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Detta utvecklingsarbete undersöker om arbete med bild gynnar elevernas språkutveckling 

samt om elevernas förståelse för att uttrycka sig med bild ökar. Arbetet undersöker även 

om eleverna får en bredare uppfattning om vad bild kan vara. Studien är genomförd med 9 

elever i år 4. Eleverna har provat på olika sätt att arbeta med bild och eleverna har fått 

uttrycka sig muntligt, skriftligt och med kroppen.  

 Utvecklingsarbetet visar en tydlig utveckling hos eleverna framförallt när det gäller det 

kroppsliga och muntliga språket. Även det skriftliga språket har utvecklats under arbetets 

gång. Eleverna har haft en positiv inställning till arbetet och har enligt dem själva och 

pedagogerna utvecklats mycket. Slutsatsen är att detta utvecklingsarbete har utvecklat 

barnens språk men även andra områden såsom att lyssna på varandra, samarbeta, arbeta 

med personer som de inte är vana att arbeta med, respektera och ta hänsyn till varandra. 
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1 Inledning 
Vi har en uppfattning om att eleverna i skolan bara möter och arbetar med bild i ämnet 

bild. Men den erfarenhet vi har och vad vi har lärt oss mycket om under vår utbildning på 

lärarprogrammet på Mälardalens högskola är att eleverna lär mycket i samband med 

skapande på olika sätt. Det vi själva tänker på när vi hör ordet bild och kopplar ihop det 

med skolan handlar om just det vi fick göra på våra bildlektioner. Det vill säga ganska 

styrda lektioner där vikten ligger vid att lära sig exempelvis olika målartekniker, blanda 

olika färgnyanser och rita av olika bilder. När vi har frågat eleverna vad de tänker på när de 

hör ordet bild är det oftast samma sak. Många har inte haft någon större uppfattning om 

att man kan lära sig mycket med hjälp av att arbeta med bild på olika sätt. Därför vill vi i 

vårt utvecklingsarbete förtydliga detta och ge eleverna redskap för att se att bild kan vara 

mycket mer än bara bildlektionerna.  

 Vi tror att som verksamma lärare är det viktigt att arbeta med bild och att det starkt 

hänger ihop med elevernas läs- och skrivutveckling. Vi vill att eleverna ska kunna uttrycka 

sig med bilder och förstå att de verkligen kan lära sig något. Vi vill också att eleverna ska 

kunna tolka bilder, se och lära sig att bilderna kan ge uttryck för olika känslor, tankar med 

mera.  

 Vi tror att det är viktigt att skapa och använda alla sinnen för att lära sig. Detta kommer 

vi lägga stor vikt vid i vårt utvecklingsarbete. Eleverna kommer att få prova på olika 

varianter av bild. Vi vill också se en utveckling när det gäller skrivande och talande och 

även att eleverna får en större och bredare uppfattning om av vad bild kan vara. Att 

reflektera över sitt eget arbete och utveckling är också något som vi kommer att fokusera 

på. 

 Framförallt vill vi att eleverna ska känna att de lär sig något, att de gör något viktigt på 

ett lustfyllt och roligt sätt.  

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med detta utvecklingsarbete är att genom ett lustfyllt och praktiskt arbetssätt kunna 

utveckla elevernas förståelse för att uttrycka sig i bild. Syftet är även att eleverna ska 

utveckla sin förståelse för att bild kan vara något annat än det man gör på bildlektionerna. 

Syftet är också att eleverna ska ha möjlighet att utveckla sitt muntliga och skriftliga språk i 

arbete med bild. 
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2 Litteratur 
I det följande presenterar vi litteratur som handlar om bild, skapande och språk, vilket vi 

grundar vårt utvecklingsarbete på. 

 I Lpo94:7 står det att eleverna ska få möjligheter att uttrycka sig i olika former, bland 

annat med drama, skapande i bild, text och form. De ska få utveckla och uppleva olika 

stämningar och känslor. Eleverna ska kunna skapa utifrån sig själva och sina erfarenheter 

och i skolan ska de kunna pröva och utforska olika kunskaper. Lpo94:9 tar också upp att 

skolan ska sträva efter att varje elev ska utveckla sin tro på sig själv. Eleven ska också 

kunna se vilket sätt eleven lär sig bäst på och ska känna trygghet i samspel med andra. 

Eleven ska även enligt Lpo94:10 kunna använda det svenska språket, både muntligt och 

skriftligt. Eleven ska kunna uttrycka tankar, idéer, lyssna och läsa. 

 Bjar och Liberg (2003:215–231) betonar hur viktigt skriftspråket är. Utvecklingen i 

skriftspråket skiljer sig mycket åt mellan olika barn. En del barn får tidigt möta skriften i 

olika situationer medan andra inte möter det förrän vid skolstart. När barnen utvecklar 

skriften måste de hela tiden ha människor som redan har utvecklat sin skrift runt omkring 

sig som kan vägleda dem.  Det är viktigt att samtala om det eleverna skriver och de måste 

få utveckla skriften i samband med olika kulturella upplevelser. 

 Bergöö, Jönsson och Nilsson (1997:17–18) skriver om hur viktigt det är att skolan ger 

stora möjligheter för barns lärande även om barn själva lär sig att skriva. Skrivandet ska 

ses som ett verktyg i lärandet. När ett barn skriver stärks tankeförmågan. Olga Dysthe tar 

upp i Bergöö, Jönsson och Nilsson (1997:19) olika fördelar med skrivandet. När vi skriver 

formulerar vi tankar och lär oss samtidigt. Barn som skriver exempelvis berättelser får 

engagera sig och tänka utifrån sig själva vilket leder till lärande. När elever i skolan skriver 

utifrån sig själva är det lätt att följa sin egen takt och arbeta utifrån sin nivå och eleven lär 

sig då i sin takt. Istället för att elever i skolan enbart ska använda det muntliga språket så 

ger det skriftliga möjligheter att kunna reflektera, analysera och läsa texten flera gånger. 

De elever som ofta är tysta på lektionerna får i skrivandet möjlighet att göra sig hörda på 

ett annat sätt. Då kan både eleven och läraren se elevens läroprocess.  

 Lindö (2009:123) benämner bild som det synliga språket och att bild är väldigt 

betydelsefullt för barn i olika åldrar. Inte bara ord kan beskriva sådant som någon har varit 

med om utan det kan även bilder göra. Språket utvecklas väldigt mycket med hjälp av bild 

på olika sätt.  

 Vygotskij (1995:11–35) beskriver kreativitet som något som en människa har och kan 

skapa i både sin yttre och inre värld. Kreativitet är ett annat ord för fantasi eller 
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föreställning och det är alltså fantasin som ligger till grund för det vi människor skapar. 

Det vi till vardags ser som något skapande är ofta till exempel de stora konstnärernas verk 

och inte det som vem som helst kan skapa. Men eftersom alla har mer eller mindre 

erfarenhet och därmed mer eller mindre fantasi kan alla skapa. Från det att barnet föds 

startar den kreativa aktiviteten och barnet börjar skapa på olika sätt. Ju fler erfarenheter 

individen får desto mer utvecklas fantasin. För att vilja skapa kan individen inte vara helt 

anpassad till det den har runt omkring sig utan måste ha ett behov eller strävan till att 

skapa.  

 Vygotskij (1995:81–85) tar upp flera former av skapande. Det litterära skapandet är den 

största delen hos barns skapande men drama är också en viktig form av skapande. 

