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Sammanfattning 
 
 
 
Mitt arbete beskriver hur man kan arbeta ämnesövergripande med bild och text i kombination. 

Jag vill i mitt arbete genom exempel visa vikten av att bild och text vävs samman i 

undervisningen.  

Mitt val av arbete grundar sig på att mina elever saknade förståelse av bildspråket. Orden och 

texterna kom därför in som ett naturligt moment i undervisningen.  

Syftet med arbetet är att undersöka hur text och bild i kombination kan ge en djupare 

förståelse för bildspråket.  Ett ämnesövergripande arbete genomfördes. 

 

Frågeställningar: 

Är det betydelsefullt för eleverna att använda text, ord och bild i kombination? 

Hur kan man arbeta ämnesövergripande med text, ord och bild? 

 

I resultatet av denna studie pekar på behov av större förståelse av att med ord och text i 

kombination arbeta ämnesövergripande inom bildundervisningen. Senare i diskussionen tas 

betydelsen av att text och bild i kombination upp. Betydelsen av att vi lärare bygger upp ett 

arbetsklimat av samverkan, vilket ger eleverna en starkare helhet mellan de olika 

ämnesområdena poängteras.   

 

 I resultatet av mitt arbete visar att eleverna har ett behov att nå en större förståelse för hur 

man arbetar text, ord och bild i kombination. Samarbetet ger eleverna en större helhet. Senare 

i diskussionen tar jag upp vikten av att text, ord och bild hänger ihop. Mina slutsatser grundar 

jag på resultatet av min studie.  

 

  

 

Författaren medger att uppsatsen får användas för citering och referat i samband med 

uppsatsskrivande, samt att den får användas i undervisningssyfte 

 
Nyckelord: Kombination, text och bild, undervisning. 
Handledare: Hans Örtegren 



 
 
 
 

 
 
 Innehållsförteckning 
 
Sammanfattning 
Inledning och bakgrund  1 

Metod  2 
Syfte och frågeställningar  2 

 
Litteratur inom området  3 
Styrdokumenten  6    
Vad står i läroplanen för de obligatoriska skolformerna ( Lpo 94 )  6 
Analys i relation till kursplan   7 
Kursplan kopplat till bild och text  9 
Definitioner   10 
Vad bilden berättar  11 
Typografins historia  / skrivkonsten   12 
 

Resultat  13  
Upplägg och genomförande   13 
Hur jag planerat för eleverna att arbeta under studien   15 
Vad jag och mina elever har gjort och fått ut av arbetet    16 
 

Diskussion   19 
Bildundervisning i text och bild i kombination och samverkan  23    

 
Litteraturlista   25 
Tryckta källor  25 
Webdokument    26 
Bildförteckning   26  

 
 
 

 



 1 

 

 

 

 Inledning och bakgrund          
 

Mitt intresse inom området grundar sig på att jag under mina yrkesverksamma år som bildkonstnär, 

bildlärare och pedagog undervisat elever i vad vi kallar ”traditionell undervisning” Härmed avses 

en undervisning där bilden inte var särskilt integrerad med övriga ämnen. Eleverna lärde sig att 

teckna och måla efter redan givna mallar. Tecknande och måleri skedde i ett slutet rum där ingen 

förutom bildläraren och eleverna utövade konstarterna. Skolan utnyttjade inte de möjligheter som 

bildundervisning i ämnesövergripande perspektiv gav. De estetiska aktiviteter som utfördes 

stannade i bildsalen och bedömdes enbart för att ge ett betyg i själva ämnet. I detta skede blev mitt 

kunskapsöverförande ren rutin.  Vad var det jag undervisade mina elever om och hur? I min egen  

reflektion såg jag en lärare rädd för att fastna i slentrian. Detta bidrog till ett sökande att finna nya 

vägar till själva bildförståelsen i undervisningen. Undervisningssituationen krävde förändringar, 

och kreativa tankebanor!  Jag har hela tiden burit med mig en stark vilja och en okuvlig nyfikenhet. 

Lusten till förnyelse är en stor drivkraft. Lusten, viljan och nyfikenheten ska tränas in också hos 

eleverna. Det handlar om att anta utmaningar och om att spränga gränser för vad bilden är, hur den 

kan användas och vad den förmedlar! 

 Sökandet efter nya metoder börjar. Hur man kan samverka i undervisningen med bild och text i 

kombination. Språket i och utanför skolan har förenklats. Läs och skrivfärdigheterna har 

försämrats. Det är oroväckande att flertalet elever har brister i att läsa och därmed förstå en enkel 

instruktion. Kombinera text och bild blir en utmaning. Att plantera en djupare förståelse för bilden 

som språk. Min första frågeställning var:  Hur kan man arbeta ämnesövergripande med text, ord 

och bild?   

 Förändringar i barns och ungdomars uppväxtmiljö ställer högre krav på undervisningen. Den 

måste bli intressantare, spännande, innovativ och fram för allt rolig. Ett ämnesövergripande arbete 

resulterar i att eleverna får större frihet att utrycka sig och i viss mån även större mångfald. 

Inlärning via alla sinnen främjar människans inlärningsförmåga. Bildspråket är omfattande och  

komplicerat, men  spännande. De estetiska formerna i undervisningen ger en större helhet och 

fördjupade kunskaper. I mitt  arbete presenteras några förslag på samverkansmodeller. 

 Skapandet i skolan ska inte enbart handla om isolerade projekt och jippon utan genomsyra hela 

verksamheten. Estetiska dimensioner prövas som en integrerad del i undervisningen. 
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Metod 
 

Arbetet är främst baserat på studier av elever från år sju, åtta och nio. Elever från varje årskurs 

ingår i studien. Sporadiskt deltagande har också förekommit där eleverna gjort vissa  text - och 

bilduppgifter. Undervisningen har pågått under läsåret 2006 – 07. Jag har också genomfört en 

litteraturstudie inom området. Den litteratur jag har läst har jag valt utifrån det område jag arbetat 

med. Bild och text i kombination och den här studien handlar om att utveckla lusten till att skapa 

med texten som kombination i bildundervisningen.  

Att tala, läsa och skriva också med hjälp av bildspråket är det som åsyftas främst. Jag har därför 

valt att:   

1. Presentera uppgifterna. 

2. Förklara hur de genomförts. 

3. Analysera och utvärdera projektet. 

          

        Arbetsmaterialet syftar till att skapa en ökad medvetenhet om den visuella världen. Det avser    

bilders olika funktioner i skolan och bildarbetets betydelse i kombination med det skrivna/talade 

ordet.  Betydelser testas som avser elevernas lärande, i produkter och i observationer av 

arbetsprocesser.  

 

Syfte och frågeställningar 

 
Arbetets syfte är att undersöka hur kunskap om text och bild i kombination kan utvecklas i 
skolarbetet. Ämnesövergripande praktiskt arbete utförs med elever och utvärderas. Process och 
resultat av studien beskrivs också i arbetet. Mina frågeställningar är: 
 

Är det betydelsefullt för eleverna att använda text, ord och bild i kombination? 
Hur kan man arbeta ämnesövergripande med text, ord och bild? 
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Litteratur inom området 
Litteratur som ger förklaringar från grunden är bra att föra vidare in i undervisningen av 

bildspråket.Vilket ger anledning att läsa  Ahlsen E & Allwood, J ( 2002) Språk i fokus. Vad är ett 

språk? Vi vet att det är i vardagslivet när vi använder ordet språk som vi kan mena många olika 

saker. Min tanke berör närmast skriftspråket och bildspråket. Språk är en överföring av 

information. Betänk att det finns tjugonio bokstäver i svenska alfabetet vilka vi kan sammanfoga i 

all oändlighet. Jens Allwood skriver: 

            Det finns fortfarande språk i världen som inte har något skriftspråk. De är endast talade 

språk. Majoriteten av världens språk hade troligen inte något skriftspråk fram till 1800-talet. 

