, 2006 http://www.skolverket.se/sb/d/673 

 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshem 
I läroplanen för förskolan Lpfö98, Lpo94 tas det upp om vikten av att främja 
skapandelusten och att det ges utrymme i undervisningen för det. Enligt skolverkets 
hemsida står att läsa att särskolan har samma läroplan som den övriga grund- och 
gymnasieskolan. Särskolan utformar däremot sin egen kursplan för att möjliggöra och 
tillgodose varje enskild elevs förutsättningar. I läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet (Lpo94) är skolans värdegrund och uppdrag att främja aktningen för varje 
människas egenvärde. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika 
egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 
frihet. Det ska tas hänsyn till elevernas olika förutsättningar, därför ska alla ha en likvärd 
utbildning som ska utgå efter elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper. Det står att läsa i Lpfö98 (2006) att 
 

http://www.skolverket.se/sb/d/673


 

 3 

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett 
samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan skall 
lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma 
referensram som alla i samhället behöver. (s.5) 
 

Fortsättningsvis kan man även läsa i Lpfö98 (2006): Språk och lärande hänger 
oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan skall lägga stor vikt 
vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets 
nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen (s.6). 
 

Kunskapsbakgrund 
I vår undersökning har vi valt Piaget och Vygotskij som teoretisk utgångspunkt. Vi har 
avgränsat oss till att fokusera på bildskapande och språkutveckling, genom samtal mellan 
lärare och elev om det eleverna skapat. 

Piaget 
Imsen (2000) skriver om hur Piaget framhävde i sin teori vad som sker i individens inre 
under inlärningen. I huvudet på personen som lär sker själva inlärningen och inlärningen 
blir primärt en personlig angelägenhet. Utifrån Piagets teori använder man sig ofta av 
fyra huvudstadier i tänkandets utveckling. De fyra huvudsakliga stadierna är: Sensori-
motorisk period (0 - cirka 2 år), preoperationell period (cirka 2 - 7 år), konkret 
operationell period (cirka 7 - 11 år), formellt operationell period (cirka 11 år och uppåt). 
 
Sensori-motorisk period: Den här perioden kallas också för spädbarnsperioden. I detta 
stadium sker barnens inlärning enligt Piagets teori genom sinnesupplevelser och motorik. 
Barnen experimenterar med tingen. Barnen kan under den sensori-motoriska perioden 
endast lösa uppgifter genom att se och göra, inte enbart med tankens hjälp. Piaget 
betraktade inte språkets betydelse, han hade en sorts förkärlek till att använda sig av ting 
istället för av social samverkan. Han antydde att kunskapsstrukturerna utvecklas spontant 
genom handling, inte genom språklig påverkan. Enligt Imsen (2000) ansåg Piaget att 
språk är ljudmönster och symboler, därför hör de till ett annat slags system som får 
mening när man assimilerar till redan funna strukturer. (Imsen, 2000). 
 
Preoperationell period: Under denna period blir symbolfunktionen helt aktiv. Barnet 
tillägnar sig snabbt och börjar använda sig utav språket, de börjar leka symboliska lekar 
och att det berättar om sina drömmar. I början av perioden kan barnet inte skilja på vad 
det de betecknar och ordet. Barnet tror att namnet är en del av föremålet och att det inte 
kan ha mer än ett namn. När ett barn ska förklara något för ett annat barn så använder det 
flera obestämda termer och tappar bort viktig information. Detta leder till att barnet har 
svårt att sätta sig in i den andres situation. (Imsen, 2000).  
 
Konkret operationell egocentrism: Barn som behärskar konkreta operationer kan dra 
slutsatser och formulera olika teorier. Barnets egocentrism beror nu på dess oförmåga att 
klart skilja på vad det tänker och vad det uppfattar. (Imsen, 2000). 
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Formellt operationell egocentrism: Genom formellt tänkande kan tonåringen tänka både 
på sitt eget samt andra människors tänkande. Kunskap kan inte förmedlas som ett färdigt 
resultat. ”Undervisningen bör anpassas till elevens förutsättningar, det vill bl.a. säga att 
kommunicera i gränslandet till elevens egna kognitiva strukturer. Eleven måste ges 
möjlighet att få vara med och konstruera sin egen kunskap” (Imsen, 2000, s.120). 

Vygotskij 
Vygotskij var den person som lade den teoretiska grunden för den syn som Sveriges 
lärande bygger på i Lpo94 och Lpf94. I ”Pedagogiska Magasinet” 1/99 skriver Madsen 
att Vygotskijs teori kallas i regel för sociokulturellt eller kulturhistorisk. ”Detta sker först 
och främst genom att språket bidrar till att forma vårt sätt att förstå världen. Inlärning är 
ett socialt fenomen som försiggår i en social situation och både språket och sociala 
förhållanden bidrar till att utforma kunskapen.”(Imsen, 2000, s.39). I sociala 
sammanhang utvecklas människans högre mentala funktioner. Genom intimt samspel 
med samhället samt kulturen som vi växer upp i formas vårt medvetande (Imsen, 2000). 
 
I boken Fantasi och kreativitet i barndomen skriver Vygotskij (1995) att människan 
upprepar det som den tidigare har skapat eller tidigare utarbetade handlingsmönster. ”Vår 
hjärna visar sig vara ett organ som bevarar våra tidigare erfarenheter och främjar en 
återupprepning av dessa” (s.13). Människans kreativitet gör så att man blir till en 
framtidsinriktad varelse som skapar sin egen framtid och även förändrar nutiden. 
Vygotskij hade ett stort intresse för kreativitet och skapande. Vygotskij var den förste 
som erkände hur viktig miljön och kulturens betydelse var för inlärningsprocessen. 
Undervisningen skall ske inom den proximala zonen då alla möjligheter finns för att 
använda språket som redskap för inlärning. Eleven skall lära sig inom en viss ram där den 
kan möta utmaningar så att eleven kan utnyttja sina möjligheter på bästa sätt. Utgå ifrån 
elevens möjligheter med hjälp av stöd från någon som redan kan mer och inte efter vad 
eleven redan vet. Det viktigaste redskapet för elevens tänkande var samspelet med 
pedagogen. Vygotskij nämner hur barn berättar vad de tecknat samt hur de förhåller sig 
till tecknandet. Barn ritar något ur tomma intet som de sedan ser föreställer något. Genom 
fantasi tolkas erfarenhet och känslor. När barn blir äldre kan de styra målandet till något 
som de vet hur de ska rita. Språket bidrar på så sätt till att handlingarna blir mer 
oberoende av konkreta förhållanden, det uppstår möjligheter där det kan hittas på saker 
som inte hör till situationen. Vygotskij visade fyra grundläggande former som förenar 
fantasins aktiviteter med verkligheten. 
 

1. Alla skapelser av fantasin är alltid uppbyggda av något som hämtas från 
verkligheten, människans tidigare erfarenheter. Är en människa rik på 
erfarenheter desto mer material förfogar dennes fantasi över. 

2. Fantasiprodukter består av förvandlade och omarbetade element som är tagna ur 
verkligheten. För att man ska kunna skapa bilder ur denne element krävs ett stort 
förråd av tidigare erfarenheter. 

3. Emotionen äger ett slags förmåga att utvälja intryck, bilder och tankar som 
överensstämmer med den sinnesstämning som styr för oss ett givet ögonblick. 
Bilder och intryck har ett gemensamt emotionellt tecken trots att det inte har 
något som helst samband bilder emellan, varken ifråga om likhet eller närhet. 
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4. Fantasiskapelse kan själv framställa något fullkomligt nytt, som människan inte 
har någon erfarenhet sedan tidigare utav och inte motsvarar något verkligt 
existerande föremål. Denna fantasi börjar då den tagit yttre gestalt, materialiserats 
och blivit något, där den existerar i verkligheten och påverkar andra ting. 