Dramatisering är något som ligger barnen nära. Där kan de koppla samman sina egna 

upplevelser med det konstnärliga. Barnen får olika intryck och i handlingar genom 

dramatisering vill de förverkliga dessa. Drama och lek står nära varandra och därför är det 

en stor del av barnets skapande. När barn skapar och improviserar är det skapandet en typ 

av språkligt skapande. Att det finns ett tydligt syfte för barnen i deras skapande oberoende 

vilken typ av skapande det handlar om är väldigt viktigt för att de ska känna mening med 

det de gör. 

 Wallin (1996:9–26) beskriver Reggio Emilia-filosofin och hur pedagoger kan arbeta 

inspirerat efter detta. Loris Malaguzzi startade denna filosofi och han beskrev det som att 

ett barn föds med hundra språk men bara använder ett av dessa, det muntliga och 

skriftliga språket. Nittionio språk utvecklas då inte alls. Dialogen är något som anses 

viktigt inom Reggio Emilia. Att barn lär sig i samspel med andra och att alla har olika 

åsikter är något som det läggs stort vikt vid. Miljön är också viktig inom Reggio Emilia. 

Den ses som en pedagog som också den har som uppgift att stimulera barnen så att de 

utvecklas. Barnen ska så tidigt som möjligt kunna reflektera över sitt eget arbete betonar 

Reggio Emiliafilosofin. Det som barnen har gjort ska vara lättillgängligt. Barnen ska ha 

möjlighet att kunna skapa på många olika sätt. Pedagogerna ska erbjuda olika sätt att 

skapa och vägleda barnen i sin utveckling. 

 Malaguzzi menar i Lindö (2009:128–131) att alla språk som ett barn har ska stödjas. 

Om varje enskilt språk hos barnet utvecklas så kommer alla språken samtidigt utvecklas på 

sitt sätt. Alla språk som då utvecklas i samband med varandra utvecklas utifrån barns 

erfarenheter. Lärare måste vara noggranna med att inte blanda sig i för mycket när 

eleverna tar till sig något nytt. Eleverna måste tolka detta utifrån sig själva och inte bli 

påverkade allt för mycket. Barnen ska kunna använda vilket av sina språk de vill. Inom 
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Reggio Emilia anses det viktigt att skapa för att kunna ta till sig kunskap. Barnen måste få 

möjlighet att prova på olika inlärningsstilar i samband med sitt lärande.  

 Lööf Eriksson (1993:56–58) menar att musiken är viktig och kan inspirera till mycket. 

Genom att lyssna på musik får individer egna inre bilder och associationer som kan vara 

svåra att förklara skriftligt eller muntligt. Istället för att skriva eller berätta kan bilden 

användas som ett sätt att uttrycka sig på. Det kan vara en fördel om eleverna inte känner 

till musiken eller titeln på låten som de ska lyssna på för att de ska kunna associera fritt 

utifrån sig själva. Eleverna kan då se att alla oftast tolkar musik helt olika. Eleverna får helt 

utifrån vad de tänker eller känner måla fritt. Lööf Eriksson (1993:99) vill betona hur rikt 

bildspråket är och hur pedagogen verkligen kan använda bilden på olika sätt för elevernas 

utveckling.  

 Fast (2008:88–98) beskriver hur tidigt barn lär sig att läsa av olika bilder. När små 

barn tittar i bilderböcker hittar barnet på och ”skriver” egen text till bilderna i boken. 

Bilderna säger väldigt mycket och uttrycker olika saker. De flesta lär sig alltså tidigt att läsa 

bilder. 

 Fast (2008:88–98) förklarar att människorna tidigt började använda bild för att 

uttrycka tankar och känslor. De började med att rista in i sten och uttryckte sig på så sätt.  

Barn har utvecklats kognitivt när de börjar kunna uttrycka sig i bild. De kan förstå att 

något inte bara behöver finnas i verkligheten utan även på bild.  

 Multimodala texter är något som tas upp i Fast (2008:114). En multimodal text är en 

text som innehåller både bild och text. Det är vanligt att pedagoger använder sig av bilder 

när eleverna ska lära sig att läsa och när de ska se vad texter vill uttrycka.  I skolan 

förekommer det däremot också ofta att barnen ska koncentrera sig på att skriva eller läsa 

text och inte fokusera för mycket på bilderna. Istället för att använda sig av bilderna som 

hjälp i läsinlärningen glöms vikten av det bort. 
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3 Metod och material 
Vi har gjort vårt utvecklingsarbete i en kommunal skola med en grupp elever i årskurs fyra. 

Både elevernas namn och namnet på skolan är anonymiserade. Gruppen bestod av nio 

elever, sex flickor och tre pojkar som vanligtvis går i klasser där det går elever från år 4 till 

år 6. Tre av eleverna hade svenska som modersmål medan de andra sex eleverna hade ett 

annat modersmål än svenska. Den språkliga utvecklingsnivån skiljde sig mycket åt mellan 

de olika eleverna. Vi ville se hur olika elever kunde utvecklas genom att arbeta med bild 

och språk beroende på deras tidigare nivå.  

 Vi har utfört utvecklingsarbetet under en intensiv vecka, ca 10 timmar. Vi valde att ha 

ett bildtema för att vi ville göra något praktiskt tillsammans med eleverna och se om 

språket utvecklas genom att arbeta med bild. Tema bild är ett ganska brett ämne så därför 

valde vi att arbeta med bilden utifrån känslor eftersom alla kan relatera till sina egna 

känslor. 

 Vi lät eleverna använda olika sätt att uttrycka sig på under temat. De fick måla, gestalta, 

skriva, fantisera, samarbeta och diskutera. Vi ville att eleverna skulle få prova på många 

olika uttryckssätt för att kanske hitta ett sätt som passar dem. Vi ville också variera 

undervisningen så att eleverna blev stimulerade och motiverade.  

 Innan temat inleddes med eleverna pratade vi med två pedagoger på skolan om hur de 

tidigare hade arbetat med bild i klassen för att veta var vi skulle lägga nivån och vad vi 

skulle utgå ifrån. Vi inledde sedan temat med att göra tankekartor om bild och känslor 

tillsammans med eleverna i helgrupp. Där fick de berätta vad de tänkte på när de hörde 

orden bild och känslor. Vi arbetade sedan med tidningsurklipp, berättelser, dikter, 

muntliga presentationer, skriftliga övningar, gestaltning av känslor, måla till musik och 

måla efter instruktioner. Allt som eleverna gjorde fick de samla i varsin pärm. I slutet av 

temat fick eleverna reflektera över sin egen prestation och vad de tyckte om temaveckan. 

De fick svara skriftligt på frågor som exempelvis handlade om vad de hade lärt sig, om de 

hade kunnat förändra något och hur läraren var under lektionstid. Vi valde att göra en 

enkät för vi ville se om eleverna själva tyckte att de hade lärt sig något. Den var anonym 

eftersom vi trodde att vi skulle få de ärligaste svaren av eleverna. Se bilaga 3. 

 Vi fotograferade hela tiden under arbetets gång både eleverna och deras arbeten. Efter 

varje lektion satt vi tillsammans och reflekterade över vad som hade gått bra och vad som 

kunde förbättras till nästa gång.  
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3.1 Etiska frågor 
Vi informerade eleverna i gruppen om vad vi skulle göra och varför, alltså syftet med 

arbetet. Vi valde att informera eleverna om att det var frivilligt att delta. Om eleverna 

absolut inte ville kunde de delta i den ordinarie undervisningen. För att eleverna skulle 

kunna delta i vår dokumentation skickade vi ut ett brev till vårdnadshavare där vi 

presenterade oss och vårt arbete. Där kunde de ta ställning till om de godkände att deras 

barn fick delta i vår dokumentation under utvecklingsarbetet. Vi informerade om att 

största delen av dokumentationen var att vi skulle fotografera eleverna i deras arbete. I 

brevet påpekade vi för vårdnadshavaren att vi skulle anonymisera barnets namn, skolans 

namn och att vi skulle använda bilderna på barnen vid redovisning. Se bilaga 1. 