Efter den tiden har militär erövring, handelskontakter, religiös mission, och vetenskapliga 

projekt bidragit till att de flesta av jordens språk nu har ett skriftspråk. Även i Sverige kan 

man möjligen säga att en sorts ideografisk kommunikation finns representerade av 

hällristningarna i Bohuslän. ( Ahlsen E & Allwood, J (2002,s. 20) 

Bildspråket var då det mest betydande kommunikationsmedlet och det berättande som människor 

använde sig av. Senare fick vi runor som är ett fonematiskt skriftsystem, och i dag har vi det  

latinska alfabetet med tre extra tecken, å, ä, ö. 

 Eleverna ska självklart ges möjligheten att förstå det historiska, med att vi har ett skriftspråk och 

ett bildspråk, som inte bara kom till så där utan vidare. Här finns alla möjligheter till att skapa 

nyfikenhet på det skrivna ordet och betydelsen av detsamma, och hur vi kan leka med texter som vi 

har getts förmågan att tolka enbart genom vårt läsande. I bild, text och på retorikområdet finns det 

kunskap att ösa ur. Vi lever i ett visuellt samhälle. Men vi lever fortfarande i ännu högre grad i ett 

skriftligt. Även om vår omvärld är till bredden fylld av bilder och visuella meddelanden så är dessa 

meddelanden fyllda av texter vilka enbart i undantagsfall klarar sig på egen hand. I bilder och 

texter läser vi  kombinationer som ger oss besked om vad som vill utryckas. 

           

              Bild och text kompletterar varandra. Det har presenterats åtskilliga undervisningsexempel 

som påvisar vikten av att barnen / ungdomarna  tillåts utveckla sitt bildspråk, och det ges  

exempel på  ett tydligt och bra sätt att  ge en helhetssyn  och den nödvändighet av en 

helhetssyn på språk och som visar att bild och skriftspråk kompletterar varandra i barn och 

ungdomars utveckling .( Hansson, Karlsson och Nordström (1982 s: 23). 
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Historiskt kan det vara meningsfullt att känna till att teckningslärarna redan på 1960- talet började 

diskutera bilden som språk och kommunikationsmedel. Det var några utav dessa lärare som först 

upptäckte att informationssamhället höll på att förskjutas från ett textstarkt till ett bildstarkt 

samhälle. Men i först slutet av 1970 –talet blir denna syn på bild och bildämnet officiellt vedertaget 

i skolan. I den diskussionen som fördes om bildundervisningen i skolorna lyfts bildspråket upp vid 

sidan av att kunna tala, läsa och skriva. Det handlar inte enbart om kommunikation. Bättre då att 

kalla det för kombination för då blir sambandet mellan den skrivna texten, orden och bilderna 

viktig. Vi binder ihop kontexten till en helhet.  

 

I dag lever de flesta ungdomar i en kommersiellt exploderande verklighet som vi  inte har så stora 

möjligheter att stoppa. Men vad vi kan göra är att påverka och blir därmed ansvariga till bra 

undervisning och skapa en meningsfull kunskap då ger vi eleverna redskap att vara kritiska och 

kunna sålla i utbudet. En utav anledningarna till att föra samman bild och text på ett sätt i 

bildundervisningen i kombination är att ungdomarna kan förstå hur man kan använda språk i 

kombinationen och använda det i studierna vidare. 

            De starka etiska och känslomässiga effekter som massmedia erbjuder kan på liknande sätt 

ses som svar på händelsefuttiga miljöer och på en skola som i huvudsak ägnar sig åt att 

förmedla fakta med hjälp av andefattiga läromedel och fyrkantiga metoder. ( Hansson, 

(1982 s. 25) 

 

 Det finns en uppenbar risk för användande av ”andefattiga läromedel” och konservativa fyrkantiga 

metoder. Fortfarande saknas det som tidigare nämnts, nämligen en röd tråd i undervisningen och 

enligt min uppfattning skapar det själva problematiken i undervisandet. Vi lärare arbetar inte 

kontinuerligt ämnesövergripande i undervisningen där alla trådar knyts samman till en helhet. Min 

uppfattning blir snarare att det är avsaknaden av den röda tråden, som tycks skapa utmattning, 

stress och förvirring bland eleverna.   Mitt mål för de elever som undervisas i bild ska inte vara att 

producera för producerandets egen skull.  Inte heller att upplevelserna och kunskaperna därefter ska 

falla i glömska. Mitt mål är att under pågående arbetsprocess väcka elevens medvetande om 

bildspråket och att kunskap i bildspråket är användbart i det övriga skolarbetet. Detta skapar en 

kontinuitet och samtidigt en trygghet för eleverna.  
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I  artikeln  Multimodalitet - medier, kognition och semiotik,  tar  Anders Marner   upp  intressanta 

aspekter. Resonemanget visar att de estetiska ämnena kan vara centrala för skolans allmänna 

måluppfyllelse. De kan inte längre ses som isolerade enklaver i skolan och mer eller mindre 

distanserade i relation till de s.k.” viktiga  ämnena”. Det ses för läsaren mot bakgrund av krav som 

följer skolans värdegrund och uppgifter mot bakgrund av bildens roll i de moderna medierna samt 

prioriteringen inom IT-området i skolan.( Marner  1998 s: 201). 

 

I artikeln finns det näring för den som söker tröst och kunskap när det bildas uppförsbackar för 

läraren. Du kan driva din undervisning mot uppställda mål. Vidare i samma artikel talar Marner om 

alla människans tecken. Alla människans tecken består av tre grundtecken eller kombinationer av 

dem.  Ett medium som kan innehålla flera olika typer av teckensystem. I tecken, alltså i bild, tal, 

skrift och media osv, rekonstrueras eller medieras livsvärlden. Marner talar också om semiotiken 

(teckenläran ) som viktig för bildlärare att finna argument för att det finns fler sätt att skaffa sig 

kunskaper än just via språket. 

 Semiotiken för en bildlärare är att kunna placera bild vid sidan av tal och skriftspråk och andra 

tecken system och studera dess likheter och skillnader. Vinsten med att arbeta med semiotiskt 

perspektiv i bildundervisningen blir främst didaktiskt, som jag tolkar det.  

 

I nationella utvärderingen av bildämnet hävdar Marner & Örtegren att vad som görs i salarna är 

bilder, men att man inte så ofta talar om dem. Om man ska samtala om bilder måste det emellertid 

finnas språk och begrepp som går att använda, och en av bildlärarens uppgifter är att lära eleverna 

ett sådant språk för att underlätta bildsamtalet.  
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Styrdokumenten 

Vad står i läroplanen för de obligatoriska skolformerna (Lpo 94)  

 

Jag skriver i det följande om Lpo 94 om skolans värdegrund och uppdrag kopplat till den 

genomförda studien ( Utbildningsdepartementet 1994). 

Skolan ska vara öppen för olika meningar och skolan ska uppmuntra att de förs fram. Här menar 

jag  att skolan skall lägga vikt på betydelsen av individuella möjligheter och ställningstaganden. 

Eleverna ska få frihet i undervisningen så att studierna blir betydelsefulla och att 

kunskapsförmedlingen i skolan ska vara saklig och ha en mångsidighet. Vidare står att de elever 

som har svårt att hävda sig i undervisningen får tillgång till en undervisning i mångsidighetens 

namn. 

Det är viktigt att föräldrar med förtroende kan skicka sina barn till skolan. Detta med vissheten om 

att barnen inte blir enkelspårigt influerade till förmån för den ena eller den andra livsåskådningen. I 

skolans uppdrag det tas upp att skolan har ett stort ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att uppnå målen för utbildningen och att det är därför man aldrig kan utforma 

undervisningen så att den blir lika för alla. Arbetet i skolan skall ge de intellektuella likväl som de 

praktiska, sinnliga, och estetiska perspektiven likvärdig uppmärksamhet. 