 

Kognitiv utveckling  
Imsen(2000) skriver i Elevens värld, att bilder inte utestänger språklig utveckling. 
Eftersom ord måste ha mening kan bilder vara ett bra hjälpmedel till att bidra till en 
mening och på så sätt vara en viktig hjälpfunktion i språkutvecklingen. Av allt vi gör 
bildar vi oss en uppfattning om och kan senare i tanken göra oss en abstrakt föreställning 
om. Kognitiv teori är att det händer något inne i huvudet hos den som lär sig något. 
Kognitiv utveckling är utveckling av de intellektuella funktionerna, tänkande, förståelse, 
beslutsfattande, memorerande, problemlösande, tolkande, jämförande, bedömande etc.  
Ju fler erfarenheter barnet får av rörelsemönster desto fler medvetande/erfarenhetskanaler 
har barnet att utgå ifrån när det senare ska kunna bilda sig en uppfattning om hur saker 
och ting ligger till. Kognitiv utveckling innebär att begränsningar hos barnen gradvis 
minskar som en följd av ökade erfarenheter och allmän mognad av nervsystemet. Barnet 
arbetar för att kunna automatisera sina rörelser. Allt eftersom barnet är aktivt utvecklas 
storhjärnan och barnets förmåga till viljestyrda rörelser ökar. När ett barn ständigt 
upprepar en rörelse blir det så småningom en automatiserad rörelse och detta innebär att 
barnet inte behöver tänka på vad det gör. Automatisering av bestämda rörelsemönster är 
detsamma som koordination. Barnet kan exempelvis hoppa och sjunga samtidigt. Att 
kunna korsa medellinjen över kroppen har med hjärnhalvorna att göra, det är en motorisk 
utveckling. Målet med att främja barns motoriska utveckling är bland annat att hjälpa det 
enskilda barnet att utveckla sin egen kapacitet för att nå en utvecklingsnivå där många 
funktioner kan vara igång samtidigt och skapa ett sammanhängande funktionsmönster 
utan att de stör varandra.    

Språkets funktion 
I Att läsa och skriva, kan vi se betydelsen av att använda sig av olika uttrycksformer för 
att utveckla språket. 
 

Vi kommunicerar med varandra för att skapa mening, göra oss förstådda och förstå andra. Vi är 
på så sätt bärare, medskapare och förändrare av de sammanhang vi lever i. Meningsskapandet 
medieras på olika sätt, till exempel genom samtal, litteratur, film, bild, musik, drama, dans och 
rörelse. I olika situationer kan vi förhålla oss på olika sätt och använda olika sinnen för att 
kommunicera http://www.multimedia.skolutveckling.se/data/object/5318/531824.pdf) 

  
Enligt Arnqvist (1993) är språkets ursprungliga roll att förmedla känslor. För att kunna 
förmedla till omvärlden använder barnen språket för sina behov, känslor och attityder. 
Med språkets hjälp kan man skapa ord, meningar och sammanhängande meddelanden. Vi 
förstår även vår omgivning och den kultur vi lever igenom att använda oss av språket. 
Barn utvecklar sitt språk genom att använda sig utav det. Ord, fraser och satsers 
betydelser testas, de frågar och de provocerar språkliga gränser. Språket måste vara 
anpassningsbart men även ha god precision. 

http://www.multimedia.skolutveckling.se/data/object/5318/531824.pdf
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De använder språket som ett redskap för att vidga sitt kunnande om världen men också för att 
härska över andra och visa upp sig själv, för att styra sina egna handlingar och tankar eller för att 
ersätta handlingar i vardagen och leken (Johansson, 1996, s.7). 
 
Människor behöver ord. Ord som rymmer behov, känslor, tankar och kunskaper. Ord att 
användas för att vidga kunnandet, som hjälper vid problemlösning och självkontroll och som ett 
redskap i minnet och tanken. Ord som också kan delas med andra människor i glädje och allvar 
(Johansson, 1990, s.7). 

 
Genom att kommunicera lär sig barnet om hur man samspelar med varandra och vad i 
språket som kan vara till gagn för dem. Språkutveckling innebär att barnet lär sig ord som 
så småningom kommer att kunna länkas samman till längre meningar. Vi behöver ord för 
att vi ska kunna benämna föremål och för att kunna beskriva tillstånd eller för att 
kommentera händelser, eller för att förstå andra och det de vill förmedla till oss. Barnets 
erfarenheter och upplevelser kommer att prägla det språk det kommer att bygga upp och 
vad de vill förmedla, samt på vilket sätt det ger uttryck för detta. (Johansson, 1990). 
 

Vår språkträning grundar sig på en teori om barnets normala kommunikations- och 
språkutveckling, där barnets aktiva roll betonas. Barnet tillägnar sig språket samtidigt som han 
eller hon lär sig se, höra och göra. Med detta sätt att tänka kommer råmaterialet till språk, fantasi 
och tänkande genom barnets eget handlande och sinnen. Genom sina erfarenheter av olika slag 
och med den vuxne som en förmedlare mellan sig och omvärlden skapar barnet sin egen 
språkfärdighet (Johansson, 1990 s.9). 
 

Språkutveckling 
Enligt Imsen (2000) är förskoleåldern den period då barnet utvecklar språk, där språket är 
symboler för ting, tankar och handlingar. Ett barn lär sig oftast tala i 3-5 årsåldern. Enligt 
Piaget kan barnet tala flytande när den figurativa sidan av språket behärskas. Det är inte 
säkert att barnet förstår i språket fulla och hela meningssammanhang. Språket får dock 
innebörd när det figurativa språket knyts samman till operativa språket. Eneskär (1990) 
menar att lär sig barnet inte språk bara genom att imitera vuxnas språk. Språk som är 
knutet till verkligheten tar barnet oftast upp och på så sätt byggs det upp en språklig 
förmåga, via hjälp av egna regler och mönster. Detta leder fram till ett system av regler 
där människor kan förstå och formulera meningar även fast man aldrig hört meningen 
tidigare. Barnet måste själv ha fått möjlighet att använda språket samt ha upplevt språket 
i meningsfulla sammanhang för att kunna bygga upp regelsystemet. När omgivningen 
runt barnet använder sig av språket lär sig barnet att språket kan vara ett hjälpmedel för 
att påverka. ”Antalet och utformningen av hjärnans associationsbanor beror till stor del 
på verkligheter, barnets samspel med sin miljö. Därför är barns omgivande miljö otroligt 
viktig” (Eneskär, 1990, s.71). 
 
Franker (2005) är universitetsadjunkt, lärarutbildare och doktorand vid Institutionen för 
svenska språket vid Göteborgs universitet. Hon skriver i sitt arbete Lära och utvecklas 

tillsammans! att livet är kommunikation. I hennes text står att läsa att den ryske litteratur- 
och språkforskaren Bakhtin

 
lyfter fram det livsavgörande i en ständigt pågående dialog 

mellan människor. Bakhtin menar att vi inte vet vad vi har sagt förrän den andre har 
svarat och detta är det avgörande för all fungerande kommunikation, att man tar sig tid 
och verkligen lyssnar på vad den andre säger.  
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Men det är inte bara med det muntliga språket och öronen som vi kommunicerar utan 
även med ögonen, när vi ser och upplever den eller det som vill få oss att förstå något. 

Språkutveckling hos handikappade barn 
Johansson (1988) beskriver i sin bok Språkutveckling hos handikappade barn om 
betydelsen av att vid tidig ålder förbereda språk och talbehandling samt att utveckla ett 
positivt samspel mellan barnet och den vuxne. 
 

I en harmonisk relation upplever både barnet och den vuxne en trygghet genom den ömsesidiga 
förståelsen och den tillgänglighet som relationen erbjuder (Johansson, 1988, s.14). 

 
Under normala förhållanden kan det antas att föräldrarna har biologisk beredskap att 
möta sitt spädbarn på ett lämpligt sätt, att de utvecklar förståelse för barnets signaler och 
uttryck och den ömsesidiga ”förståelsen” bildar en grund för harmonisk relation i 
samspelsmönster mellan den vuxne och barnet. Vissa signaler framför allt blickkontakten 
och leendet, framstår som mer betydelsefulla än andra. Uppmärksamhet och intresse ger 
leendet en positiv signal och upplevs som en tillfredsställande bekräftelse. Leendet är 
även en signal till fortsatt samspel och kommunikation. Även den vuxnes förmåga till att 
avläsa och tolka ett uttryck och svar har avgörande betydelse för kommunikationens 
fortlevnad. Om den kommunikativa relationen är störd kan alternativa kanaler till 
kommunikation användas (Johansson, 1988). 
 
Johansson (1988) föreslås taktila och visuo-gestuella metoder som komplement eller 
kompensation till den audio-vokala kanalen, liksom att den vuxne får tränas till att bli 
medveten om barnets signaler och förstå betydelsen av tolkningen av dessa. Taktil 
beröring i form av daglig barnmassage främjar kontakten mellan barn och vuxen individ, 
och det i sig gagnar även barnets förmåga till att utveckla sin taktila känslighet och bli 
medveten om den egna kroppen. Visuo-gestuella metoder som tecken som stöd eller 
teckenspråk kan med fördel användas för att understryka och förtydliga budskapet i det 
som vill sägas. ”I en harmonisk relation är såväl den vuxne som barnet intresserad av den 
andre och hans/hennes aktivitet” (s.16). 