 Efter lektionerna förvarade vi elevernas arbeten inlåst i ett skåp i det grupprum som vi 

utförde våra lektioner i så att inte några andra elever eller lärare skulle komma åt 

materialet.  

 Hwang och Nilson (2003:63) beskriver några etiska krav som alla måste följa inom 

svensk forskning. Ett av kraven är informationskravet som innebär att alla som ska delta i 

en undersökning ska informeras av forskaren om vad undersökningen handlar om, varför 

forskaren ska genomföra detta och att deltagarna har rätt att tacka nej till att delta.  

 Alla som ska vara med i undersökningen ska godkänna sitt deltagande (Hwang och 

Nilson 2003:63). Barn och ungdomar måste få godkännande om deltagande av sin 

vårdnadshavare men barnen och ungdomarna måste också vilja delta. Detta kallas för 

samtyckeskravet.     

 Konfidentialitetskravet (Hwang och Nilson 2003:63) innebär att ingen annan än de som 

är behöriga under undersökningen får ha tillgång till uppgifter om deltagarna i 

undersökningen.  

 Vid en undersökning när man samlar in uppgifter om enskilda personer får dessa 

uppgifter enbart användas till undersökningen och dess ändamål, och detta kallas för 

nyttjandekravet (Hwang och Nilson 2003:63).  
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4 Resultat 
I detta kapitel redogör vi för resultatet av utvecklingsarbetet. Vi presenterar vad och varför 

vi har gjort de olika aktiviteterna med eleverna. Vi presenterar också den reflektion som vi 

gjorde i slutet av utvecklingsarbetet med eleverna. 

 

4.1 Genomförande 
Några veckor innan vi började arbeta med eleverna samtalade vi med två pedagoger på 

skolan om hur de tidigare hade arbetat med bild på olika sätt, om elevernas nivåer och 

intresse inom ämnet. Det vi kom fram till genom dessa samtal var att pedagogerna 

tillsammans med eleverna enbart har arbetat med bild på bildlektionerna och inte tagit in 

bild som ett verktyg i andra ämnen. Pedagogerna ville gärna arbeta mer med bild och var 

medvetna att eleverna har intresse för bilden men känner att tiden inte räcker till.  

 Under vår första dag med eleverna introducerade vi temat genom att först göra en 

tankekarta över vad bild kan vara. Eleverna hade till en början svårt att komma på olika 

saker och de såg framförallt bild som det som de gör på bildlektionerna i skolan, till 

exempel hur man ritar en människa proportionerligt. Som pedagoger fick vi försöka 

vägleda barnen och ställa ledande frågor för att de skulle komma på andra saker. Till 

exempel om en elev började berätta om något försökte vi ställa frågor så att eleven hade 

möjlighet att utveckla sina tankar. När det blev helt tyst i klassrummet fick vi ge dem 

ledtrådar på vad bild kan vara; exempelvis frågade vi om eleverna hade någon typ av bild i 

sitt hem. Då kom eleverna med många olika förslag på vad bild kan vara, bland annat film, 

konst, foto, teater och tvspel. De upptäckte att bild finns runt omkring dem hela tiden. Vi 

gjorde sedan ännu en tankekarta med eleverna men den här gången om känslor. Eleverna 

kom igång snabbt och kom på en mängd olika känslor, till exempel rädd, förvirrad, lycklig, 

trött och kär. Se bilaga 2 och 3. Flera av eleverna blev förvånade över att det finns så 

många olika känslor. För att eleverna skulle kunna gå tillbaka och titta på tankekartorna 

fick de skriva sina egna och sätta in i varsin mapp. Alla elever fick en egen mapp första 

lektionen där allt material skulle samlas. Eleverna hade som en uppgift att göra en 

framsida till denna. De fick själva bestämma vad de skulle göra på sin framsida men vi 

pedagoger ville att de skulle skriva orden bild och känslor så att man tydligt såg det 

genomgående temat under veckan.  

 Eleverna fick välja varsin bild som de sedan fick beskriva med enstaka ord. De fick bland 

annat beskriva vad de såg, vad som hände på bilden och känslan i bilden. Eleverna skrev 
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ner sina tankar och klistrade bilden på ett papper. Ett exempel är en elev som valde en bild 

på ett barn som badar i havet en solig dag. Hon beskrev bilden med dessa ord: Varmt, 

strand, Canarieöarna, mysigt, glad, skönt, bada och sola. Därefter fick de berätta för 

gruppen om sin bild och sina tankar. Eleverna hade svårt att komma igång men efter att vi 

hade påpekat att det inte fanns några rätt eller fel kom eleverna igång med sitt skrivande. 

Bilderna som eleverna fick välja mellan var väldigt olika, allt från nyhetsurklipp, 

naturbilder, konst och serier till porträttbilder. 

 Sedan fick eleverna måla med vattenfärg till musik. Vi hade valt ut fyra låtar i olika 

genrer: en rocklåt, en reggaelåt, en instrumental låt med panflöjt och en poplåt. Eleverna 

fick under tystnad lyssna på låtarna två gånger, fundera och sedan med vattenfärg måla 

vad de kände när de hörde låten. Eleverna fick välja en av bilderna och berätta för de andra 

vilken låt det var och vad de kände under just den låten. Eleverna såg och fick höra hur de 

andra i gruppen tänkte och fick då förståelse för att man kan tänka och känna olika. En del 

beskrev sina bilder efter vem de trodde framförde låten. En del fokuserade på melodin och 

kopplade samman det med deras egna erfarenheter. Andra elever beskrev bilderna efter 

hur de själva kände när de hörde låten.  

 Under temat skrev eleverna dikter och berättelser fritt utifrån bilder i olika tidningar. 

Innan detta gick vi igenom tillsammans i gruppen hur en dikt kan se ut. Eleverna var 

fokuserade på att en dikt måste rimma men vi betonade att det inte är ett måste utan att 

det finns fler typer av dikter. Vi ville att eleverna skulle skriva beskrivande och få in 

känslor i sina dikter och berättelser. När de hade skrivit färdigt satt eleverna två och två 

och läste sina dikter och berättelser för varandra. I helgrupp fick de sedan återberätta sin 

kamrats berättelse eller dikt.  

 Under ett pass möblerade vi om klassrummet och satt i en ring så att alla såg varandra. 

Vi gick igenom olika känslor och hur man kunde uttrycka dessa. Vi hade valt ut känslorna 

innan lektionen. Sedan delade vi upp eleverna i två grupper och grupperna fick samma 

känsla nedskriven på en lapp. Som uppgift hade de att diskutera och gestalta just den 

känslan. Gruppen skulle tillsammans göra något för att gestalta känslan och sedan visa 

detta för den andra gruppen. Tanken var att göra det tydligare för eleverna att man kan 

tänka och göra på olika sätt. Vi gjorde samma uppgift tre gånger. Sedan fick de två och två 

dra varsin lapp med en känsla, diskutera och gestalta den för de andra som i sin tur fick 

gissa vilken känsla de gestaltade. Eleverna som gestaltade en viss känsla fick även förklara 

hur de tänkt när de kom fram till vad de skulle göra. Till sist fick eleverna gestalta en 

känsla var och en för sig och inte inför hela gruppen. Eleverna fick då välja fritt vilken 

känsla de ville gestalta. De känslor som eleverna valde var glad, arg, ledsen, trött och 
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förvånad. En del elever hade lätt att komma på vilken känsla de skulle gestalta men flera 

ville ha hjälp och då blev det att vi valde vilken känsla eleven skulle gestalta. Resultatet 

blev då att vi valde känslor som vi ansåg var enkla att gestalta, till exempel glad och ledsen. 