 

Under samma rubrik tas det även upp att eleverna ska erfara olika uttryck för kunskaperna. Drama, 

rytmik, dans, musik, och skapande i bild och text skall vara komponenter i verksamheten. Jag ser 

det som en självklarhet att eleverna bör pröva på och utveckla olika känslor, uttrycksformer och 

även stämningar. Jag anser att vi har en väl fungerande skola i dag men en viktig punkt i Lpo 94 är 

den att undervisningsmålen skall omprövas kontinuerligt och att resultat skall följas upp och 

utvärderas. 

Skolan ska utvärdera nya metoder och utvecklas.  Utbildningsdepartementet 1994 fastslog under 

rubriken Mål att uppnå i grundskolan är att skolan ska utveckla och använda alla kunskaper och 

erfarenheter i en så stor mångfald som möjligt, inom språk, bild, musik, drama och dans. Men 

fortfarande så har vi inte riktigt nått de målen fullt ut och min åsikt är den, att det sparas in på de 

estetiska uttrycksformerna till förmån för andra ämnen. 
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Analys i relation till kursplan 
 

Jag skriver i det följande om grundskolans kursplaner utifrån kursplanerna i bild ( Skolverket  

2000).  Bilder har framställts och införlivats med människans språk – och begreppsvärld genom 

hela hennes historia. Bild och bildkonst ges därför unika möjligheter till studier och reflektion 

kring människors sätt att tänka och skapa. Och att uppleva sig själva och omvärlden i olika tider 

och kulturer och utgör en viktig del av det kulturarv som skolan ska förmedla. Bilder och bildarbete 

är också i sig ett redskap för utveckling och lärande.  Vidare stå att läsa om kommunikationen med 

bilder. 

Undervisningen i bildämnet syftar även till att utveckla såväl kunskaper om bilden som kunskaper i 

att framställa, analysera och kommunicera med bilder. Bilden skall utveckla lust, kreativitet och 

skapande förmåga, ge allmänbildning inom bildområdet och leda till att eleverna skaffar sig en 

egen ståndpunkt i en verklighet med stort visuellt informationsflöde. 

Bilder och olika former av konstnärlig gestaltning öppnar möjligheter till att formulera frågor, 

uppleva och reflektera över egna och andras erfarenheter.  Jag menar att det  är inte  alltid det 

enklaste  i undervisningen att  förmedla kunskaper, ej heller att utveckla lusten till att framställa 

bilder och att eleverna ska lära sig att kommunicera med bilder. Just därför att utvecklingen går  

mycket fort i bildvärlden i dag. Eleverna vill att det ska bli klart på två röda sekunder och tålamod 

kräver träning under pågående undervisning.  

Vidare vill jag stimulera förmågan så att eleverna skaffar sig en egen ståndpunkt i en verklighet 

med stort visuellt informationsflöde. Man bör stanna upp för att förstå den verklighet av  bildflöde 

eleverna ständigt befinner sig i. Det är svårt för dem att sålla och att förstå allt som de ständigt 

matas med i den visuella världen. Vi vuxna i skolan vet heller inte allt som våra ungdomar 

konsumerar i sin verklighet utanför skolans värld.  Kunskapen om bilder och bildkommunikation är 

en viktig förutsättning för att aktivt delta i samhällslivet. Att en utveckling av bildförmågan ökar 

barns och elevers möjlighet att använda sin kulturella yttrandefrihet, vilken rymmer såväl rätten att 

bilda egna åsikter som att utöva inflytande. Kunskaper om bildframställning och bild har en stor 

betydelse för arbetet i skolan och för elevernas övriga liv och verksamhet. 
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Bildspråket är en av flera vägar till kunskap och personlig utveckling. I arbetet med bilder gestaltas 

erfarenheter och produceras kunskap som blir gripbar och möjlig att förmedla. Genom sin estetiska 

och kommunikativa karaktär kan bildämnet bidra till att främja skolan som en kulturmiljö, 

kulturarbetet i undervisningen samt delaktighet i ett eget skapande. 

 

Till sist menar jag att som det framgår av kursplanens intentioner och rekommendationer vilar det 

ett enormt stort ansvar på oss som undervisar i skolan i dag. Vi har att följa kursplanerna, men vi 

får för den delen inte glömma bort att vi har en ständigt föränderlig skolvärd att handskas med och 

att det jag försöker att förmedla vad gäller de estetiska värdena och kunskaperna så måste dessa 

ständigt vara aktuella för att eleverna ska ta dem till sig. Det handlar om att vara uppdaterad och så 

att säga hänga med för att skolan av i dag ska främja en kulturmiljö, och stärka kulturarbetet i 

undervisningen genom att skapa delaktighet. 

 

 

       Mål att sträva mot i bildämnet är: 

•      Att eleven utvecklar sitt kunnande för att främja lust och vilja att på ett personligt sätt 

framställa bilder med hjälp av hantverksbaserade metoder och tekniker samt inom dator och 

videoteknik. 

 

•       Att eleven blir medveten om bilden som språk och dess roll och användning i skilda 

sammanhang och kulturer samt utvecklar förmåga att kommunicera med hjälp av egna och 

andras bilder. 

•      Att eleven utvecklar förmågan att analysera och samtala om bilder och förståelsen av att 

bilden bär betydelser, skapar mening och har ett innehåll utöver det föreställande. 

 

•       Att eleven tillägnar sig såväl en bild - och kulturhistorisk allmänbildning som kunskaper om 

arkitekturens och formgivningens betydelse för den egna miljön.  

•      Att eleven blir förtrogen med kulturverksamhet inom bildens område samt dess 

professionella utövare. ( Skolverket  2000 s.8 ) 
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Kursplan kopplat till bild och text 

 

När jag kopplar kursplanen till arbetsområdet bild och text medvetandegörs jag åter igen, om hur 

betydelsefullt mitt arbete är. Samtidigt som jag överväldigas av allt som omfattar själva 

undervisningen. Jag har nu arbetat under ett läsår med bild och text i kombination och 

gränsöverskridande. Bilder uppträder i samverkan med andra uttrycksformer, bilder och texter 

fascinerar berör, informerar, och påverkar  människor, medvetet eller omedvetet.  

Bildspråkets olika funktioner och sammanhang speglar också människor villkor och relationer, 

motiv och ambitioner. Att med texten, orden och språket och bilden arbeta vidare i kombination är 

både spännande och utmanande. 

 

Jag äger friheten till skapandet och kan lägga upp min undervisning därefter. Kopplingen inom 

arbetsområdet blir! Väck nyfikenheten, väck intresset och lust till att förbättra! Sök efter ett språk 

som förmedlar. Bilden är nära kopplad till seendet, till sättet att betrakta och bli betraktad. Vidare 

har bildområdet sin egenart som uttrycksform och omfattar allt från barnbild, konstbild och 

massbild till arkitektur, formgivning och design. Bildspråket kännetecknas av att det är rikt på olika 

tekniker och visuella berättarformer som spänner över ett vitt fält av olika bildkoder. Bild och text 

samverkar och om det beskärs i en bild kan jag tycka att det kan likställas med att ändra en mening 

i en text. 

 

 Bilden har en allt mer växande betydelse i dagens informationssamhälle som i hög grad präglas av 

den globala bildkulturen. Bilden har en framträdande plats i de kommersiella sammanhangen och 

spelar en mycket viktig roll i opinionsbildningen. Populärkulturen är en dominerande bildkategori i 

barns och ungas liv och har en mångfald former och en medskapande roll i deras konstruktion av 

identitet, kunskap och kultur. Bildens ökande mångfald, informationsteknikens tillväxt och 

förändringarna i villkoren för bildproduktion förändrar snabbt bildningsstrukturen inom 

kulturområdet. Medier i dag innebär kombination av olika medier, de är gränsöverskridande.  
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Definitioner 
 

Definitionen av text, ord och bild i kombination i bildundervisningen handlar om hur jag förmedlar 

budskapet och presenterar arbetet för mina elevgrupper. Nedan följer olika förslag på vad detta kan 

innefatta. Att omsätta bilder i inre och yttre förståelse är en komplex uppgift. Bilder är i allmänhet 

mycket mer mångtydiga än ord och fungerar därför sällan fristående i de sammanhang där en 

entydig kommunikation är önskvärd. Däremot fungerar ord och bild i samverkan. Det har visat sig  

vara  en effektiv kombination för att överföra och förstärka ett budskap. Bilden ska förstärka något 

som ord beskriver. Bilden blir ett led  i en  kommunikation.  