Bildskapande 
Bildskapande är enligt vår definition allt som skapas med hjälp av olika material och 
tekniker, ett kreativt skapande. Bild är ett ”skolämne som före 1980 kallades teckning. 
Enligt 1994 års kursplan för grundskolan skall eleven efter det femte skolåret bl.a. ha 
utvecklat sin förmåga att framställa bilder med hjälp av olika redskap och tekniker samt 
kunna beskriva och tolka dem” (Lärarförbundet.1996, s.77).  Att ge elever förmåga att 
tolka, förstå, framställa och använda bilder, skriver Skolverket att det är ett kunnande 
som kommer till uttryck i graden av självständighet och variation i sättet att skapa bilder 
och former, undersöka bildmässiga problem och finna kreativa lösningar. Vidare skall 
bedömningen uppmärksamma elevens säkerhet i och förmåga att kommunicera med 
bilder för att nå ut med sitt budskap. (Skolverket: SKOLFS 2 000:141). Det kan även 
läsas att på skolverkets hemsida att bilden är ett språk som kan användas för 
kommunikation: Bilden kan förmedla upplevelser precis som det talande eller skrivande 
språket. Det skrivs om att undervisningen skall inriktas dels mot elevens egen 
bildframställning och kommunikation, dels mot kunskaper i att avläsa, att tolka och 
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analysera bilduttryck. Genom att elever använder sig av bilder får de möjligheter till att 
undersöka sina tankar och känslor. Bilder som barn gör är enligt Hvengård (1985) 
”tankens och känslans språk”. Författaren skriver att barn upprättar ett starkare 
sammanhang mellan den yttre och den inre verkligheten genom att få åskådliggöra sina 
erfarenheter genom bilden. Bildskapande är mera fruktbart som kommunikationsmedel 
än när man använda sig utav det verbala. 
 
Hvid (1991) skriver ”Att samtala via bilden är något som kräver erfarenhet, medvetenhet 
och empati. Bildkommunikation är en utvecklingsprocess som lätt väcker starka känslor 
och berör det djupaste i en människa.” (s.3). När man arbetar med elever och deras bilder 
skall man möta bilderna med respekt, där man inte skall tolka, ifrågasätta eller 
kommentera dem. Skall bilderna analyseras bör man göra det senare. Det är inte alltid 
som de färdiga bilderna är det centrala i kommunikationen, utan även under den tid som 
processen pågår. Cerú (1998) skriver att bildskapande bidrar till att utveckla ett barns 
språk. Det sker tydligast genom samtalen mellan läraren och eleven och mellan eleverna 
sinsemellan. Just den skapande tysta delen som händer i barnets huvud är viktigt tid, 
eftersom det är en tid då barnet får möjlighet till att utveckla sitt inre tal, sitt inre 
tänkande, genom bildskapandet. Under tiden som barnet knådar och formar leran eller 
långsamt blandar ihop olika nyanser av färg, utvecklas och pågår det inre talet. Ord och 
fraser prövas och sorteras. Detta tänkande kan senare dyka upp när barnet talar och 
skriver. Det blir då ett sätt att synliggöra och återuppliva en tidigare erfarenhet. 
 
Några utvecklingspsykologiska teorier av Lööf Eriksson (1987, s.35). 
 

• Personlighetsteorin utgår från att barnet tecknar vad de känner. Bilderna är 
avspeglade av personligheten. 

• Kognitiva utvecklingsteorin där barns teckningar avspeglar vad de vet och 
bilderna är uttryck för olika begrepp som de vet om omvärlden. 

• Upprepningsteorin där barnet tecknar arketypiska bilder och upprepar 
teckenformerna. 

• Perceptuella teorin där barns teckningar avspeglar det som de ser. 
• Kulturteorin där barnen tecknar vad de ser i andras bilder. 

 
Fortsättningsvis skriver Lööf Eriksson, (1987) att som pedagog lär man sig otroligt 
mycket genom att fråga eleven om deras bilder när de är färdiga. “Man får direkta svar, 
man lär sig skilja på mognad och slarv, stark inlevelse och dålig struktur.” Vidare kan 
man läsa i Språk genom bild (1998) att alla slags bilder kan ge språklig stimulans. Bilden 
kan väcka nyfikenhet till att få eleven engagerade och att få undervisningen meningsfull. 
Bilden låter eleverna i det egna arbetet bli synliga, bilder som annars inte är syliga för oss 
andra kan genom samtal göra att eleven får syn på sina inre bilder och funderingar och i 
boken Barn målar (1989) beskrivs det att rita, måla och skapa i färg är lustfyllt och 
utvecklande för alla åldrar. För oss vuxna som arbetar med barn gäller det att ta tillvara 
och bidra till utvecklingen av barnets medfödda uttrycksmöjligheter, deras självklara 
sinnlighet till lust att skapa. Att kunna göra egna bilder är en handling som tillfredställer 
många behov och som utvecklar hela personigheten. Bilden ä ett språk som vi kan 
använda oss av likväl som att tala, läsa och skriva. Det är viktigt att lära sig att tyda bilder 
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och inte bara låta dem passera utan någon reflektion. Språkets grundläggande roll är att 
förmedla budskap och förhållningssätt till omvärlden. Kommunikation kräver att det 
finns en sändare och en mottagare. Sändaren meddelar det som han eller hon vill överföra 
till mottagaren. Mottagaren tar emot meddelandet och gör en avkodning. 
 
Marner (2005) anser att bildämnet företrädelsevis är ett kommunikativt ämne, men att det 
inte ännu används på detta sätt. Fokus ligger fortfarande på bildskapande, och 
kommunikationsbegreppet behöver lyftas in. Även i sin utvärdering i boken Bild (2003) 
kan man läsa om vikten av bildämnets kommunikativa förmåga, samt att eleven har 
förmåga att använda bilder i bestämda syften. Vad är en bild? Bilden kan likna det som 
den representerar, dvs. den skiljer sig från andra symbolsystem. Enligt Dominkovic, 
(2006) är ”det faktum att en bild kan likna det som den avbildar gör den inte enbart 
exceptionell i förhållande till andra symbolsystem, utan även betydelsefull för vår 
föreställning om saker och ting” (s.38). Bilden består av ett antal bildelement.  För att 
bilden skall få någon betydelse och kunna ge någon information krävs det att bilden 
tolkas. Därför är det viktigt att barn kommer ikontakt med bild i tidig ålder för att kunna 
utvecklas som bildtolkare. Bilderböcker är ett bra medium som stimulerar barnens 
språkinlärning. Vid högläsning kan den vuxne peka på en bild och benämna det 
avbildade. Detta är ett bra sätt att lära sig för barnet att en bild kan ersätta det verkliga 
objektet, med bilden kan man kommunicera om något som inte är närvarande. ”Bilden 
stimulerar alltså barns språkinlärning via representationer som senare kommer att ersättas 
av det skrivna språket” (Dominkovic, 2006, s.46). 
 
I Forskningsrapporten Pedagoger om kultur (nr 62) tas det upp om vikten av att bli 
uppmärksammad om vårt lärande och formande av vår kultur, samt på vilket sätt vi ges 
möjlighet till att lära och utvecklas. 
 

Både pedagogisk forskning och pedagogik som praktik innebär uppmärksammande av, och 
ingripande i, människors möjlighet till lärande och utveckling, oavsett om det handlar om barns 
inlärning i skolsituationer eller vuxna människors utveckling. Det vi arbetar med inom 
pedagogiken hänger därför samman med formande av kulturer (Qvarsell, 1999, s.139). 
 

Aronsson (1997) berättar att ett sätt att hjälpa barnet att gestalta sin omgivning och 
upptäcka världen är att syssla med konst och att i sina bilder uttrycka sina erfarenheter 
och tankar. När man pratar med barn om bilder, material, tekniker, så lär barnet sig att se 
på olika sätt, på så sätt erbjuds verktyg för livet. 

2. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka synen hos pedagoger om bildskapandets 
möjligheter att utveckla språket för elever inom särskolan. 
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3. Metod 

Metodval 
I vår undersökning använder vi oss av metoderna enkät och intervju. Vi valde att rikta oss 
till pedagoger som arbetar i särskoleverksamheten för att få svar på vårat syfte. Enkäten 
bygger på öppna frågor som inbjuder besvararen att med egna ord beskriva deras 
arbetssätt. Deras svar behandlas självfallet anonymt och resultaten kommer inte att 
redovisas så att enskilda personer går att identifiera. I vår forskning har vi valt att 
använda oss av metoderna intervju och enkät. Genom att vi har fått så låg svarsfrekvens 
genom vår enkät har vi valt att utöka antalet intervjuer. Backman (1998) skriver att en 
kvalitativ rapport skall baseras på ett urval av personer som är lämpliga att intervjua. De 
bör ha en god överblick på verksamheten eftersom de kvalitativa undersökningarna 
används i exemplifierande syfte, vi har därför valt att använda oss utav pedagogerna som 
jobbar ute i verksamheten. Svenning (2003) menar att fördelen med en personlig intervju 
är att få personlig kontakt med intervjupersonen vilket gör det lättare att få svar på de 
frågor som vi ställer. Samtidigt måste man komma ihåg att riskerna med intervjuer är att 
man kan råka ut för intervjueffekter, det vill säga att intervjuaren själv kan påverka 
svaren. Detta kan ske på grund av att intervjuer är en social situation där kroppsspråk, 
miner och gester kan påverka vår tolkning av deras svar. Backman (1998) skriver att 
kvalitativa rapporter ibland innehåller stor datamassa, vilket leder till att man måste göra 
urval till vad som skall läggas till bilaga och vad som inte skall vara med. 
 