Vi pedagoger gick iväg till ett annat rum med en elev i taget där de fick gestalta och vi tog 

då ett kort på dem och de fick se hur de såg ut vid en viss känsla. När eleverna gjorde dessa 

gestaltningsövningar var det många som vågade ta plats och verkligen visa sina tankar om 

känslorna. En del elever ville eller kunde inte ta lika mycket plats och en del elever är inte 

vana att uttrycka sig med sin kropp.  

 Vi pedagoger förberedde en saga om känslor där eleverna skulle rita efter våra 

instruktioner. De fick sedan två och två sitta och jämföra sina teckningar för att se hur 

olika man kan uppfatta någons instruktioner. Eleverna såg stora skillnader mellan sina 

teckningar. Det eleverna skulle rita var bland annat olika geometriska figurer. Vi tog för 

givet att eleverna kunde begreppen på figurerna, att de till exempel visste vad en rektangel 

var. Därför gick inte vi igenom dessa innan. Vi märkte att när eleverna jämförde och någon 

till exempel hade ritat en triangel istället för en rektangel så blev de osäkra på om de hade 

gjort rätt eller fel. Se bilaga 4. 

 Avslutningsvis skulle eleverna reflektera över veckans temaarbete. Vi pedagoger gav 

dem olika frågor om veckan och de fick anonymt skriva ner svaren på dessa frågor. Detta 

gjorde vi för att de själva skulle se om de hade lärt sig något och för att vi skulle kunna se 

deras utveckling. Se bilaga 5. De fick i samband med detta måla en bild med pastellkritor 

som skulle föreställa deras känsla över vad de hade känt under veckan. På bilden skrev de 

även lite kort ner vad de tyckte om bild- och känslotemat. 

 Under hela temat hade vi tänkt på att eleverna skulle få variera sitt sätt att rita och måla. 

Eleverna har fått använda tuschpennor, vattenfärger, pastellkritor och färgpennor. Detta 

har vi gjort för att eleverna ska få prova på flera sätt och för att se att resultatet kan bli 

olika beroende på vad man målar eller ritar med. Eleverna kan bli motiverade och 

inspirerade på olika sätt när de använder olika verktyg. 

 

4.2 Tankekartor 
Vi började hela vårt utvecklingsarbete tillsammans med eleverna genom att göra 

tankekartor om bild och känslor. Vi ville se hur stora kunskaper eleverna hade och vad 

deras tankar runt ämnen var. Det var intressant att se hur eleverna tänkte kring detta och 

hur olika långt alla hade kommit i sitt tänkande. Vi fick många intressanta och spännande 

reaktioner på vad dessa olika ord innebar och även reaktioner på det som vi kom fram till. 
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Eleverna hade väldigt svårt att tänka sig att bild var något annat än skolämnet bild. Vi 

ställde frågan om de hade något som kunde vara bild hemma hos sig och då sa Elev 1 att 

”film är rörliga bilder”. Då var det flera elever som kom på olika alternativ på vad bild är, 

till exempel foto, konst, tvspel och dans. Elev 2 berättade för gruppen om att ”bild kan vara 

inspiration, när man vill rita en bild kan man titta på en annan bild och bli inspirerad”. 

Elev 3 började livligt berätta om att ”bild för mig är skog”. Elev 3 började förklara men de 

övriga eleverna fyllde i och försökte hjälpa till att förklara så att alla förstod. Vi kom fram 

till att det handlade om elevens tidigare erfarenheter där hon har målat av en skog eller 

suttit i en skog och målat. Barnen fick en uppfattning om att bild kan vara så mycket. De 

kunde se saker i deras närhet som de kunde koppla till bild och det blev då betydelsefullt 

för dem.  

 När vi gjorde tankekartan om känslor förstod barnen hur de skulle tänka och hur en 

tankekarta ser ut. De kom på väldigt många känslor och flera av eleverna blev förvånade 

över att det fanns så många känslor som de aldrig hade reflekterat över tidigare. En del 

elever hade svårt att förstå vissa känslor och då var de övriga eleverna hjälpsamma och 

duktiga på att förklara detta för sina kamrater. En del använde sin kropp för att visa de 

andra hur man ser ut vid en viss känsla. Alla sa någon känsla och var aktiva under arbetets 

gång. De var delaktiga och positiva och många kände att det var lätt att komma på känslor 

eftersom man känner saker hela tiden. Elev 4 sa till exempel att ”jag kände mig besviken 

häromdagen” och Elev 5 berättade ”Jag blir glad när jag får presenter”. 

  

4.3 Elevreflektion 
I det följande presenterar vi en sammanfattning av elevernas reflektioner om temat. 

 

Elev 1 

Elev 1 tyckte att det var roligt att skriva berättelser utifrån bilder. Eleven har lärt sig att det 

finns många olika typer av bilder och att det finns otroligt många känslor. Eleven tyckte att 

om han/hon skulle ha gjort något annorlunda under veckan så skulle han/hon pratat 

mindre under lektionerna. 

 

Elev 2 

Elev 2 sa att han/hon hade lärt sig vad ordet gestaltning betyder och fått förståelse för att 

det kan vara jätteroligt att arbeta med bild kontra känslor. Eleven tyckte även att han/hon 
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hade lärt sig att bild är mycket mer än att rita och att han/hon skulle vilja lära sig mer om 

konst. 

 

Elev 3 

Elev 3 tyckte att han/hon hade lärt sig att uttrycka sina känslor och tyckte att det var 

jätteroligt. Eleven tyckte också att det var roligt att skriva dikter och läsa upp dem för de 

övriga eleverna i gruppen. 

 

Elev 4 

Elev 4 tyckte det var roligt att måla till olika musikstycken i olika genrer. Eleven tyckte 

även att han/hon hade lärt sig fler ord som förklarar vad bild kan vara. Eleven tyckte också 

att det var spännande att det fanns så många känslor och att man kan känna så mycket. 

 

Elev 5 

Elev 5 tyckte att hela veckan var rolig men att måla var det allra roligaste. Eleven har lärt 

sig att bild kan vara gestaltning, film, konst och teater. Att rita till instruktioner tyckte 

eleven var lite svårt men att det blev roligt när han/hon kände att den blev nöjd över sin 

bild. 

 

Elev 6 

Elev 6 tänkte på att bild kan vara ett skolämne, reklam, film och konst men också något 

som man kan göra när man har tråkigt. För honom/henne är bild roligt. Eleven tycker att 

han/hon har lärt sig om vad gestaltning är för något. 

 

Elev 7  

Elev 7 hade lärt sig att bild är dator och tv. Eleven tyckte att gestaltningen var roligast och 

att han/hon har lärt sig vad det är. Eleven tyckte att han/hon hade fått lärt sig om bild och 

känslor på ett roligt sätt.  

 

Elev 8 

Elev 8 tyckte om att måla med vattenfärger och tyckte att det var spännande att bild kunde 

vara tv, dator, mobil och tvspel. Eleven hade lärt sig att gestalta. 
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Elev 9 

 
Elev 9 tyckte att bild är färger och att det är skoj. Eleven tyckte att det var roligast att göra 

bilder med musik för det var lite klurigt. Eleven tyckte att han/hon skulle ha skrivit lite 

finare när han/hon skrev sina berättelser. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi vårt utvecklingsarbete och kopplar det till den valda 

litteraturen.  