Innebörden av begreppet av grafisk design / visuell kommunikation   kan sammanfattas  i korthet. 

Grunden är kunskapen om bokstävers form och egenskaper.  I boken Typografi och grafisk design, 

ges en något förenklad förklaring om vad grafisk kommunikation innebär. 

      Grunden är kunskapen om bokstävernas form och egenskaper. Och därefter kommer 

sammanställningen av text och bild på en given yta. Att disponera text och bild på en given yta 

kallas för att göra en layout.  Bokstäver ( den enskilde bokstavens form) Typografi ( val av 

typsnitt och arrangemang av text) Bilder ( illustrationer ,foton och tecknade eller målade bilder) 

Layout och disposition av materialet på en given yta. Tillsammans ger detta en grafisk design  

och visuell kommunikation.( Koblanck, H, 1997- s: 104) 

Inget ämnesområde kan ersätta ett annat. Alla måste ses som olika språkområden som har något 

unikt att bidra med. Detta skapar helhet för eleverna.  Med utgångspunkt i en sådan 

begreppsförklaring blir det möjligt att utforma metodiska synpunkter i de estetiska 

ämnesområdena. Mänskliga tecken, som tal, texter och bilder blir möjliga att tolka först sedan de 

satts i samband med språkliga former. Jag menar då de normer och regler för hur vi har lärt oss att 

tolka och förstå dessa. Det är de koder vi har att förhålla oss till. På sätt och vis är allt som vi ser 

och upplever med våra alla sinnen beroende av språkets koder det som vi kallar 

varselblivningskoder. Bildens roll i den mänskliga kommunikationen beskrivs i boken  

Seendets  språk. Han skriver: 

Ett sätt att hantera denna språkliga komplexitet är att utgå från tecknet som den är minsta 

betydelsekomponenten i alla typer av språk. För att tolka tecknen krävs emellertid någon form 
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av ”regelverk”, en kod. Utan koder inga tecken och världen är obegripliga. Genom att förklara 

bildens roll i den mänskliga kommunikationen vill vi göra sammanhangen begripliga. (Hansson, 

Karlsson och Nordström,  2006-s:9)  

  

 

 

 Vad bilden berättar 

 

I ett kort historiskt perspektiv beskrivs utvecklingen av bildspråket med konkreta exempel.  Vår 

egen historia har vi fått till stor del genom bilder. Människors upplevelser och erfarenheter kan 

tolkas även om bilderna framställdes för 10 år eller 10 tusen år sedan. Bilderna lever genom oss. 

De för med sig olika kunskaper och i fantasins föreställningsvärld har de kunnat växa och 

utvecklats. I Lev S Vygotskijs bok Fantasi och kreativitet beskrivs barns/tonåringars konstnärliga 

skapande, också inbegripet bildkonsten. 

Man måste iaktta principen om frihet, vilket för övrigt är ett oundgängligt villkor för 

varje form av skapande. När färgerna och linjerna börjar tala till ungdomarna lär de 

sig att behärska ett” nytt språk” som vidgar deras synkrets och fördjupar deras känsla 

och ger dem något som inte skulle kunnat överföras till deras medvetande på något 

annat sätt. ( Vygotskij, L, S  1995-s: 96) 

Bilden har således en betydelsefull roll i den mänskliga relationen och kommunikationen. Om nu 

bildernas betydelse är så stor, är det inte helt ovanligt att vårt medvetande om bildvärldens 

utbredning och avgränsning är ganska så svag. En bild anses ju vara ganska så platt och i två 

dimensioner. Men då glömmer vi skulptur och arkitektur. Det är med andra ord ganska svårt att tala 

om var bilden börjar och slutar. Allt sedan våra förfäder satte sina första handavtryck, eller ristade 

tecken och utförde teckningar på grottväggar och stenhällar har vi lämnat meddelanden till 

varandra. Dessa spår är från en tid då människan inte ägde skriftliga kommunikationsmöjligheter. I 

dag vet vi inte om vi tolkar dem rätt.  Kanske var en del av dessa bilder meddelanden från en grupp 

till en annan om var det fanns jaktbyten eller vilket vapen som skulle användas för att döda 

villebrådet. 

 Men det som är intressant är att vi fortfarande använder vårt bildspråk som en katalysator att 

förmedla våra känslor och våra tankar. Vi berättar med hjälp av bilders verkan. Bilders uttryck ger 

intryck som kan berika oss.    

 Bilder kan beteckna på ett likartat sätt som ord beskriver. Bilden kanske visar att ” så här såg det 

ut”  men bilder kan också argumentera på ett likartat sätt som en text. Det kan se ut ungefär: ”så 

här ska du göra” eller ”så här vill jag att du ska se och uppleva det”.  Vi förstår att bilder kan 
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påverka oss starkare än orden. I läroböcker använder vi oss av bilden för att komplettera orden. 

Den kan också skapa inlevelse som i en sagobok. Den har även förmåga att övertala oss, som i 

reklamens värld till exempel. 

 

 
Typografins historia / skrivkonsten 
 

Ordet typografi betyder eller kan översättas med ”att man skrev med stämplar” och härstammar 

från grekiskans typos, vilket betyder slag eller prägel och grafein vilket betyder skriva. I det 

följande har använts som källa: Skriftens historia genom sextusen år av den franske språkvetaren 

George Jean, (1999).  Typografi är alltså konsten att sammanfoga färdiga bokstavsformer till ord 

för att förmedla ett budskap. Att välja bokstavsformer rätt är en konst, eller i varje fall ett alltför 

ofta försummat hantverk. I vår civilisations barndom användes så kallade piktografiska 

skriftsystem, där man avbildade hela ord och begrepp med symboliska bilder, så kallade ideogram, 

men snart avlöstes detta opraktiska system på de flesta håll av det vi kallar ljudskrift, där varje 

tecken representerar ett ljud eller ett ljudsystem eller en ljudsekvens. Sådana skriftsystem kallas 

även alfabetiska system. På så sätt skapades ett lättare sätt att lära sig och det gav skriftspråket en 

flexibilitet och det blev mer precist.  

 

Skrivkonsten bygger på en överenskommen standard för bokstävernas utseende och uttal, och dess 

framgång är helt beroende av att standarden håller sig stabil över stora områden och genom 

generationer, och vi människor kan faktiskt läsa vad som skrevs för mycket länge sedan.  

Men ända sedan skrivkonsten uppfanns har det varit förbehållet någon eller några få utvalda att 

bestämma de grundläggande dragen hos bokstäverna. Bland dessa val har det ofta varit lite 

godtyckligt och inte alltid så väl genomtänkta i alla tider. I alla tider har varje enskild person som 

praktiserat skrivkonsten haft sin egen handstil, och knappast någon som lärt sig att skriva har väl 

undgått att inte leka med själva bokstavsformerna för att variera dem något efter sitt eget huvud. 

Att leka med språket för att roa sig själv och andra tycks vara en grundläggande mänsklig 

egenskap. 