Deltagare 
Vår undersökning omfattar fem intervjupersoner som alla är verksamma inom särskolan i 
en kommun i norra Sverige. 

Bortfall 
Vi skickade ut 170 enkäter och fick ett svar. Denna enkät redovisas inte i rapporten. 

Genomförande 
Vi startade vår studie genom att utforma en enkät (Enkätfrågor se bilaga nr1) och läsa 
litteratur som berörde vårt område. Vi valde att e-maila till alla pedagoger inom 
särskolans verksamhet i den aktuella kommunen. I den kommunen arbetar i särskolan 
170 personer. Vi fick endast in ett svar inom ramen av vår veckas svarstid. Vi blev 
fundersamma om varför svarsfrekvensen var så låg. Därför tog vi kontakt med berörd 
rektor inom autismenheten. Genom diskussion kom vi överens om att förlänga den 
relativt korta svarsperioden. Att vi valt att ha en så kort tid som 6 dagar var för att vi ville 
snabbt få in svar som vi skulle kunna börja med att bearbeta och som skulle visa oss våra 
frågor till vad vi behövde ta reda på genom våra två djupare intervjuer. Efter förlängd 
svarstid som blev ytterligare 4 dagar, hade vi ändå inte fått fler svar. Vi valde då att 
kontakta områdeschefen över Särskoleverksamheten. Han lovade att förmedla vårt 
budskap om varför det skulle vara bra om pedagogerna svarade på denna enkät för att 
synliggöra pedagogers kunskaper inom området. Han påtalade att det nog kan ligga en 
rädsla i att blotta sig själv och synliggöra personliga tankar med att besvara vår enkät. 
Troligtvis skulle detta kunna vara en av orsakerna till varför inte fler pedagoger svarat på 
vår enkät. Troligtvis är det så inom särskolan att det inte ligger någon tradition om 
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fortlöpande forskning, vilket medför att pedagogerna känner sig obekväma i situationen 
att besvara enkätfrågor skriftligt. En annan orsak till låg svarsfrekvens kan vara att ny 
teknik skapar en osäkerhet i hur man ska göra rent praktiskt när man skall svara på 
enkäten. Genom att svarsfrekvensen var så låg har vi inte använt oss av enkätresultatet. 
Vi har istället riktat vår forskning till metoden intervju istället. 
 
Vi bestämde oss för att utöka antalet intervjupersoner från två till fem. Vi kom fram till 
att vi kunde använda oss av samma frågor som ställt i enkäten, eftersom vi fortfarande 
ansåg att de var relevanta till vårt syfte. Vi började med att kontakta flera olika 
arbetsplatser inom särskolan. Vi hade svårt att få tag på frivilliga personer som ville ställa 
upp i vår studie. Efter många samtal fick vi slutligen tag på fem frivilliga personer till vår 
intervjustudie. De fick i förväg läsa våra frågor. Sedan åkte vi ut till varje intervjupersons 
arbetsplats. En av oss ställde frågorna till pedagogen och den andra antecknade och 
spelade in samtalet. Intervjuformuläret innehöll 12 frågor (se bilaga nr:2). I vår studie har 
vi valt att behandla intervjupersonerna konfidentiellt. Detta innebär att vi inte lämnar ut 
uppgifter som skulle göra det möjligt att identifiera enskilda personer när vi presenterar 
vårt resultat. Alla namn är fingerade.  
 

4. Resultat 

Här presenteras kärnan av intervjuerna, person för person. 
 
Presentation av intervjupersonerna 
Intervjuperson 1: Anna (fingerat namn) 

Anna använder bildskapande i samband med att utveckla språket för att eleverna ska 
kunna kommunicera och förstå sin omvärld. Hon anser att skapandet är ett sätt att gå ner i 
varv. Pedagogerna använder ofta bilder för att eleverna ska få träna på imitation. 
”Det vore konstigt om vi tog bort deras hjälpmedel när de ska skapa. Vi tar inte bort 
glasögonen på en synskadad när den ska lära sig läsa eller rullstolen för en rörelsehindrad 
när vi har gymnastik.” 
 

Intervjuperson 2: Märta (fingerat namn) 

Bildskapande är när man skapar något med händerna Genom att prata igenom bilden som 
eleven skapat hjälper man eleven att lättare kunna uttrycka sig, både verbalt och i skrift. . 
Genom bilden kan eleven uttrycka sig på ett annat sätt än med ord, man genom bilden 
kan se hur eleven mår och ibland tänker. Genom att utvärdera bilden tillsammans med 
eleven ökar elevens språkutveckling. Eleven får kunskap om att bilder även kan uttryckas 
i språkform. Vissa av elevens arbeten dokumenteras och utvärderas med verksamma 
pedagoger. När bilderna inte är styrda berättar många elever genom bilden hur de mår 
och känner sig, men de berättar även om vad de gillar. Bildskapandet gör så att barn som 
inte kan kommunicera kan uttrycka sig på sitt sätt och ändå bli förstådd. De lär sig att 
förstå att språket har en mening. 
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Intervjuperson 3: Britta (fingerat namn) 

”Det är viktigt att hitta lusten hos eleverna till att vilja skapa.”  Pedagogen kan själv börja 
med att framställa något på papper så att eleven ser att det blir något. När eleven kommit 
igång med eget skapande kan vi där efter samtala och betrakta varandras bilder. Det är 
även viktigt att eleverna får möjlighet att ta del av varandras bilder och berättande. Andra 
vinster som man kan utvinna när man skapar ”alla uttryckssätt ger en helare människa”. 
När de utvärderar elevens bilder försöker de ta vara på bildskapandet. Bilden hängs upp, 
man samtalar om bilden, pratar med andra om den. Reaktioner om bilderna som har hängt 
uppe ett tag är att de kommer ihåg vad de samtalat om och kring bilden. Genom bilden 
berättar eleven upplevelser, intressen. Saker de känner till. Ju fler gånger som man har 
använt sig av skapande i verksamheten och samtalat kring bilden ökar intresset. De är 
viktigt att eleven blir bekräftad av pedagogen. ”Bilder föder bilder.” Man ska med barn 
inom särskolan betrakta bilden och samtala om bilden, vilket pedagogerna inom 
verksamheten tyvärr är dåliga på att göra. 

Intervjuperson 4: Lena (fingerat namn) 

Bildskapande är när människor får vara kreativa och skapa sina upplevelser med olika 
material. Hon anser att alla människor har ett behov av att förmedla sig. Hon anser att det 
kan vara skönt för skaparen att få bekräftelse för det hon skapat utan att behöva berätta 
eller måsta uttrycka vad som skapats. Att berätta kommer när personen i process är klar 
och vågar själv. Hon anser absoluta att det används bildskapande för att främja 
språkutveckling, att det inte går att dela på den här utvecklingen. Hon anser att syftet med 
bildskapande är att hon vill ge människor (stora-små) möjligheter att höra uttryck som 
kanske inte annars uttrycks. Hon anser att det blir lustfyllt när hon som pedagog är 
medveten om vilka vinster hon och personen gör genom detta. De blir kreativare och mer 
kritiska, både positiv och negativa vad de upplever och få mod att uttrycka det på andra 
sätt genom både skapande och språkutveckling. Samtalet är högst prioriterat när 
skapandet pågår. Att vara med när processen pågår är en gratis utvärdering. Om vi lyfter 
det viktiga i processen som pedagog får jag som pedagog mycket gratis. Det kan vara 
svårt att efter processens slut förstå hur den gått till. Ger jag som pedagog inte 
möjligheter och det lustfyllda, utan krav och förutfattade tankar om detta, stängs många 
utvecklingsfaser och känslor. Vinsterna är att våga vara sig själv, att våga fråga och 
ifrågasätta och få mod att uttrycka sig. Lära sig att kompromissa, ge och ta emot, känna 
känslor, precisera sig, socialt samspel, utv. i motoriken, uttrycka sig med mångfald, 
bearbeta sin omvärld och mycket mer… Hon anser att bildskapande har stor roll i elevens 
kreativitet. 