 I Lpo94 står det att eleverna ska få möjligheter att uttrycka sig i olika former. Eleverna 

ska kunna skapa utifrån sig själva och se hur de lär sig på bäst sätt. De ska även utveckla 

det svenska språket både muntligt och skriftligt. Det som läroplanen tar upp har vi haft 

som grund under hela vårt utvecklingsarbete. Under planeringen har vi hela tiden haft 

läroplanen som stöd och försökt få med alla delar. Vi har försökt koppla ihop bild och 

skapande med språk för att nå de mål som står i läroplanen.  

 När barnen utvecklar skriften måste de få vägledning och stimulans av människor med 

redan utvecklat skriftspråk (Bjar och Liberg 2003). För att det eleverna skriver ska bli 

betydelsefullt måste de samtala om texterna. Eleverna måste få utveckla skriften i 

samband med olika kulturella upplevelser. Vi anser att det är viktigt att eleverna hela tiden 

får använda skriftspråket för att det ska utvecklas. Vi har samtalat om elevernas texter 

under arbetets gång och de har fått berätta för varandra om vad de har skrivit. Vi har 

använt oss av bild som en typ av kulturell upplevelse som vi har kopplat samman med 

skriften. 

 Bergöö, Jönsson och Nilsson (1997) skriver om hur viktigt det är att skrivandet ska ses 

som ett verktyg i lärandet. Barnets tankeförmåga stärks när det skriver. Olga Dysthe tar 

upp i Bergöö, Jönsson och Nilsson (1997) att vi lär oss mycket när vi skriftligt formulerar 

tankar. Vi lär oss också genom att engagera oss och använda egna erfarenheter när vi 

skriver.  När elever skriver något så lär de sig också genom att kunna läsa texten flera 

gånger i efterhand och kunna reflektera över vad de egentligen har tänkt och skrivit ner. 

Hos de elever som har lättare att uttrycka sig skriftligt än muntligt har läraren lättare att se 

en lärprocess och att eleverna utvecklas när de har skrivit en text. Vi har lagt stor tyngd vid 

att eleverna ska få möjlighet att skriva vid många övningar som vi har gjort. Genom att 

eleverna har fått skriva ner mycket vid olika uppgifter har det blivit mer betydelsefullt för 

dem när de kan gå tillbaka och läsa om vad de har gjort. Eleverna har vid varje skrivuppgift 

fått utgå från sig själva och sina egna tankar och erfarenheter. Vi har inte gått in och styrt 

vad exempelvis berättelserna ska handla om utan de har fått skriva utifrån sig själva.  

 Lindö (2009:123) säger att bild är ett viktigt uttryckssätt precis som skrift eller tal och 

att språket utvecklas otroligt mycket i arbete med bild. Detta är en grund som vi har stått 

på i vårt arbete för att styrka det vi har gjort tillsammans med eleverna. 
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Loris Malaguzzi (Wallin 1996) startade Reggio Emilia-filosofin, där grundtanken var att 

alla föds med hundra språk men nittionio av dem inte alls utvecklas. Vi har verkligen tagit 

till oss av det och det är därför vi har fokuserat på ett av de nittionio språken som det 

vanligtvis inte läggs så stor vikt vid, nämligen bild. 

 Vi gjorde vårt utvecklingsarbete med elever i årskurs fyra. Vi valde årskurs fyra för att 

vår bild av mellanstadiet var att eleverna inte arbetar så mycket praktiskt och med bild. Vi 

valde också årskurs fyra för att eleverna kan skriva och vi ville koppla samman bild med 

skrift. Nivån på vår planering var väl anpassad till åldern, vilket vi kunde se genom att alla 

eleverna förstod vad de skulle göra och det var aldrig någon elev som helt stannade till i sitt 

arbete. Om eleverna hade varit yngre tror vi att nivån hade varit alldeles för hög eftersom 

vi inte kan vara helt säkra på att alla elever i lågstadiet kan skriva. Det var intressant att se 

att även om alla elever från början låg på olika nivå i sin språkutveckling så fungerade vår 

planering ändå. Gruppen fungerade bra ihop, och den var lagom stor så att vi hann med att 

se alla elever. Gruppen var en helt ny konstellation men det förde inte med sig något 

negativt.  

 Gruppen bestod av både flickor och pojkar men vi såg inte några skillnader på nivå och 

utveckling mellan könen. Alla elever utgick från sig själva och vi kunde tydligt se 

individskillnader. När det gäller elever som hade annat modersmål än svenska och de som 

hade svenska som modersmål kan vi inte se några tydliga skillnader. Vi gjorde ingen 

skillnad på eleverna utan hade gemensamma genomgångar innan arbetets start för att alla 

skulle ha samma förutsättningar att sätta igång. Alla hade chans att ställa frågor. Eftersom 

vi lät eleverna arbeta relativt fritt i uppgifterna och vi inte hade stavning och andra regler i 

fokus kunde eleverna utgå från sig själva och sin egen nivå och efter det utvecklas i sin takt. 

 Även om vi enbart arbetade med detta under en vecka och det kunde kännas stressigt så 

höll vi fokus på det som var viktigt. Eleverna fick uttrycka sig på många olika sätt vilket 

resulterade i att de kunde hitta ett sätt som de tyckte om under veckan. Eftersom vi 

varierade undervisningen blev det inte enformigt. Eleverna hade glädje och koncentration 

hela veckan. 

 Genom att vi dokumenterade veckans arbete med fotografering blev det en hjälp när vi 

reflekterade över veckans lektioner. Detta var även roligt och inspirerande för eleverna då 

de kunde titta på fotona och se de olika uttrycken vissa känslor uttryckte. Alla fick bilder på 

sig själva till sina pärmar som de kunde se tillbaka på, reflektera över och som 

förhoppningsvis blev mer betydelsefullt för dem. Genom att vi efter varje avslutat pass 

reflekterade över vår roll och hur det gick så har vi kunnat ändra på saker till nästa pass 

och kunnat prova på olika möjligheter för att se skillnader i resultatet.  
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Eleverna fick varsin mapp i början av veckan där de skulle samla allt material. Eleverna 

uppskattade detta och kände sig stolta över vad de hade gjort eftersom de gärna visade upp 

sina arbeten för de andra. Att samla allt på ett och samma ställe ledde till att eleverna 

kunde gå tillbaka och minnas vad de hade gjort och reflektera över vad de hade lärt sig. De 

och vi kan se ett tydligt resultat på veckans arbete. Eleverna fick en helhetsbild över hela 

temat och kunde se ett sammanhang. Detta är något som styrks i Reggio Emiliafilosofin 

som Wallin (1996) skriver om. Barnen ska tidigt lära sig att reflektera över sitt eget arbete 

och eleverna ska ha tillgång till sitt arbete för att kunna reflektera. 

 När vi gjorde tankekartorna med eleverna hade de först svårt att komma igång. Deras 

erfarenheter var att bild var ämnet bild i skolan, hur man bland annat målar med olika 

tekniker och hur man målar ett ansikte proportionerligt. De hade svårt att tänka utanför de 

ramarna. De var tvungna att få lite ledtrådar för att komma vidare i sitt tänkande och då 

hade de många idéer och erfarenheter kring bild. Vi hade innan lektionen förberett två 

tankekartor för att vi lätt skulle kunna komma vidare men även ge dem idéer. Om vi inte 

hade gjort det kunde vi ha blivit osäkra och eleverna inte förstått syftet med aktiviteten. 