 

Det utvecklas fortfarande i dag nya bokstavsformer, men inte i samma takt som tidigare. Men visst 

kan det vara trevligt och intressant att få leka med utformandet av de typografiska tecknen och att 

se dess skönhet breda ut sig på ett vitt pappersark och att omsätta dem till ett fonografiskt 

ljudsystem. Och att omvandla dem i berättande bilder. Ordkonst och bildkonst har en stark  

påverkan  på oss människor men vi tänker inte på det faktum att vi med denna kunskap och 

förmåga är unika  i sig .( Jean, 1999-s:1ff )  
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Resultat 

 
Upplägg och genomförande 
 

I mitt upplägg och genomförande i undervisningen fördes bland annat en dialog med bildelever om 

förekomsten av bildflödet och texter omkring oss dagligen. Text & bild i våra hem, tv, tidningar, 

läroböcker och på alla  sorter av förpackningar med mera. Förmodligen så lägger vi inte ens märke 

till alla bilder och texter som vi omges utav. Vi vänjer oss vid en slags typ av bilder och texter och 

förväntar oss en viss typ av bilder och texter på bestämda platser utan att närmare reflektera över 

dem. Men det som bryter mot våra förväntningar syns. Hur ska vi närma oss texten i bilden rent 

didaktiskt och samtidigt skapa en helhet av undervisningen? Eleverna är ovana med att arbeta med 

bildestetiska läroprocesser. Kärnämnesundervisning är långt ifrån vad vi arbetat med. Tanken var 

att vi skulle göra ett kombinationsarbete och det ska samverka ämnesövergripande. I bildarbetet 

ingår att arbeta delvis självständigt under personligt ansvar för stora delar av processen. 

 

 Detta upplägg, genomförande, passar inte alla elever. Några behöver mycket stöd och uppmuntran 

för att komma igång. Det egna individuella arbetet i skolan var självinstruerande och det kunde bli 

ett dilemma för de elever som inte hade den drivkraft som krävdes för att klara av det egna arbetet i 

sina studier. Här var det ytterst viktigt att som lärare vara tydlig i sin presentation. För att förtydliga 

mina intentioner i presentationen av arbetsuppgifterna har jag därför försökt att arbeta enligt 

figurförklaringen på sid.14. När jag arbetar efter min figurförklaring har jag skapat en tydlig dialog 

med mina elever och vi har befinner oss en bit på väg med att tala samma språk.         

    

  Vi menar att bildningsbegreppet behöver återerövras med hjälp av ord och begrepp som till 

exempel kulturmöte, konstruktion, relation, språk och handling, förhandling, gestaltning, 

kunskap och  meningsskapande ( Aulin - Gråhamn,  & Thavenius, 2003 s:113).    
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Med denna  figur  i  en  1-2-3-   uppställning  visar jag på förslag  hur det kan se ut i själva 

undervisningssituationen, lärare, elev och det gemensamma arbetet. Figuren är en gestaltning om 

bildningsbegreppen. I linje med Aulin-Gråhamn och Thavenius formulerat  det. 

Jag ger en redogörelse för hur den tillämpades. 

ELEVSIDA  Figur:1                                     GEMENSAMT  Figur:2                    LÄRARSIDAN  Figur:3  
Uppleva, iakttaga                                    Val av presentation                     Hjälpa eleven att se 
dialog                                                       dialog                                         dialog                                                                     
studera, läsa, skriva                                 teknik och material m.m.            och ta fram fakta. 

Prata, anteckna, skissa                            förhandling, handling                 strukturera, göra urval      

skapa språk                                              språk                                           ge språkverktyg                                                                                                  

gestaltning                                               relation                                        kunskapsförmedlare 

handling                                                  kulturmöte                                   meningsskapande                                                                                                                                              

Figur: 1 )   Visar elevens bildningsbegrepp i undervisningssituationen. Upplevelsen är betydelsefull 

för själva lusten att komma igång med arbetet och att bli iakttagande vid genomgångar. Dialogen 

med sig själv och sin omgivning inför studierna i att läsa, skriva, prata, anteckna, och att påbörja 

arbetet med att planera med skisser inför uppgiften. Här kan arbetet börja anta form till ett eget 

språk och då kommer gestaltningen och själva handlingen och utförandet. Elevernas egna tankar 

blir synliga och konstruktiva. 

Figur: 2 ) Vi har en gemensam presentationsform som alla elever tycker passar och för en dialog 

om tekniker, själva arbetsuppgiftens utförande och vilka material som passar bäst att använda för 

ändamålet. Vilket ger utrymme för förhandling och handling eleverna och lärare emellan. Elever 

och lärare talar samma språk och skapar relationer och det blir ett bra och konstruktivt kulturmöte. 

Figur: 3 ) Som lärare blir min uppgift att förmå eleverna att se och förstå. Det måste vara tydliga 

genomgångar och förslag, och att ta fram fakta. Jag ska vara strukturell i mina genomgångar och 

tydlig, inte överarbeta. Jag som lärare gör klokare urval, ger adekvata verktyg och glömmer inte 

bort att vara en tydlig kunskapsförmedlare. Arbetet som eleverna utför kräver meningsskapande. 

Eleverna ska förstå att detta var meningsfullt. Och att det är berikande.  Jag har skapat dessa figurer 

efter förebilder. Dessa har jag utformat personligen för de passar mitt eget sätt att arbeta och i mitt 

särkskilda syfte för att förtydliga undervisningens bildningsbegrepp. Arbetet blir tydligare för mig 

om jag blir osäker eller tappar tråden, då är det mycket bra att ha denna figuruppställning att återgå 

till. 
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Det handlar framför allt om förhållningssätt till kunskap och arbetsformer för lärandet. Skänk 

eleverna delaktighet och möjlighet att leva, lära och utvecklas i skolan. Läraren har dock alltid kvar 

sitt huvudansvar för undervisningen hur det än blir i undervisningen. 

Vi planerade arbetet med text och bild i kombination. Detta påbörjades ht: 2006, arbetet utfördes i 

små grupper fram till vt: 2007. Alla elever på skolan deltar inte, det är högst fem elever i varje 

klass vilket varierar beroende på vilja och ovilja att delta. Att göra en studie med sammanlagt 390   

elever från år sju till år nio var absolut inte rimligt. Hur som helst så är detta en frivillig form av 

undervisningen och de elever som ingår är blandade grupper med elever från år sju, åtta och nio. 

Den lärare som ingår i studien förutom mig själv är undervisande i svenska. 

Hur har jag planerat för eleverna att arbeta under studien? 

- Hur har arbetsuppgifterna utformas? 

- Vilket material har vi behov av? 

- Hur stora grupper och vilket antal elever från varje klass? 

- Studien behöver uppmuntras med arbete under frihet, eget ansvar och frivilligt deltagande. 

- Hur vill vi redovisa? 

Det behövs enkla och praktiska lektionsförslag och beskrivningar i bildundervisningen. Att lära sig 

något tar tid och alla lärare kan vittna om att tiden är alltid begränsad i undervisningssammanhang 

och det är svårt att den ibland inte vill räcka till. Ramfaktorerna  som var  tillgängliga visar att vi 

under ht: 2006 och en bit in på vt: 2007 arbetat ämnesövergripande i svenskundervisningen en 

lektion i veckan. 

Planering och motivation ser ut som följer: 

Ordkonst och bildkonst rent praktiskt som lektionsförslag inom arbetsområdet för att: 

• Textsätta bilder och bildsätta texter.  

• Undervisning  om typografi samt kalligrafi. 

• Beskriva och analysera bilder och att göra, se och förstå. 

• Att  redovisa i en gemensam redovisning /  utställning på skolan. 

 

Vi tillsätter en utställningsgrupp av elever, de har gemensamt ansvar för layoten. De tar i sin tur 

kontakt med de lokala tidningarna. På så sätt får eleverna också en möjlighet att träna sig på de 

egna verbala språket  inför media. En grupp i en klass tar på sig ansvaret för att  fräscha  upp  vårt   

kommande” kreativa” uterum  med att  börja måla  väggarna  och  iordningställa inför  

redovisningen/utställningen.  
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Fördelarna som elev att få vara med och bestämma över skolarbetet, och att lära sig ta det ansvar 

som krävs skapar delaktighet. Med hjälpen från vaktmästare med väggfärg till de stora väggarna 

och med sand för att renovera upp det kullerstensbelagda golv som finns i uterummet bli det än mer 

påtagligt och en bonus för sammanhållning som går över klassgemenskapen. Vilket är positivt då 

arbetet genererar indirekt elevinflytande med en rent praktisk erfarenhet.  