Intervjuperson 5: Annika (fingerat namn) 

Bildskapande är allt som skapas, kreativt skapande. När man gör ett ”konstverk” av i stort 
sett vilket material som helst är bildskapande. Resultatet är inte så viktigt, det viktiga är 
vägen dit, upplevelser, känslor, glädje och även samarbete. Eleven kan uttrycka vad den 
vill och inte vill. Glädje och fantasi utvecklas vid bildskapande. Bildskapande i 
verksamheten, skapar samspel med andra. Genom att man utgår från elevens intresse och 
gör roliga, skapande aktiviteter tillsammans samtidigt som eleven får ny kunskap. Genom 
bilden kan eleven bl.a. berätta hur den känner sig. Det är lättare att förstå olika begrepp 
när man skapar, därför har bildskapande stor roll för elevens kreativitet i samband med 
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språkutveckling. Det är viktigt att eleven får vara med hela vägen, från att plocka fram 
saker till städning. Man ska synliggöra material och låta det vara tillgängligt för spontant 
skapande. Alla ska lyckas, möt därför eleven på rätt nivå. 
 
Kategorisering av teman 
I vår analys har vi använt oss av den hermeneutiska metoden, som utgår från tolkning av 
text. Vi började med att lyssna på inspelningarna och renskriva de intervjuer vi gjort. 
Därefter tog vi var för sig och läste igenom det skrivna materialet. Vi analyserade och 
reflekterade över likheter och olikheter i svaren på intervjufrågorna. Därefter 
sammanställde vi dem för att åter igen diskutera, bearbeta, tolka och analysera svaren. 
Sedan skrev vi ner det som var relevant till det syfte vi ville undersöka och 
sammanställde detta. Vi fortsatte med att läsa igenom detta några varv, för att slutligen 
göra en gemensam analys av intervjuerna. Till slut kom vi fram till det som var det mest 
väsentliga i det som sagts under intervjuerna. Vi gjorde då en mindre sammanställning av 
detta, som vi visar och presenterar i intervjuresultatet.  Resultatet redovisas i olika teman 
utifrån de frågor vi ställde. 
 
Våra teman är följande:  

A. Pedagogernas syn på bildskapande (avser svar utifrån frågorna nr: 3, 4). 
 
B. Sätt att använda bild för att utveckla språket (avser svar utifrån fråga nr: 8). 
 
C. Vinster med bildskapande (avser svar utifrån frågorna nr: 6, 7, 9, 11). 
 
D. Negativa effekter med bildskapande (avser svar utifrån fråga nr: 5). 
 
E. Elevens berättande genom bilden (avser svar utifrån fråga nr: 10). 
 
Övriga frågor som vi inte tagit med i vår redovisning är fråga nr 1 och 2 som var avsedda 
som introduktion i intervjun och fråga nr 12 innehöll övriga synpunkter. I dessa svar fick 
vi inte några kommentarer som är relevanta till vårt syfte och därför har vi valt att inte 
redovisa dessa. Här nedan redovisas resultatet under de olika temana. 
 
A. Pedagogernas syn på bildskapande 
Bildskapande för pedagogerna är när man får vara kreativ när man ritar, målar, klipper, 
klistrar och skapa något med händerna, när man får en upplevelse med ett material. 
Pedagogerna menade att det var viktigt att eleven får uttrycka sig i bild på ett lustfyllt och 
roligt sätt och att det är viktigt att hitta lusten hos eleverna till att vilja skapa. 
 
B. Sätt att använda bild för att utveckla språket 
Pedagogerna gav uttryck för att alla har ett behov att förmedla sig. När eleven får göra 
bilder så blir de mer medveten om att språket har en mening. Vårt resultat visar på att 
dessa pedagoger har en god kunskap om hur och varför de anser att de kan och ska nyttja 
bildskapande i verksamheten, som ett redskap i undervisningen, för att utveckla språket. 
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C. Vinster med bildskapande 
Bildskapande och skapande verksamhet i sig har många möjligheter till att locka barnen 
att utveckla sina förmågor. Bildskapandet gör så att barn som inte kan kommunicera kan 
uttrycka sig på sitt sätt, och ändå bli förstådd. De lär sig att förstå att språket har en 
mening. Eleverna får genom bildskapande och bildsamtal mod till att uttrycka sig både 
positivt och negativt. Vinsterna är att våga vara sig själv, att våga fråga och ifrågasätta. 
Eleverna lär sig att kompromissa, känna känslor, socialt samspel, utveckling i motoriken 
och bearbeta sin omvärld. 
 
D. Negativa effekter med bildskapande 
Ingen av pedagogerna såg några negativa effekter av bildskapande som ett instrument till 
att utveckla språket, tvärt om ansågs det att detta borde användas mer. De såg många 
olika slag möjligheter till att utveckla elevernas olika förmågor. Att betrakta och samtala 
om bilden borde göras betydligt mer än vad som görs idag. 
 
E. Elevens berättande genom bilden 
Genom bilden kan eleven berätta hur den känner sig, upplevelser och deras intressen.  
Bilden kan ge eleven kunskap om hur bilden kan uttryckas i språkform. 
Pedagogerna ansåg att bildsamtal leder till att de blev mer medvetna om betydelsen av 
bildskapande. 
 
Sammanfattning av resultatet 
Vi ser genom vårt arbete att det finns stora vinster med att använda bilden som 
hjälpmedel för att utveckla kommunikationen och det vardagliga språket. Genom 
pedagogens användande av bildskapande med eleven ökade elevens verbala 
språkutveckling. Resultatet grundar sig på fem intervjuer med pedagoger som arbetar 
inom tre olika enheter i särskolan. Pedagogerna anser att det är viktigt med bildskapande 
och att de borde använda sig mer av detta i all verksamhet. ”Genom att prata igenom 
bilden som eleven skapat hjälper man eleven att lättare kunna uttrycka sig, både verbalt 
och i skrift” (Märta).Märta anser att bildskapande har stor roll i elevens kreativitet och en 
möjlighet till att utveckla elevens språkliga förmåga. När bildskapandet inte är styrt, 
berättar många elever genom bilden hur de mår och känner sig och om vad de gillar. 
Bildskapandet gör så att barn som inte kan kommunicera kan uttrycka sig på sitt sätt, och 
ändå bli förstådd. De lär sig att förstå att språket har en mening. Vi måste också komma 
ihåg att ”Det är viktigt att hitta lusten hos eleverna till att vilja skapa” (Britta). Så med 
detta arbete kan vi bara säga. Släpp loss kreativiteten så ökas medvetenheten! Livet är en 
ständig process… låt oss följa med i lärandet. 
 
Alla människor har ett behov av att förmedla sig. ”Alla uttryckssätt ger en helare 
människa.” (Britta). Syftet med bildskapande är att ge eleverna möjligheter till utveckling 
på ett lustfyllt sätt. Pedagogerna som vi har intervjuat har alla en medvetenhet om att 
bildskapande är när människor får vara kreativa och skapa sina upplevelser med olika 
material. Att använda bildskapande i samband med att utveckla språket gör att 
pedagogerna ser vinster som gynnar eleverna genom att kommunicera och förstå sin 
omvärld. När man gör ett ”konstverk” av i stort sett vilket material som helst är det 
bildskapande. Eleverna utvecklar förmågan att kunna uttrycka vad den vill och inte vill. 
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Glädje och fantasi utvecklas vid bildskapande. Alla ska få möjlighet att känna att de 
lyckats, därför ska vi möta eleven där den befinner sig. Resultatet är inte så viktigt, det 
viktiga är vägen dit, skapandeprocessen. Det är lättare att förstå olika begrepp när man 
skapar, därför har bildskapande stor roll för elevens kreativitet i samband med 
språkutveckling. Bildskapande i verksamheten, skapar samspel med andra. När eleverna 
får ett sätt att utveckla sitt språk och har möjlighet att sätta ord på det som de känner, kan 
de få mod att uttrycka sig både positivt och negativt. 
 

Samtalet är högst prioriterat när skapandet pågår. Att vara med när processen pågår är en gratis 
utvärdering, det kan vara svårt att efter processens slut förstå hur den gått till. Det kan vara skönt 
för skaparen att få bekräftelse för det hon skapat utan att behöva berätta eller måsta uttrycka vad 
som skapats. Att berätta kommer när personen i process är klar och vågar själv (Lena). 

 
Anna anser att skapandet är ett sätt att gå ner i varv. Pedagogerna använder ofta bilder för 
att eleverna ska få träna på imitation. ”Det vore konstigt om vi tog bort deras hjälpmedel 
när de ska skapa. Vi tar inte bort glasögonen på en synskadad när den ska lära sig läsa 
eller rullstolen för en rörelsehindrad när vi har gymnastik.” 
 