För att eleverna lättare skulle ha kommit igång kunde vi ha förändrat vår introduktion. I 

efterhand har vi sett att vi borde ha gett eleverna mer information om temat innan så att 

de visste vad som skulle hända under veckan. Då hade de kunnat fundera lite innan och 

kanske haft mer idéer när vi startade. Vi hade också kunnat ge eleverna en liten stund 

innan vi började med tankekartorna där de enskilt fick fundera och skriva ner vad bild och 

känslor är för dem. Vi har en känsla av att det blev väldigt fritt i början och eleverna kände 

en osäkerhet på vad vi förväntade oss av dem. 

 När eleverna i början fick välja en bild som de skulle beskriva märktes en osäkerhet. Vi 

var inte tydliga från början och visste inte heller hur vi ville ha det. Vi gav olika svårtolkade 

instruktioner. Uppgiften var att beskriva en bild, vad de såg, men vi ville även få in att 

eleverna skulle beskriva vad bilderna uttryckte för känslor. Dessa två instruktioner 

krockade och eleverna tolkade det olika. En del elever beskrev precis vad de såg men en del 

fick vi hjälpa och eftersom inte vi var helt klara med vad vi ville ha ut så blev resultatet på 

uppgiften olika hos olika elever. Vi trodde innan att vi var säkra på hur vi ville ha resultatet 

men märkte tydligt att fallet inte var så. Vi kunde ha diskuterat mer innan om hur vi skulle 

lägga upp lektionen och vad vi egentligen ville att eleverna skulle skriva så att de inte blev 

förvirrade. Resten av temaveckan blev vi mer noggranna med detta och var väldigt tydliga 

mot varandra och vad vårt syfte med de olika lektionerna egentligen var. 

 Lööf Eriksson (1993) menar att musik kan inspirera på olika sätt. Genom att lyssna på 

olika sorters musik får vi olika associationer och istället för att skriva eller berätta om sina 
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känslor kan man måla och uttrycka sig på det sättet. När eleverna skulle måla till musik 

fick de sitta mer utspritt i rummet för att de skulle kunna koncentrera sig på sitt eget. 

Eftersom detta var något helt nytt för eleverna och en väldigt fri uppgift så skulle eleverna 

ha möjlighet att helt tänka utifrån sig själva och inte bli påverkade av någon annan. 

Eleverna förstod snabbt uppgiften och började måla nästan direkt. Det var spännande att 

se hur en del elever målade i takt till musiken och hur de verkligen levde sig in. Vygotskij 

(1995) menar att kreativiteten är ett annat ord för fantasi och det är alltså fantasin som 

ligger till grund för det vi människor skapar.  Eftersom alla har någon slags erfarenhet så 

har alla fantasi och kan skapa. Fantasin växer ju mer erfarenheter du får. Under denna 

musikövning kunde vi verkligen se hur olika erfarenheter eleverna hade. De tänkte 

verkligen helt olika och när de sedan berättade om sina bilder blev det ännu tydligare. 

 Vi valde fyra helt olika låtar som vi trodde att eleverna aldrig hade hört tidigare. En av 

låtarna var instrumental. Först tänkte vi att alla låtar skulle vara instrumentala men de 

låtar vi valde hade ändå en speciell melodi och sången var inte helt framträdande. Den här 

gången fick eleverna måla med vattenfärger för att de skulle kunna blanda egna nyanser 

efter vad de kände. Måla med vattenfärg kan göra det enklare att variera sin målning, till 

exempel att göra penseldragen hårda eller mjuka och skarpa eller svaga. Det finns också 

olika storlekar på penslar och det är då enkelt att variera storleken på ett annat sätt än vid 

användning av exempelvis tuschpennor. Eleverna skulle få möjlighet att prova på olika sätt 

att måla och rita på för att se att det kan ge olika resultat och för att få variation i arbetet. 

Därför bestämde vi vad eleverna skulle använda för teknik vid de olika tillfällena så att de 

inte alltid valde exempelvis tuschpennor. När eleverna sedan fick berätta om en bild för de 

andra i gruppen fick deras bild betydelse och alla fick en större förståelse över hur de hade 

tänkt. Eleverna fick verkligen uttrycka vad de hade känt under låten. 

 Under passet när eleverna skulle skriva dikter och berättelser var vi mer tydliga med 

våra instruktioner. Men många elever som valde att skriva en dikt ville väldigt gärna 

rimma. De sa att de inte kunde rimma men att de väldigt gärna ville det, men kom ändå 

inte vidare i sitt skrivande. När vi påpekade att rimma absolut inte var något måste och att 

eleverna fick skriva hur de ville så var det inget som eleverna ville göra. Det var svårt för 

oss att komma vidare då eftersom vi pedagoger inte kunde skriva dikten åt dem utan de 

måste göra det på egen hand. Men flera av eleverna skulle skriva en dikt som rimmade och 

annars ville de inte skriva alls. Vi gav dem lite tid att fundera och slutligen skrev alla något 

som de kunde läsa för resten av gruppen och sedan sätta in i sin mapp. Vi såg tydligt att 

vissa elever hade lättare att uttrycka sig skriftligt istället för muntligt. De elever som inte så 

gärna uttrycker sig muntligt skrev istället långa utförliga berättelser och dikter, medan 
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några av eleverna som ofta uttrycker sig muntligt hade svårare att få ner sina tankar i 

skrift. Ett exempel är en pojke som inte skrev speciellt mycket men när han skulle berätta 

för de andra hade han en väldigt utförlig och beskrivande berättelse. Eftersom eleverna i 

denna uppgift först fick skriva och sedan berätta gynnade denna uppgift både de elever 

som hade lättare för att skriva och de som gärna uttryckte sig muntligt. Vi tyckte att det var 

viktigt att koppla samman bild med text av något slag för att få en förståelse för helheten. 

Att enbart arbeta med bild och att arbeta muntligt kan bli betydelselöst eftersom det då 

inte finns något konkret material att gå tillbaka till. Texter som är ihopkopplade med 

bilder kallas för multimodala texter vilket Fast (2008) tar upp. Bilden kompletterar texten 

och gör det skriftliga mer tydligt. Att använda sig av bild tillsammans med en text kan 

gynna läsinlärningen (Fast 2008). 

 När vi hade gestaltningsövningarna möblerade vi om klassrummet först och gick 

igenom de olika känslorna vilka exempelvis var glad, arg, besviken, förvånad, förtvivlad 

och sprallig. Vi valde vilka känslor som vi skulle gå igenom i början. Detta gjorde vi för att 

enkelt komma igång med uppgiften, eftersom vi trodde att eleverna skulle ha svårt att sätta 

igång om de helt fritt skulle välja känslor. Vi ville ha lite variation bland känslorna och 

tänkte att om eleverna fick välja känslor själva skulle det kunna bli så att eleverna valde 

samma känslor som de andra. Vi kunde ha gett eleverna mer tid att fundera över egna 

känslor som de kunde gestalta för att det skulle bli mer fritt men valde ändå att styra 

denna uppgift mer. Om de hade fått mer tid att fundera tror vi att de inte hade kommit 

igång lika snabbt och då tappat koncentration och fokus. Vi ville fånga upp eleverna från 

start så att de arbetade aktivt. Eftersom vi satt i en ring kunde alla se varandra och 

eleverna hade möjlighet att se på varandra om de kände sig osäkra på hur de skulle 

uttrycka vissa känslor. Eleverna fick idéer till övningar som vi skulle göra senare. När 

eleverna sedan fick vara i olika grupper kändes rummet som vi var i väldigt litet. Om vi 

hade fått välja skulle vi ha varit i ett större klassrum där eleverna haft större möjlighet i 

gruppen att gå lite avsides och diskutera hur de skulle gestalta en känsla. Det blev lätt att 

gruppen inte koncentrerade sig på sin uppgift utan mer på vad den andra gruppen gjorde. 