Vad jag och mina elever har gjort och fått ut av arbetet. 

När eleverna till att börja med skapade sina texter, bearbetades de delvis under 

svenskundervisningen, detta ämnesövergripande arbetet har inte fungerat som jag från början 

förväntade mig, den bidragande orsaken var att samarbetet mellan mig och den svenskundervisande 

läraren inte kunde utarbetas i den utsträckning som från början var tänkt. Vi fick alldeles för lite tid 

till att arbeta ämnesövergripande. Samtidigt var vi involverade i andra projekt som tog mycket av 

vår tid och energi.  

Det hela blev en aning stapplande och eleverna fick inte ut så mycket av arbetet som vi önskat.  I 

bildsalen genomför eleverna olika kombinationsuppgifter i bild och text. Vilket inte var 

problemfritt att starta upp. Mina textförsök förkastades till papperstussar slängda på golvet. Men 

jag upprepade hela proceduren om och om igen, så enades vi till slut om att vi, jag och mina elever 

hade förstått budskapet i att arbeta med text och bild i kombination. Och att vi skulle ge studien en 

chans i alla fall. Det mesta av studien och arbetet utfördes under mina egna lektioner i bildsalen. 

Eleverna lekte med orden, skrev små dikter och poesi, och illustrerade dem. Jag arbetade fram olika 

bild och text uppgifter. En del elever skapade bilder till sina känslor och tankar, relativt fritt. En 

poäng är att vi fäster vikt vid att eleverna förstår sina egna texter. Lektioner där vi har tränat på att 

skriva / utföra  kalligrafi har genomförts. Det var väl inte så omtyckt bland pojkarna, det blev lite 

ryckigt med den undervisningen. Vi provade mest enkla övningar.  Konsten att se och samtidigt 

förstå skönheten i det skrivna ordet är inte alltid det enklaste. Detta till trots så bedrivs ett medvetet 

arbete hos eleverna med att förstå det skrivna ordet ur ett visuellt perspektiv. Det är viktigt att ge 

eleverna en mångfald i olika språk och texter, och det går alldeles utmärkt att förenkla det. I 

slutskedet skapar vi bildsättningen till texterna. Vid val av ” material”  har eleverna nu  fått någon 

form av materialhysteri och den sprider ut sig som ett störtregn. Allt ska tydligen göras med allt 

som man kunde komma på. Mitt val blir enkelt, som lärare tvingas jag stoppa och bromsa en aning 

för detta resulterade i materialönskningar vilka var helt omöjliga att genomföra. Vi arbetade med 

skulpturtekniker, färg, papper, pennor, penslar typiska traditionella bildverktyg. Inget märkvärdigt i 

sig, men resultaten kan förvåna eleverna då det blev en del ovana övningar också, vilka vi sedan 

valde ut för vår utställning. Det är inte materialets kvantitet som avgör resultatet eller 

slututförandet. Viktigt att notera är också att olika tekniker och material är mer eller mindre 

lämpliga för olika ändamål. Men detta är de flesta erfarna bildlärare väl medvetna om.   
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Motiv /  innehåll /uttryck / form och språkbehandling är givetvis centrala begrepp också vid analys 

och tolkning av bilder. Jag vet av erfarenhet att bilderna som eleverna arbetar med till största delen 

kommer att utformas fotorealistiska. Vidare har jag förberett undervisning i att se det abstrakta i 

bilden och vi kikar på en hel del abstrakta bilder och diskuterar i grupper hur vi upplever den form 

av bildskapande som kan vara komplicerat för ögat att se. Bildanalysen ingår fortlöpande. Vi har 

Innehåll, uttryck, form och text och språkbehandling som analysbegrepp. Då jag leder elevers 

bildarbete tycker jag att det är viktigt att jag lägger tonvikten på vissa begrepp och klargöra olika 

aspekter hos bilden. Och vem som är sändare och vem som blir mottagare att göra bilder är likt när 

vi skriver för att bearbeta erfarenheter och upplevelser för att söka nå klarhet i tanken. Att bygga 

upp en bra och genomförbar kommunikation.  

I bildanalysen kan eleverna bli medvetna om den påverkan de utsätts för genom bilder vad gäller  

livsstilar, attityder och värderingar. Bildanalysen ha en utformning i likhet med, vad, när,hur och 

varför. Gestaltning oavsett medium förutsätter kunnighet om teknik och metoder men också 

kunskap om hur bilden fungerar som språk och kommunikation. Vid andra lektionstillfällen kan 

bildens språkliga, kommunikativa eller den argumenterande sidan betonas i en annan variation. 

Uttrycket kan vara en annan aspekt att betona. Och färgen har sitt språk. När eleverna arbetar med 

färgspråkets betydelse i bilden, tillämpades övningar med färgen och texten, kopplat till känsla. Jag 

redovisar här en variation i en förenklad övning.  

 

1 )  Jag ber eleverna att skriva ner ord som beskriver en miljö, en känsla, en person eller en varelse. 

 
2 )  Eleven bygger samman orden till ny mening, kastar om dem sedan målas den stämning och den 
känsla som texten i meningen ger. 
Resultatet kan bli ord som:                           

 
3 )  

STAD          GLAD           FLICKA            Exempelvis: Eleven kan framställa en bild av galen häst  

TORG         GALEN        POJKE                                     på en strand. ( se exempel s: 20 ) 

STRAND    LEDSEN      HÄST   

SKOG         ENSAM       KVINNA 

GATAN      SUR             MAN 
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 Bilden och textens innehåll i olika arbetsområden kan vara starka upplevelser som stimulerar till 

känsloladdade gestaltningsformer. Att äga ett bild -  och skriftspråk innebär ett sätt att 

kommunicera, uppfatta ,bearbeta uttrycka och förstå vid sidan av andra sätt- andra språk. 

Jag skrev små texter med tänkvärda, givande och stimulerande uppmaningar till mina elever och 

dessa texter sitter uppsatta på väggarna i bildsalen lite var stans och i ögonhöjd. Till exempel: Bild 

är ett språk att erövra. Att våga se betydelsen av texten i ditt bildspråk. 

Eleverna textsatte sina egna tankebanor. Jag placerar ut texter i olika kombinationer på 

arbetsborden i bildsalen och därmed skapat ett forum för reaktioner med kloka intressanta samtal 

omkring text och bild i kombination. Eleverna har lärt sig att själva använda kunskaperna i 

bestämda syften i bildspråket. Jag vet att detta har varit en givande process och jag har intervjuat 

och samtalat under lektionstid med mina deltagande elever. De som deltog i studien menar samtliga 

att själva förståelsen för text och bild i kombination har vuxit sig starkare då de har arbetat med 

problematiken i bild och text i kombination. Samtliga i gruppen vill att processen i arbetet ska 

fortsätta. Vi är eniga om att detta har varit givande, och stimulerande. 

 

 

 

.  

       1.          Elev i årskurs sju Skranta skola 2007 arbetar enligt figur.Galen häst på strand.   
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Diskussion 
 I mitt arbete som bildlärare i grundskolan under läsåret 2006 - 07  har jag nu genomfört ett 

undervisningsförsök om förståelsen av text och bild i kombination. I en studie i form av ett projekt 

blev detta underlaget för min uppsats. I min diskussion har jag valt att berätta om de erfarenheter, 

svårigheter, och möjligheter inom mitt ämne och om hur projektet kan utvecklas i framtiden. Mitt 

val föll på att koncentrera mig på det skrivna ordet för att ge eleverna förståelsen för bild och text i 

kombination. Tidigare har jag undervisat på grundskola och estetiskt gymnasium med  varierande  

erfarenheter  inom bildämnet. Efter studier om bildtänkandet och hur det fungerar fysiskt, 

psykologiskt ville jag gå djupare in i ämnet. Arbetet blev ämnesövergripande och var ett måste då 

jag vill arbeta i ett arbetsklimat av samverkan och kommunikation och önskade ge eleverna 

starkare helhet mellan de olika ämnesområdena. Jag ville komplettera undervisningen med 

svenskan. Kontakterna med en kvinnlig kollega som undervisar i svenska gav resultat. 