Genom bilden kan eleven uttrycka sig på ett annat sätt än med ord. I bilden kan man se 
hur eleven mår och tänker. Genom bilden berättar eleven upplevelser, intressen. Saker de 
känner till. Ju fler gånger som man har använt sig av skapande i verksamheten och 
samtalat kring bilden ökar intresset. De är viktigt att eleven blir bekräftad av pedagogen. 
Genom att utvärdera bilden tillsammans med eleven ökar elevens språkutveckling, både 
verbalt och i skrift. När man gemensamt samtalar om bilden och vad man skapat får 
eleven en kunskap om att bilder även kan uttryckas i språkform. Vissa av elevens arbeten 
dokumenteras och utvärderas med verksamma pedagoger. När bildskapandet inte är styrt, 
berättar många elever genom bilden hur de mår och känner sig och om vad de gillar. 
Bildskapandet gör så att barn som inte kan kommunicera kan uttrycka sig på sitt sätt, och 
ändå bli förstådd. De lär sig att förstå att språket har en mening. 
 
”Det är viktigt att hitta lusten hos eleverna till att vilja skapa” (Britta).  Pedagogen kan 
själv börja framställa något på papper så att eleven ser att det blir något. När eleven 
kommit igång med eget skapande kan vi där efter samtala och betrakta varandras bilder. 
Det är även viktigt att eleverna får möjlighet att ta del av varandras bilder och berättande. 
I vår analys såg vi att pedagogerna anser att det är viktigt att utvärdera elevens bilder. 
Bilden hängs upp, man samtalar om bilden och pratar med andra om den. Reaktioner om 
bilderna som har hängt uppe ett tag är att eleverna kommer ihåg vad de samtalat om och 
kring bilden. Det kom även fram att det är viktigt att eleven får vara med hela vägen, från 
att plocka fram saker till städning och att bli bekräftad. Lika viktigt är att synliggöra 
material och låta det vara tillgängligt för spontant skapande. Det anses att bildskapande 
har stor roll i elevens kreativitet och en möjlighet till att utveckla elevens språkliga 
förmåga. 
 

Ger jag som pedagog inte möjligheter och det lustfyllda, utan krav och förutfattade tankar om 
detta, stängs många utvecklingsfaser och känslor av. Vinsterna är att våga vara sig själv. Att 
våga fråga och ifrågasätta mod att uttrycka sig. Lära sig att kompromissa, ge och ta emot, känna 
känslor, precisera sig, socialt samspel, utv. i motoriken, uttrycka sig med mångfald, bearbeta sin 
omvärld och mycket mer… (Lena). 
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5. Slutdiskussion 
 
Validitet och reliabilitet 
Enligt Malterud (1998) handlar validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning 
om att kunna beskriva att man har samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och 
hederligt sätt. I vår diskussion kommer vi att visa på hur vi kritiskt granskat 
förutsättningarna för undersökningen och hur resultaten under processen har vuxit fram. 
Pedagogerna vi intervjuat ska ha tillräckligt med kunskap om det vi frågar om för att vi 
ska kunna använda oss av det i vårt resultat vilket vi också anser att de har med tanke på 
hur länge de har arbetat i denna verksamhet och den kompetens de har. Validitet och 
reliabilitet måste värderas på ett delvis annorlunda sätt i studier med kvalitativ inriktning 
jämfört med studier med kvantitativ inriktning. Inom kvalitativ forskning kan man inte 
skatta tillförlitligheten med siffror. 
 
 
Vi valde att göra kvalitativa intervjuer i vår undersökning för att vi ville få djupare 
förståelse utav våra pedagoger. Vi la upp det så att en av oss intervjuade och den andra 
skötte om att spela in och föra anteckningar. Den som intervjuade kunde ha ögonkontakt 
med den som intervjuades och på så sätt ge feedback i form av nickningar, vilket gjorde 
att intervjupersonen blev en hänförd berättare. Detta gjorde att vi inte behövde några 
följdfrågor utan kunde hålla oss till de frågor som vi hade för avsikt att ställa. Eftersom vi 
var två vid intervjutillfällena kompletterade vi varandra så att vi intervjuerna flöt på och 
vi anser att genom våra intervjuer fått många intressanta och givande svar. Vi anser att vi 
fick svar på samtliga frågor som gav oss tillräckligt mycket bra material till vår 
undersökning. Eftersom vi intervjuade pedagoger med stor erfarenhet av arbete med 
elever och bildskapande kände vi att vi fick tillförlitlig fakta som kunde ge oss ett 
trovärdigt resultat. I vår analys har vi använt oss av ett ”Hermeneutisk” arbetssätt som 
den Hermeneutiska spiralen utgör. Vi har gemensamt tolkat och analyserat hela arbetet i 
flera steg. Varje steg har bildat sin analys. Vi anser att med hjälp av denna metod i vår 
undersökning så har vi fått svar på vårt syfte. Arbetet har skett genom att skriva en 
löpande text med citat från intervjuer som påvisar pedagogernas uppfattning om det 
aktuella ämnet. Vi har med detta granskande och kategoriserande hållit oss inom ramen 
för vårt syfte, därför anser vi att vår undersökning äger giltighet. Vi anser även att vår 
underökning är trovärdig eftersom vi har sett i våra granskade intervjuer med pedagoger, 
att deras syn på bildskapande och språkutveckling är av liknande uppfattning. Vi kan se 
genom vår analys att pedagogerna ute i särskoleverksamheten har en samstämmig och 
positiv bild av betydelsen för bildskapande och språkutveckling trots att de inte arbetar i 
samma byggnad med samma kollegor och elever.  

Bildskapande och språk – kopplingen mellan dessa 
Vi människor ser och tolkar olika saker genom bilden. Genom bilden kan man se enormt 
mycket, detaljer, helheter eller stämningar. Man ska ställa sig frågande till bilden för att 
kunna bli medveten hur vi blir påverkade, Blomberg (1989). Enligt Blomberg har ord 
oftast en mening och där kan bilder bidra till sådan mening så att språkutvecklingen får 
en viktig hjälpfunktion. 
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Ur boken Bildskapande i förskola och skola (1998) hittade vi följande citat: 
Ett barn har 100 språk men berövas 99 
Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen 
De tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud 
Leken och arbetet 
verkligheten och fantasin 
vetenskapen och fantasteriet 
det inre och det yttre 
görs till varandras motsatser. 
(Loris Malaguzzi) 
 
Vi anser att det måste få ta tid att skapa. Lika viktigt är att reflektera och diskutera hur vi 
gjort och vad vi lärt oss genom att tänka om hur vi gjort, det blir reflektioner över 
reflektionerna. När vi använder oss av det arbetssättet så får barnen syn på sitt eget 
lärande. Bendroth-Karlsoon (1998) menar att synen på barnet med de hundra språken 
innebär att pedagogerna guidar och stimulerar barnets alla sinnen genom att ge barnen 
problem att lösa och redskap för att uttrycka sina tankar och upplevelser med, inte enbart 
i ord utan också i två och tredimitionella bilder. 
 

Synen på barnet med de hundra språken innebär i det praktiska arbetet att pedagogerna guidar 
och stimulerar barnets alla sinnen genom att ge barnet problem att lösa och ge dem redskap att 
uttrycka sina tankar och upplevelser med, i olika medier, och inte enbart i ord, utan också i två- 
och tredimensionella bilder (Bendroth – Karlsson, 1998, s.28). 

 
I boken Bildskapande i förskola och skola (1998) beskrivs Rothes undervisningsidé, att 
ge större frihet för barnet att måla och teckna utifrån sina personliga förutsättningar och 
inte styra i vad som är rätt och fel. Han ville istället fokusera på uttrycket i bilden. Just 
detta anser vi är viktigt. Att när vi tar bort rätt och fel och fin och fult skapar vi 
möjligheter till förutsättningslös utveckling, då blir allt möjligt!  
 
Read I boken Bildskapande i förskola och skola (1998) ger uttryck för att det i varje 
människa finns en potentiell konstnär. Vi har själva sett att om vi själva sätter igång med 
att skapa någonting och faller in i ett skapande så smittar det av sig på de individer som 
ser vårt skapande, då vill de själva börja göra någonting. Detta gäller så väl barn som 
vuxna individer, vilket även pedagogerna i särskolan uttryckte. Vi tror att vi alla har den 
kraften och det behovet inom oss, men inte alltid litar till vår egen förmåga. Därför anser 
vi att det är viktigt att få möjlighet redan som liten för att senare i livet ha den 
erfarenheten in i vuxenvärlden, där det ställs krav om att vara en utvecklande och 
forskande individ med en god kommunikativ förmåga. 
 