Vi pedagoger hade innan passet valt ut vilka som skulle vara tillsammans i grupperna. Vi 

ville att eleverna i varje grupp skulle våga uttrycka sig och kunna prestera sitt bästa. När 

eleverna var fyra och fyra bestod grupperna av både flickor och pojkar.  Även när eleverna 

arbetade två och två var en del par flicka och pojke. Vi försökte också att dela in eleverna 

utifrån deras egenskaper. Vi hade sett tidigare att en del elever verkade ha svårt att 

uttrycka sig med kroppen och ta mycket plats i gruppen. Några av dessa elever fick då vara 

med en person som tog mer plats. En del par bestod av två personer som ofta tog 
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ledarrollen i andra sammanhang.  Vi ville se hur det fungerade när de skulle samarbeta. 

Det var spännande att se hur olika konstellationer fungerade och hur en del fick försöka att 

ta mer eller mindre plats. Vi såg att en del par verkligen arbetade bra ihop och 

kompletterade varandra. De par där eleverna kändes ganska lika, till exempel där båda 

eleverna var mer framåt eller där båda var mer tillbakadragna var det svårare att komma 

igång och de visste inte riktigt vem som skulle ta rollen som ledare. Grupperna fungerade 

ändå bra och vi var hela tiden öppna för att ändra grupperna om det inte fungerade. Vi 

hade en dialog mellan oss pedagoger hela tiden och diskuterade vad som gick bra och 

mindre bra. Vi anser det viktigt att eleverna ska kunna arbeta med andra personer för att 

lära sig hur olika människor tänker och har olika åsikter. Wallin (1996) tar upp att Reggio 

Emiliafilosofin menar att dialogen är en del som styrker elevernas utveckling och att i 

interaktion med andra sker ett lärande, vilket även Vygotskij anser. Reggio Emilia betonar 

också hur viktigt det är att alla får uttrycka sina känslor och åsikter.  

 När eleverna en och en fick uttrycka sig märkte vi att det var lättare för vissa elever. 

Eftersom vi gjorde det avsides från resten av gruppen blommade många elever ut där och 

vågade uttrycka sig. Eleverna fick själva välja vilken känsla de skulle gestalta för att vi ville 

se vilken känsla de valde. Vi märkte att de flesta elever valde känslorna glad och arg. Vi 

tror att de valde dessa eftersom att de ligger nära till hands. De elever som inte alls visste 

vilken känsla de skulle gestalta enskilt fick vi hjälpa och vi gav även förslag om att de skulle 

gestalta känslorna glad och arg. Vi valde de känslorna för att vi trodde att de känslorna låg 

eleverna närmast. Vi kunde ha gett dem mer förslag på andra känslor för att se om de 

vågade och kunde uttrycka känslor som de vanligtvis kanske inte uttrycker. Att uttrycka sig 

med sin kropp kan vara väldigt svårt och det märktes snabbt vilka som var vana att göra 

det och vilka som inte var det. Det är viktigt att få prova på det men även respektera att alla 

inte har lika lätt för att göra det. Vygotskij (1995) ser drama som en del av skapande. 

Barnen kan koppla samman sina egna upplevelser med det mer konstnärliga. Barns 

skapande och improvisation är en typ av språkligt skapande.  

 När eleverna skulle rita efter vår instruktionssaga var det några elever som tyckte det 

var svårt och inte förstod uppgiften. De blev osäkra på våra instruktioner för att 

instruktionerna var ganska fria. Till exempel bad vi eleverna rita en cirkel. De ville då veta 

var de skulle rita cirkeln och ifrågasatte. Vi fick då betona att de fick måla den var de ville 

på pappret. Några av eleverna kunde inte de geometriska formerna eftersom vi inte gick 

igenom dem innan. När vi tänker tillbaka på det skulle vi noggrant gått igenom dessa 

innan för att alla skulle få samma utgångspunkt. Syftet var inte att se vilken nivå de låg på 

när det gäller matematik utan syftet var att följa våra instruktioner. Vi läste sagan två 
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gånger för att eleverna skulle ha möjlighet att ändra eller lägga till. Vi valde att eleverna 

fick jämföra bilderna med varandra för att se olikheterna men även för att reflektera över 

sin egen bild. 

 För att eleverna skulle kunna se sin egen utveckling och för att vi skulle se om de tyckte 

att de hade lärt sig något så fick de göra en reflektion. Vi anser att vi kunde ha utformat 

reflektionen på ett annat sätt för att få mer uttömmande svar från eleverna. De svarade 

kort och la inte ner speciellt mycket tid på att verkligen fundera och reflektera. Vi valde att 

låta eleverna vara anonyma så vi tror ändå att de svar vi fick gav det bästa resultatet just då 

och till dessa frågor. Vi hade kunnat göra intervjuer med eleverna för att då kunna ställa 

mer följdfrågor på deras svar och kanske få ut mer av det. Det vi såg genom 

reflektionstexterna är ändå att alla elever tycker att de har lärt sig något och att det hade 

varit en rolig upplevelse. Att läsa elevernas reflektioner att de tycker att de har lärt sig 

något under utvecklingsarbetet är viktigt för oss pedagoger. Vi har också märkt en 

utveckling hos eleverna. Många lärde sig att våga använda sin kropp för att uttrycka olika 

känslor. Vi såg att eleverna först var osäkra men vågade ta för sig mycket mer efter en 

stund. Alla var nyfikna att prova på nya aktiviteter. Eleverna i gruppen var trygga med 

varandra så vi märkte att de kände sig säkra och trodde på sig själva. Det är svårt att se 

utveckling i det skriftliga språket eftersom vi bara var där en vecka men eleverna har ändå 

fått skriva mycket och vi märkte att den osäkerhet som de hade i början avtog efter ett tag. 

De kom igång lättare i sina skrivuppgifter. Men den största utvecklingen som vi kan se är 

absolut hur deras kroppsspråk förändrades och att de utvecklade olika sätt att uttrycka sig 

på. 

 Utöver att eleverna har utvecklat förståelse för vad bild kan vara och att man kan 

uttrycka sig med sin kropp har eleverna också fått övat på att lyssna på varandra, 

samarbeta, arbeta med personer som de inte är vana att arbeta med, respektera andra och 

deras åsikter och arbeten och ta hänsyn till varandra. 
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6 Slutsats 
Ett av våra syften var att eleverna genom att arbeta praktiskt och på ett lustfyllt sätt skulle 

utveckla sitt sätt att uttrycka sig med bild. Vi har arbetat mycket praktiskt och eleverna har 

fått prova på många olika uttryckssätt när det handlar om bild. Eleverna har fått arbeta 

mycket fritt och vi har märkt att eleverna har varit motiverade och inspirerade till att lära 

och vilja utvecklas. Eleverna har visat stor nyfikenhet. De flesta eleverna skrev i sina 

reflektioner att de hade lärt sig att bild kan vara något annat än det man gör på 

bildlektionerna i skolan vilket var ett av våra mål som vi ville att eleverna skulle uppnå. 

Eleverna har också fått möjlighet att utveckla sitt muntliga och skriftliga språk och vi har 

sett en tydlig utveckling framförallt vad gäller det muntliga språket. Detta var vårt tredje 

syfte.  

 När eleverna i sin reflektion skrev vad de hade lärt sig märkte vi att eleverna hade lärt 

sig att det finns flera olika typer av bild mot vad de från början trodde. De hade lärt sig fler 

uttrycksformer inom bild. De tyckte också att de hade lärt sig många olika känslor och att 

uttrycka dem. Vi såg också denna utveckling men även att de utvecklades skriftligt och 

muntligt. 