 

 I den grundskola jag är anställd vid har inte de ämnesövergripande arbetssätten utvecklats till fullo. 

Jag förankrade mina önskemål vilket ledde till ett samarbete och vi planerade att dela på 

lektionstillfällen, eleverna gavs därmed en röd tråd i undervisningen mellan texten och bilden. På 

den vägen har vi försökt att samarbeta under läsåret 2006-2007. Men det har blåst nya vindar 

ideligen, vilket har satt käppar i undervisningen. Dels har den svenskundervisande lärarinnan ingått 

i andra projekt under tiden, medan jag själv undervisade 390 elever mellan måndag och fredag, 

heltid samtidigt som jag bedrev mina studier. Min erfarenhet sa mig, att detta inte var fruktbart för 

eleverna, definitivt inte för mig som lärare.  Vi valde att lägga ribban lite lägre och det resulterade i 

att mina elever, närmare trettio stycken, fick bearbeta en hel del text hos mig i bildsalen. Det var 

inte riktigt vad jag hade önskat. Men så blev det i verkligheten. Jag planerade olika 

problemlösningar inom bild och text i kombination. Ett utav mina dilemman, var att jag 

undervisade inte enbart de trettio elever som var uttagna till projektet utan där kom en del av de 

övriga 390 elever jag undervisade, vilka deltog i sporadiska  bild-  och textuppgifter. 

 Under läsåret 06-07 placerade jag ut textfragment på elevernas bord i bildsalen och texter sattes 

upp på väggarna. Texter och ord som var menade att väckta tankar, texter som skapade kreativitet 

och ställde frågor. Till exempel om livet i största allmänhet, texter som innehöll frågor som berörde 

den existentiella verklighet eleverna befanns sig. Vilka togs emot med en tveksamhet och ganska 

stor skepsis till att börja med. 
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 Det hände också vid några enstaka tillfällen att eleverna skrynklade ihop papperen och slängde 

dem på golvet i ren frustration över texternas påträngande giltighet. Allt eftersom jag envist 

kopierade upp nya till varje lektion. En dag slutade eleverna att ifrågasätta allting. De frågade 

istället om, varför och hur. 

 Nu påbörjades dialogen på riktigt med eleverna runtomkring det skrivna ordet och dess betydelse i 

tiden, vad texterna betyder för oss idag. Tanken var att eleverna tog till sig texterna och 

bilduppgifterna. Ett dilemma är att skapa en helt ny form av undervisning. Jag använde inte enbart 

text och bild i undervisningen utan valde att dela in arbetsuppgifterna blandat med övrig ordinarie 

undervisning. Resultatet blev bra det gavs utrymme till alla elever att prova på i alla fall!   

Någon enstaka elev tog detta som en extra bilduppgift när ordinarie bilduppgift var färdig. På något 

sätt fick jag med mig övriga elever till och från vilket blev glädjande. Klart att det skapade 

diskussioner om varför de skulle arbeta med texterna helt plötsligt?  Eleverna upplevde problem 

med att ställa om sig till arbetet med texterna i sig, orken att läsa instruktioner och att följa dem 

skapade en svårighet i sig som jag kämpade med oavbrutet under hela projektet. Jag hade det en 

aning stressigt i perioder med att motivera eleverna samt förmå dem att seriöst använda materialet. 

Det ska helst gå snabbt och helst enkelt. Svårigheterna i projektet innebar arbetet vid sidan av mitt 

ordinarie undervisande. Att alltid vara alert och hålla i den röda tråden.   

 
Samtidigt vid ordinarie undervisning arbetade tre elevgrupper inom elevens val med planeringen 

och iordningställande för den gemensamma elevutställningen ” Bild och text och form under ett  

år”. Eleverna i utställningsgruppen sorterade och valde vad som skulle vara med, medan andra 

elever tillsammans med mig arbetar med hängningen, vilken vi dessutom hängde om två gånger. 

Arbetet med layouten i utställningen var inte gjort i ett andetag förstod eleverna ganska snart. Men 

själva händelsen i arbetet har kommit att betyda något för envar av de elever som deltog, inte 

enbart för arbetsgruppen. Utställningen som sådan tilldrog sig i ”Det kreativa rummet”. Jag ger en 

presentation av själva utställningsrummet, det har betytt mycket för mig och mina elever. Det är 

stort luftigt, och påminner om ett orangeri. Det hade tidigare fungerat som skolans ljusgård. 

Rummet fick med tiden ett stort stiligt inglasat tak vilket gav ett förunderligt härligt ljusspel till 

bildsalen, den gränsar dit ut. Golvet är lagt i kullersten och två lyktstolpar ger ett varmt ljus. På 

denna plats trivdes vi utomordentligt bra. Själva platsen gav oss kreativa tankar och handlingar. Det 

betydde mycket för eleverna som var involverade, när vi äntligen fick tillgång till detta rum. Vi 

målade om väggarna, kontaktade tidningar, målade affischer med mera. 
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 Under hela arbetets gång har jag befunnit mig i processen med mina elever och jag har upplevt hur 

de samtidigt vuxit i självförtroende, initiativ, nyfikenhet och att inte rata det som vid första 

intrycket upplevs som enbart en  krävande  arbetsuppgift. Aldrig ge upp när det blir uppförsbacke. 

Jag  arbetar med eleverna i fortsättningen  med undervisning inriktad på att se och förstå  

kombinationen i text och bild som en naturlig del i bildskapandet. Tillfredställelsen, stoltheten och 

självförtroendet eleverna visade under vernissagen var rörande. Aldrig hade de drömt om att få den 

uppmärksamheten för vad de hade arbetat med i bilden och åstadkommit. Tanken med att ställa ut 

på riktigt i skolan, insikten om att bildarbetet utförts / producerats  därför att just de har någonting 

att berätta. Inte enbart bedömts för att sedan förvaras i en mapp inför betygsättningen.  

 

Eleverna pratade med journalister från lokaltidningarna, blev fotograferade och eleverna berättade 

om  nyförvärvade kunskaper i bild och text i kombination, ”vad man har lärt sig, hur och varför”.  

Utställningen finns fortfarande kvar och vi har besökande gästelever från andra skolor i Karlskoga. 

Vi jag, rektor, skolans personal och elever vill att alla former av redovisningar, musikevenemang 

kan utföras där. Själv befinner jag mig tillsammans med mina elever i en pågående arbetsprocess 

vilket har betytt att jag tvingas tänka om ideligen för att inte köra fast i gamla vanor. Eleverna 

slutförde arbetet med att dokumentera utställningen i form av ett digitalt bildarbete, vilket finns att 

se på skolans hemsida. Alfred Nobels Karlskoga. Kommun@karlskoga.se  (Utbildning, 

Grundskola, Skranta   7-9 –hemsida,  Det kreativa rummet ( 2006-07)   

 

  Min slutsats är att i mitt yrke utveckla möjligheterna i framtiden. Hur det kan utvecklas. Jag vet 

att det viktigaste för mig är hur jag presenterar arbetet för mina elever. Hur vi har arbetat 

tillsammans och hur vi kommunicerar. Jag vet också att didaktiken är det viktigaste redskap jag har 

att tillgå i mitt möte med den enskilde eleven. I själva konsten att undervisa innefattas både 

teoretiska, praktiska kunskaper, likväl som vetenskapliga och vardagliga kunskapsområden. 