Vi tror på vikten av att prata om själva processen, lyfta processlärandet hos varje elev och 
få möjlighet till att reflektera om denna, vilket också framkommer hos pedagogerna som 
vi har intervjuat. När vi gemensamt diskuterar och reflekterar om hur vi gjort och tänkt 
för att göra någonting, går utvecklingen framåt och vi lär oss på ett mer stimulerande och 
inspirerande sätt, samtidigt som vi lär oss att se mer av mångfalden i lärandet. Vi ser att 
det kan vara bra att lösa saker på olika sätt. Detta skapar nya frågor och nya insikter om 
lärandet och betydelsen av reflektion. Reflektion och bekräftelse för lärandet gör att jag 
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själv finner glädje i skapandet, vilket leder till att min egen självkänsla stärks. Jag ser att 
”jag kan”. Jag finner glädje i lärandet och inspiration till att vilja lära mig mer, det är då 
som det blir roligt att lära. 

Hur barn lär – dra nytta av bildskapande 
Vi anser att om vi formar miljön till att bli mer utifrån elevens perspektiv vinner vi deras 
nyfikenhet om att vilja ta reda på mer, att utforska rummet och lärandet. Barn är görare 
och behöver få utrymme för detta. Genom att låta barnen få skapa bilder och att vi sedan 
gemensamt samtalar om dessa kan vi dra nyttan av deras skapande och samtidigt utveckla 
deras språk, därför är miljön viktig i det avseendet att den skall vara tillgänglig på ett 
sådant sätt att barnen själva ska kunna ta fram materialet till det dom ska skapa. 
 

Vad som blir tydligt i denna analys är avsaknaden av fysiskt material för barnens läroprocesser i 
klassrum för t.ex. sjuåringar. De engelska klassrummen ger konkreta inblickar i ett annat sätt att 
tänka kring skolbarns aktiviteter och lärande och andra sätt att organisera material för dem. I  
relation till detta framstår de vanliga svenska klassrummen för barn i den åldern som tomt 
material, med få möjligheter att undersöka, experimentera och laborera. Det finns lite att 
koncentrera sig på och lärandet hänvisas till att vara en utpräglat ”mental” och abstrakt process 
(Nordin – Hultman, 2004, s 87).  
 

Nordin – Hultman (2004) beskriver i sin bok Pedagogiska miljöer och 

barnssubjektsskapande att barn är görare och har ett behov av att få göra för att få tillägna 
sig kunskap. Hon skriver att det är en förutsättning för att barns och elevers olikheter 
skall rymmas i förskolan och skolan är att även de pedagogiska miljöerna präglas av flera 
handlingsmöjligheter och arbetssätt, där tid och rum inte är lika starkt reglerade. 
 
I boken Att fånga lärandet (2000) tar de upp om att vidga seendet och skärpa hörseln. 
Genom pedagogisk dokumentation kan målet vara att det konkreta materialet gör så att 
det pedagogiska arbetet blir både synligt och hörbart. Både barn, föräldrar och pedagoger 
kan följa med i processen. Genom att reflektera över sitt arbete med barnen och ändra sitt 
handlingssätt efter erfarenheter kan vi pedagoger bli allt mer medveten om barns lust och 
nyfikenhet. Genom dokumentation och reflektion lär vi oss om hur vi lär och tänker. Vi 
ökar vår medvetenhet och vårt ordförråd. Vi anser att om vi tar hjälp av barnens bilder så 
synliggörs det de vill förmedla på ett konkret sätt för oss betraktare. 
 
I Förskoletidningen 1/2003 skriver Liberg, professor i svenska med didaktisk inriktning 
vid Lärarutbildningen på Malmö högskola, att vi ska behandla eleven som en kompetent 
samtalspartner, bemöta elevens uttryck som något värdefullt, då lär eleven sig att uppfatta 
sig själv som en aktiv meningsskapande person. När vi vuxna tolkar barnets olika uttryck 
tar vi med barnet in i samtalets och det verbala språkets värld. Samtalet är en viktig värld 
för oss människor, ett språkligt sammanhang som på många sätt hjälper oss i livet. En 
värld där vi kan prata om oss själv och om andra, ofta om sådant som inte sker här och 
nu, vi kan samtala om det frånvarande och på så viss skapar vi tillsammans nya, 
fantastiska, spännande, hemska och roliga världar. För att utveckla kunskap och olika 
uppfattningar om sin omvärld och det egna jaget är språkliga sammanhang en mycket 
viktig källa, såväl för stora som små. Barn som får möjlighet att växa upp i rika språkliga 
livssammanhang får en god grund att aktivt kunna påverka både sin egen utveckling och 
kanske även samhällets utveckling. Ett gott språk stöder även eleverna i deras 
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kunskapsutveckling, identitetsutveckling och i förmågan att vara medskapare av de 
kulturer som de är en del av. Liberg säger till slut också att med tanke på att dagens 
informations- och kommunikationsteknologi har förändrat vårt sätt att kommunicera på, 
så kan rika språksammanhangs betydelse för barn i den tidigare åldern inte nog betonas. 
När det gäller själva samtalet så räcker det inte att tala med barnet, också hur man gör det 
har betydelse för barnets möjlighet att utveckla ett eget språk. Vi fick genom vår studie se 
att pedagoger anser att just detta med att samtala kring bilden och bildskapandet, gör så 
att barn som inte kan kommunicera kan uttrycka sig på sitt sätt, och ändå bli förstådd. De 
lär sig att förstå att språket har en mening, det menar pedagogerna är ett sätt att utveckla 
den enskilda individens förmåga. 
 

Pedagogisk dokumentation och reflektion 
Vi har sett att förskolor har börjat med att använda pedagogisk dokumentation som gör 
att man kan se och lyfta flera olika slags lärande i det eleven skapar. ”Barnen skall få 
möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan skall vara en 
levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar 
deras sociala och kommunikativa kompetens” (Lpfö-98, s 9). Genom vår forskning har vi 
fått kunskap om att man i särskolan använder sig av samtalets funktion under tiden 
eleverna är i sin skapandeprocess. Vissa pedagoger har även ett utvecklat analyserande av 
elevens bilder. Detta för att gemensamt bestämma om vad och hur arbetet ska fortskrida. 
Det kan vara att man tittar på materialet man arbetat med och utvärderar hur det har 
fungerat, vad eleven lärt sig, för att se vilka fortsatta utmaningar man ska ge eleven i 
fråga. Genom att diskutera med andra blir vi medvetna om att man kan göra och tänka på 
olika sätt. När vi pratar med varandra kan vi se varandras olika tänk och lösningar och då 
se att fastän vi gör olika eller tänker olika kan vi komma fram till samma lösning ändå, 
eller att vi har för avsikt att göra samma sak men genom att vi tänker och forskar fram det 
vi gör, får vi olika slags resultat. Därför anser vi att det är viktigt att lyfta fram själva 
processen och på vilket sätt vi lär oss för att komma fram till olika slags lärande. Genom 
samarbete och gemensamma diskussioner och att alla kan tycka olika utan att det är fel 
lär vi oss att respektera och se varandras olika åsikter. Vi synliggör mångfald och lär oss 
att ta till vara varandras resurser. När vi är olika med olika tänk får samhället mer 
kompetens. Genom dessa samtal utvecklar vi vårt språk. 
 
I boken Bildskapande i förskola och skola (1998) beskrivs om Loris Malaguzzi, 
pedagogisk filosof i Reggio Emilia, var känd för sina stora idéer om barn och kunskap. 
Han ansåg att vår begreppsbildning grundade sig av tradition på ordet, det talade, men det 
är genom det icke verbala, genom våra handlingar och våra sinnen som vi förkovras i det 
verbala, därför anser vi att vi skall jobba mer med bild och bildskapande. För att kunna 
genomföra en undersökande och skapande pedagogik måste man enligt Malaguzzi ha ett 
bra hus att jobba i därför anser vi liksom Nordin –Hultman (2004) att miljön ska utformas 
så att barnen lockas att utforska mer. Vi har sett genom våra intervjuer att pedagogerna i 
särskolan har en tanke om just detta, genom att de tycker det är viktigt att låta materialet 
vara tillgängligt för eleverna även annan tid än på bildlektionerna, för att eleverna ska få 
möjlighet till att skapa när lusten finns. 
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I vår forskning har vi fått vetskap om hur pedagoger arbetar med bildskapande och 
språkutveckling i särskolan. Alla pedagoger som valt att ställa upp på vår intervju har 
med ett brinnande intresse delgivit oss sina kunskaper och tankar om bildskapande och 
språkutveckling och kopplingen mellan dessa. Någon har från början av vår intervju inte 
varit så medveten om sitt arbetssätt, men ju mer de har berättat desto mer har vi sett att 
deras tankar gått till att bildskapande verkligen är ett verktyg för att utveckla språk. 
Pedagogerna såg flera syften med bildsamtalens betydelse och i den skapande processens 
gång kunde de se många goda effekter hos eleverna och dem hos själva. Resultatet i vår 
forskning visar att det är viktigt att locka fram glädjen och nyfikenheten hos varje enskild 
individ.  Det är viktigt att eleven blir bekräftad av pedagogen. Att samtala om bilden ger 
elever och pedagoger en inblick i vad, varför och hur arbetet ska fortgå. 
Intervjupersonerna var tyvärr bara av det kvinnliga könet. Det beror till största delen av 
att den kommunala sekten innehåller kvinnor. Nu går det inte att avgöra om vår forskning 
resultat hade sett annorlunda ut om vi även hade fått mannliga intervjuer. 
 