 Förutom att vi har uppnått våra syften och mål med vårt utvecklingsarbete har vi sett 

andra områden hos eleverna som har utvecklats vilket styrker ännu mer hur viktigt det är 

att arbeta med bild. 

 Vi vill få lärare att inse vikten av att arbeta med bild i det vanliga skolarbetet. Vi tror att 

om man ger det en chans så behöver det inte vara så svårt och det behöver inte ta så 

mycket tid. Eftersom vi har sett en utveckling inser vi hur viktigt det är att arbeta med bild. 

Man kan ta in bild i alla ämnen för att få variation. Att arbeta med bild kan vara ett sätt för 

en del elever att utvecklas och eftersom alla i skolan ska ha möjlighet till utveckling och 

kunna lära på ett sätt som passar dem anser vi att bilden som ett arbetssätt ska erbjudas. 

Vi har märkt att eftersom vi har gjort något tillsammans med eleverna som utvecklar dem 

så har bilden blivit betydelsefull och något som känns viktigt. Genom att arbeta med bild 

kan man alltså uppfylla de mål som läroplanen och kursplaner tar upp.  

 Det vi har märkt tydligt är hur viktig en planering är men även att man lätt kan gå ifrån 

planeringen om något inte skulle fungera. Vi har hela tiden fått reflektera över vår roll och 

sedan förändrat vårt sätt att arbeta för att se en utveckling hos eleverna. Vi har sett hur 

viktigt det är att vi är tydliga med syftet med uppgifterna och i våra instruktioner för att 

eleverna ska kunna förstå och även själva kunna reflektera över vad de har lärt sig.  
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 Vi känner att vi har lyckats och ser en klar utveckling hos eleverna efter att vi har arbeta 

med detta utvecklingsarbete. Detta är något som vi kommer ta med oss och arbeta med i 

vår framtida yrkesroll.  

  



25 
 

Källförteckning 
 
Bergöö, Kerstin, Jönsson, Karin & Nilsson, Jan, 1997: Skrivutveckling och undervisning. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Bjar, Louise & Liberg, Caroline, 2003: Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur. 
 
Fast, Carina, 2008: Literacy – i familj, förskola och skola. Lund: Studentlitteratur. 
 
Hwang, Philip & Nilson, Björn, 2003: Utvecklingspsykologi. 2 uppl. Stockholm: Natur och 
Kultur. 
 
Lindö, Rigmor, 2009: Det tidiga språkbadet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lpo-94. Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, 1994. Skolverket. 
 
Lööf Eriksson, Margareta, 1993: Mera bildarbete. Stockholm: Liber. 
 
Vygotskij, Lev, 1995: Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos. 
 
Wallin, Karin, 1996: Reggio Emilia och de hundra språken. Stockholm: Liber. 
  



26 
 

Bilaga 1          2011-03-21 
 
Hej föräldrar/vårdnadshavare!  
 
Vi är två studenter från Mälardalens Högskola som går sista terminen på 
lärarprogrammet. Vi ska skriva ett examensarbete om bilder som ett sätt att uttrycka sig. 
Vi kommer att under vårterminen leda en del lektioner med elever i år 4 där vi kommer 
inrikta oss på känslor och bilder.  Vi vill dokumentera detta med foton och intervjuer 
under tiden som vi ska vara på X. Dokumentationen kommer att användas vid redovisning 
i en liten grupp med lärare och andra studenter. Vid redovisningen och i examensarbetet 
kommer vi att anonymisera elevens namn och skola.  
Syftet med detta tema är att eleverna ska utveckla ett intresse och sin förståelse för bilder 
och hur man med hjälp av bilder kan uttrycka sig på olika sätt. 
 
Med vänliga hälsningar 
Stina Seiz och Emma Johansson 
 
 

 
 
 
 

 
Sätt ett kryss efter alternativet om du vill godkänna eller icke godkänna att ditt barn deltar. 
 
Jag godkänner att mitt barn ________________ får delta i 
 
Dokumentationen (foton och intervjuer) ___ 
Enbart foton ___ 
Enbart intervjuer ___ 
 
 
Jag godkänner inte att mitt barn_______________ deltar i dokumentationen ___ 
 
 
Underskrift av målsman________________________Datum_____________ 
 
Lämnas in senast 1/4 2011 
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Bilaga 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fantasi  Dans   Kul 
 
Skolämnet Bild  Mobil   Foto  Tvspel 
    
    TV   Film    Konst 
 Teater       Dator 

 

BILD 

 
”Tankebilder”  Veckans bild (skog)   Böcker 
 

  Gestaltning      Färger   
   
Tidningar  Tavlor  Reklam        Idéer/inspiration      
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Bilaga 3 
 
 

 

 

 

 
Trött   Busig  Elak   Glad  Förtvivlad 

 
 Lycklig  Allvarlig  Arg  Irriterad 

 
Stolt   Pirrig  Förvirrad    Nyfiken 
   
 Sur   Rädd   Ledsen  Hur man känner 

 

 

KÄNSLOR 

 
 Mallig  Stressad   Besviken  Dryg 
 
Ledsen  Kaxig   Sprallig   Förvånad 
 
 Skrattig  Avundsjuk   Blyg   Kärlek 
 
  Stressad   Modig   Pigg 
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Bilaga 4 
 
Sagan om den arga gubben 
 
Det var en gång en gubbe som hette Nisse Rund. Han var för det 
mesta arg.(Rita en cirkel) 
Idag skulle han som vanligt gå till staden för att fika på sitt 
favoritcafé Ruts chokladruta. Detta brukade göra honom på bättre 
humör, men inte idag… (Rita en kvadrat under cirkeln) 
När han klev in på caféet fick han syn på en otroligt vacker dam, det 
var Rut. Han beställde en varm kopp choklad och en bulle. Men det 
var något speciellt med den här bullen. Den var inte rund utan 
rektangelformad. (Rita en rektangel) 
Detta gjorde inte Nisse på bättre humör, han ville ju ha sin vanliga 
runda bulle. När han ska sätta sig på sin vanliga plats så upptäcker 
han att det inte ser ut som det brukar. Nu står det tre 
triangelformade bord framför honom. Vilket ska han välja? (Rita 
tre trianglar, den största i mitten) 
Nisse ropar på Rut och undrar vad som har hänt, det är inte alls sig 
likt. Rut säger att de andra borden har gått sönder och att från och 
med nu kommer det att se ut såhär. Då blir Nisse sur och säger att 
han tycker att det ska se ut som det alltid har gjort. (Rita två 
streck på höger sida av pappret som visar hur olika Rut 
och Nisse tycker) 
Rut blir ledsen och Nisse blir ännu argare och rusar ut från caféet. 
Morgonen efter har Nisse funderat och kommit fram till att han 
brusade upp i onödan. Han bestämmer sig för att gå ner till Ruts 
chokladruta och be om ursäkt. Han går in på caféet och säger till 
Rut: Nu drar vi ett streck över det här och blir sams! (Dra ett 
streck mitt över pappret) 
Som en liten överraskning har Nisse tagit med sig en blomma till 
Rut. (Rita en blomma på rektangeln) 
Rut blir generad och känner pirr i magen. (Rita ett hjärta i ett 
hörn) 
Snipp Snapp Snut Så Var Sagan Slut 
 

       
       Av: Emma Johansson & Stina Seiz 
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Bilaga 5 
 
Reflektionsfrågor: 
 

1. Vad är bild? 
 

2. Vad har varit roligast under veckan? 
 

3. Vad har du lärt dig under veckan? 
 

4. Vad har vi som lärare gjort bra/mindre bra? 
 

5. Kunde du ha gjort något annorlunda i veckan? 
 

6. Hade du velat lära dig något mer om bild? I så fall vad? 
 
 