Lärandet pågår hela tiden med att analysera och att granska. Själva undervisningsbegreppet måste 

ses i ett större perspektiv. Syftet med undervisning är när någon ska lära sig av någon annan, den 

aktiviteten leds av någon, jag läraren, och den undervisade eleven, är också deltagande och aktiv. 

 Formerna och metoderna för undervisningen kan varieras på många sätt. Finns det någonting jag 

vill är det att undervisningen ska vara tydligt så att mina elever inspireras och får lust att undersöka 

och att gå vidare. Läraryrket är kreativt och intellektuellt i tankarna likväl som i handling. För min 

egen del arbetar jag med enkla didaktiska medel för att bygga upp elevernas kunskaper inom 

bildspråket. Och jag vrider och vänder på både planering och material.  
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Jag har som målsättning att försöka skapa förståelse och intresse i högre utsträckning för 

bildskapandet och själva kommunikationen i bild och är väl medveten om de brister med fördelar 

det blir med undervisningen av elever med så skilda kunskaper. Eleverna måste helt enkelt bli 

sedda och bekräftade. Lärare behöver färdigheter i just undervisandets konst. Vi är lärare. Vi 

arbetar i en målstyrd skola som kräver av oss som undervisare/lärare att tolka de styrdokument vi 

har och att vi har ett mål för hur vi arbetar i arbetslag. Vi vet ännu inte hur vi ska lyckas med 

konststycket att fullfölja måluppfyllelsen med att alla elev ska ha G, i alla fall i de s.k. kärnämnena. 

Inom ett år från nu så har vi en stor omorganisation framför oss på den skola jag arbetar.  

 

Vi planerar för införande av årskursbaserade arbetslag. Vilket kommer att innebära stora 

förändringar för min egen del som bildlärare. Förändringar som är till min fördel för mitt arbetssätt. 

Jag kommer att arbeta under längre arbetspass och enbart med till exempel år sju under en 

tremånaders period och därefter byter vi till årsklasserna åtta och nio. 

 

 Detta innebär att jag inte bara ges längre arbetspass det blir också mindre grupper  

(förhoppningsvis) att undervisa. Det ska bli fantastiskt intressant och glädjande. I min nuvarande 

arbetssituation undervisar jag klasser på tjugofem till trettio elever vid varje lektionstillfälle. Så 

visst kan jag hur arbetsklimatet av samverkan i gräns / ämnesöverskridande från ett helt nytt 

perspektiv och möjligheter till hur min undervisning kan utvecklas Vad gäller det 

ämnesövergripande arbetet blir det fortsättningsvis att teman och ämnesfördjupningar ges större 

utrymme. Därmed skapas förutsättningar till en större helhet inom organisationen. Detta kallar jag   

”Intreprenöriellt  lärande.” 
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Bildundervisning i text och bild i kombination och samverkan 
 

Arbetet i bildundervisningen med bild och text i kombination kan med fördel integreras med övriga 

ämnen. Bildläraren kan visa och handleda medarbetare i arbetslagen att upptäcka med vilken kraft, 

fantasi och innovation bilden kan användas integrerat med andra ämnen i skolan. Ett motiv till ett 

integrerat arbete med bild och text i samverkan med andra ämnen i skolan är att det lämpar sig 

extra bra för de elever som inte har svenska språket som modersmål. När de inte kan utrycka sig på 

sitt modersmål ger bilden dem en annan uttrycksmöjlighet. 

  

En möjlighet till ett nytt språk där bilden kan bli ett av verktygen.  Bilden ger samtidigt förståelse 

omkring den svenska kulturen ur ett annat perspektiv. Ungdomar med annat etniskt ursprung än 

västerländskt kan ibland uppleva vårt synsätt om vad bild är och betyder med tveksamhet. Därmed 

uppstår ibland en kulturkrock med att tillgodogöra sig den västerländska bildkulturen. Problemfritt 

blir det absolut inte i undervisningen för de elever med olika religiösa skäl, att avbilda på det sätt 

västvärlden avbildar. 

 

 I den upptrappande utvecklingen, möter vi ett bildflöde som både skrämmer och lockar. I det 

moderna samhället överhopas vi av fakta och information och den seende människan uppfattar 

världen genom sina ögon. De är ett av våra fem sinnen vi har att förlita oss på. I skolans värld har 

vi att förmedla kunskap i alla dess språkliga former och där kommer bilden in som ett 

betydelsefullt och oumbärligt verktyg för att förstå vår omvärld. Vi har att utveckla bildämnet som 

är en ständigt pågående process, i takt med mediernas utveckling. 

 

Många vindar har blåst på arenan och vi förstår att det inte är i takt med tiden om 

bildundervisningen är endast teckningslektioner av det gamla snittet.  En konservativ syn kan leva 

kvar. Alla motiv, symboler och tecken behöver vi kanske inte förstå för att uppskatta en bild eller 

ett konstverk. Men det kan vara bra att förstå och känna till några. Bildens språk förändrar sig och 

är beroende av sin omgivning, beroende på vilken tid och kultur den befinner sig i. Även om tecken 

och symboler och olika sorters bildregler spelar en stor roll i hur vi tolkar en bild så händer det 

alltid något oförutsett unikt varje gång en betraktare möter en text eller en bild. Vi tolkar och ser 

olika.  
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Våra egna erfarenheter och upplevelser påverkar hela tiden och på så sätt blir bilder och konstverk 

en slags spegel eller kan man påstå ett slags självporträtt av oss var och en som ser och tolkar dem.  

Ögat nöjer sig inte enbart med att se. Vi tolkar och läser av bildflödet efter våra alldeles egna 

erfarenheter och därmed tillför vi våra egna erfarenheter. I dag är det en självklarhet att eleverna 

ska lära sig att problematisera kunskapsarbetet i det bildspråkliga ämnet. Bildspråket som på många 

punkter ska hävda sig mot, och komplettera ämnet svenska. 

 

När det nu handlar om bildens roll i undervisningen ser de flesta av oss som arbetar inom området 

bilden som ett språk. Många av oss äger förmågan att använda det helhjärtat. Det ligger i 

bildundervisningens tradition att mana till engagemanget i en uppgift som viktig till fortsatt 

utvecklande kunskap i ämnet. Kanske det viktigaste vi har i dag, som motvikt till den ibland 

flyktiga och passiviserande och känslomässiga värld våra barn lever och växer upp i. Här kommer 

det emotionella och även det estetiska in. Ögonblicken då eleverna upplever att de faktiskt utför 

något meningsfullt och att de gör det bra. Att arbeta med text och bild sammanflätade så att eleven 

kan  förstå helheten.  Det är ett helt språk som förmedlas. Bildspråkets olika kodsystem kan vara 

komplicerade att greppa. De måste visas och upplevas. Här krävs övertygande skapandeprocesser 

så att eleverna förstår helheten.  

 

Jag vill berätta att om en annan situation där eleverna för en intressant dialog när det handlar om  

musikspråket.  Musiken, musikspråket, är klart  tydligare  menar  eleverna, ” musik, ja men den kan 

man ju höra”. Även i bildundervisningen använder vi musik som ett naturligt komplement till 

bilden. Vi lyssnar på alla former av musik så det faller sig helt naturligt att det skapar utrymme för 

samtal om musikens inverkan och de bilder musiken skapar. Detta skapar nyfikenhet när det 

handlar om texternas betydelse i förhållande till den musik som har skrivits och utförs i olika stilar. 

En jämförelse med bilden visar att:  

 

 Det finns ”klanger” i bildspråket som alla och envar kan uppleva och tolka. Den text som 

synliggörs inför oss i icke hörbart visuellt seende är av betydelse även om bilden inte är 

föreställande. Om vi  tränar  oss på att uppleva bildspråket och inför våra ögon skapas bilder och 

våra känslor/ tankar får växa  lika dem vi kan uppleva med musik, men endast om vi låter det 

komma till oss. Det är en styrka att våga öppna sig för det okända och att växa i sitt undersökande. 

Det skapar insikt.  
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