Vi kan se genom vår studie att pedagogerna har en gedigen kunskap om hur och varför de 
anser att elever ska nyttja skapande verksamhet som ett redskap i undervisningen. De har 
en strategisk uppgift att förbereda eleverna för ett livslångt lärande, därför är det viktigt 
att locka fram glädjen och nyfikenheten hos varje enskild individ. Ett av vårt uppdrag 
som lärare är att vi ska ge eleverna inspiration att vilja lära. Genom bildskapande och 
bildsamtal lär sig eleverna att lyssna på varandras tankar och åsikter som de vill förmedla 
genom sin bild. Vi liksom pedagogerna i särskolan anser att det är viktigt att eleverna får 
erövra kunskap på ett stimulerande sätt, som enskilda individer, som även Gustavsson 
(2002) säger, är det väsentliga, att få igång läroprocesser och att eleverna själv söker 
kunskapen. Vi anser att när vi pratar med eleverna och att de får chans att uttrycka sina 
tankar och åsikter blir de delaktiga i sitt eget lärande. Vi hävdar att det är viktigt att ge 
möjlighet till och framförallt tid till reflektion och bearbetning av bilder genom samtal 
vilket också framkom i vår undersökning. Skolverket skriver att barn som möts av 
respekt och får positivt gensvar från sin omgivning utvecklar sitt självförtroende 
(Skolverket 1998). 
 
Vikten av att bekräfta barnen i sitt skapande och det de genom sina bilder och ord ger 
uttryck för anser pedagogerna i verksamheten att de ser stora skillnader och vinster med. 
Barn som får pröva sina tankar och teorier i ett utforskande arbete och upptäcka att de 
förstår vill lära sig mer. Förståelsen om kunskap medvetandegörs när barnet får använda 
dessa i praktiken. Därför är det viktigt att vi som lärare tänker på att uppmuntra barnen 
och synliggöra deras olika arbetsinsatser. Vidare kan man läsa i Skolverket (1998) att i 
det pedagogiska arbete består den vuxnes arbete till stor del i att kunna lyssna, se och lära 
sig av det som barnen säger och gör - att hålla barnens frågor, hypoteser, teorier och 
fantasier vid liv och följa hur de söker svar och skapar mening i sin tillvaro. Det handlar 
också om att vägleda, skapa situationer och utnyttja tillfällen som kan utmana barnens 
tankar och teorier. Denna hållning förutsätter att pedagogen blir en reflekterande 
praktiker som, tillsammans med sina kolleger, kan skapa utrymme för en kontinuerlig och 
kritisk diskussion kring den pedagogiska praktiken och dess förutsättningar. Lärarna bör 
samarbeta i olika projekt med barnen, då bildar barnet sig ett helhetsintryck av det 
aktuella ämnet. När man för in det aktuella temat i de olika ämnesområdena får barnen se 
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olika situationer och olika slags lärande. Pedagogerna i särskolan, liksom vi anser att 
detta medför att fler barn lär sig mer. Det kan också upplevas som roligare. En viktig 
kärna i all pedagogik är att utveckla varje barns förmågor, förmågan att lösa problem, 
kommunicera med hjälp av olika språk och uttrycksformer, ta egna initiativ och 
samarbeta, kunna reflektera och tänka kritiskt. Sådana förmågor och färdigheter är 
viktiga inte bara i arbets- utan också i vardagslivet. Detta kan man träna genom att barnen 
får skapa bilder och som man senare gemensamt samtalar om, detta medför att barnets 
identitet stärks och den kommunikativa sidan ökas. Vi anser att bildsamtal fyller en viktig 
funktion och är en viktig del i förberedelsen för vuxenlivet, där språket har en stor 
avgörande funktion och i sig påverkar individens fortsatta utveckling och fortsatta 
kommunikativa utveckling. Därför ser vi stora vinster med att använda bilden som ett 
forum för att utveckla kommunikationen och det vardagliga språket, vilket också 
framkommit i denna studie. 
 

Fortsatt forskning 
Forskningsfrågor som skulle vara intressanta att undersöka vidare är: Har det en 
betydelse för verksamheten om pedagogerna är kreativa på sin fritid? Vilket material 
används för bildskapande verksamhet? Vilket material får eleverna använda och vilket 
material sparas till speciella tillfällen? Hur material är tillgängligt för skapande 
verksamhet? 
 
Vi anser att vi alla har mycket att lära oss av särskolan. Vi hoppas att det kommer att 
forskas mer inom särskoleverksamheten, eftersom de har ett arbetssätt som gör att de har 
för vana att hitta lösningar till att möjliggöra lärande för funktionshindrade. Forskning 
inom detta område anser vi skulle kunna vara till gagn för övrig skolverksamhet.  
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     Bilaga 1 
 

Bildskapande och språkutveckling 
 
Hej! 
Vi är två lärarstudenter som går på Luleå tekniska universitet. Just nu gör vi ett 
examensarbete som handlar om bildskapande och språkutveckling i särskolan. 
Därför skickar vi ut denna enkät till just dig, du som arbetar inom särskoleverksamheten. 
Vi anser och tror att ni som arbetar med barn som har funktionshinder har för vana att 
hitta lösningar till olika slags ”otraditionella” sätt att lära. Därför vill vi gärna ha just dina 
svar. Forskning inom särskolan anser vi kan ligga till god grund för övrig verksamhet i 
den övriga skolan. Vår enkät bygger på öppna frågor där du som besvarare kan ge 
personliga förklaringar till de svar du beskriver. Dina svar kommer självfallet att 
behandlas fullständigt anonymt och resultaten kommer inte att redovisas så att enskilda 
personer går att identifiera. 
 
Svara på nedanstående enkät senast den 8 nov till: 
Marita Johansson email: marjoc-3@student.ltu.se 
 
1. Vilken utbildning har du? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
2. Hur länge har du arbetat inom denna verksamhet? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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3. Vad är bildskapande för dig? Ge exempel. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
4. Hur definierar du bildskapande? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
5. Finns det några negativa effekter av att använda bildskapande i samband 
med språkutveckling? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
6. Används bildskapande för att främja språkutveckling? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
A. I vilket syfte använder ni er av bildskapande språkutveckling i er  

verksamhet? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 



 

  

B. Vad ser ni för övriga vinster med att låta eleven skapa bilder i samband 
med språkutveckling? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
7. Hur utvärderar ni elevens bilder? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
A. Kan man utvinna något annat när man använder bildskapande i 
verksamheten än att utveckla språket? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
B. Om ja, vad kan det vara för något? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
9. Vad berättar elever genom sina bilder? Ge exempel 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 



 

  

 
10. Hur stor roll tror du att bildskapandet har för elevens kreativitet i 
samband med språkutveckling? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
11. Övriga synpunkter som kan vara till nytta för vår forskning 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

Tack för din medverkan! 
 

Marita Johansson och Linda Åström 



 

  

                                                                                   Bilaga 2  

 
 
1. Vilken utbildning har du? 
 
2. Hur länge har du arbetat inom denna verksamhet? 
 
3. Vad är bildskapande för dig? Ge exempel. 
 
4. Hur definierar du bildskapande? 
 
5. Finns det några negativa effekter av att använda bildskapande i samband med 
språkutveckling? 
 
6. Används bildskapande för att främja språkutveckling och i vilket syfte använder ni er 
av bildskapande språkutveckling i er verksamhet? 
 
7. Vad ser ni för övriga vinster med att låta eleven skapa bilder i samband med 
språkutveckling? 
 
8. Hur utvärderar ni elevens bilder? 
 
9. Kan man utvinna något annat när man använder bildskapande i verksamheten än att 
utveckla språket? 
 
10. Vad berättar elever genom sina bilder? 
 
11. Hur stor roll tror du att bildskapandet har för elevens kreativitet i samband med 
språkutveckling? 
 
12. Har du några övriga synpunkter som kan vara till nytta för vår forskning? 
 
 


