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Sammanfattning

Bilden som språk - om kommunikation genom bild är utförd som litteraturstudie. Genom
kreativt skapande finns möjlighet att uttrycka saker som inte går verbalt. Samhället står inför
en förändring och bilden tar en allt större plats i detta samhälle. Behovet av ökade kunskaper
om bild som kommunikationsmedel, dvs., såväl kunskaper i hur människan påverkas av
bildflödet som vilka möjligheter som finns att själv påverka med hjälp av bilder blir därmed
allt mer påtagliga. Syftet var därmed att undersöka varför vi behöver ett bildspråk och hur
bildundervisningen påverkas av samhällets utveckling. Frågeställningarna är: Hur påverkar
samhällets förändring bildämnet?, Varför behöver vi ett bildspråk? Om läraren i
undervisningen vill sträva efter att utveckla ett bildspråk, hur går denne då tillväga? Vad jag
kommit fram till är följande: Det ökade bildflödet i samhället förutsätter att
bildundervisningen ger eleverna möjlighet att utveckla sitt bildspråk. Genom att utveckla
bildämnet till att bli mer kommunikativt kan eleverna få såväl kunskaper i hur de genom bild
kan nå ut med ett budskap och på så sätt kommunicera med samhället. De kan även få
verktygen att bemöta och tolka det bildflöde genom vilket samhället kommunicerar med dem.
Möjligheterna för att utveckla bildämnet till att bli mer kommunikativt styrs av olika
ramfaktorer som gruppstorlek, ekonomi förkunskaper etc. Dock bör strävan vara att utforma
uppgifter som tränar eleverna i hur de själva och media med enkla medel kan skapa ett uttryck
som förmedlar ett avsett budskap till mottagaren.
Mitt mål med detta arbete har varit att väcka en tanke om i vilken riktning vi ska sträva efter
att utveckla bildämnet och vilka behov ämnet måste svara för.

Sökord:
• Bild

• Bildspråk

• Kommunikation.
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Inledning

Jag har valt att fördjupa mig i bilden som språk och undersöka varför vi behöver ett bildspråk.

Vid flera tillfällen har jag hört om bildämnets syfte som en möjlighet för eleverna att få ”måla

av sig”. Jag har funderat på vad detta egentligen innebär och kommit fram till att det måste

uppfattas som en form av terapi att få måla. Jag har också reflekterat över hur vi genom bilder

ibland kan förmedla saker vi inte förmår verbalt. Exempelvis kan barn som kommer från

krigshärjade länder ha lättare att rita vad de varit med om än att berätta om det. Under

praktikperioderna har jag ibland mött bilder som jag upplevt tytt på att eleven mått dåligt. Jag

har funderat på hur jag som lärare ska bemöta dessa bilder och hur mycket jag egentligen

vågar tolka in i elevernas bilder då jag inte besitter bildterapeutiska kunskaper. Dessa

bildmöten har resulterat i frågan om vi behöver ett alternativ till det verbala språket då vi ska

uttrycka det vi upplever och känner.

Med detta i bakhuvudet i kombination med de ständigt återkommande rapporter om att våra

ungdomar mår dåligt har fått mig fundera över om den roll vi nu utbildat oss för som lärare

kanske står under förändring. Vid åtskilliga tillfällen under lärarutbildningen har diskussionen

om att lärarens roll blir alltmer social kommit upp. Vissa anser att detta är ett hinder då de

upplever att det sociala arbetet i form av samtal och kontakter med elever och föräldrar tar tid

från ”vår huvudsakliga uppgift”, att lära ut våra ämneskunskaper. Troligen är det så, att vår

framtida yrkesroll kommer kräva något annat av oss än vad vi efter lärarutbildningen är

rustade för. Det är ett faktum att samhället ständigt står inför förändring och att denna

förändring sker i en allt snabbare takt. Detta förutsätter att vi värderar och omvärderar vad

syftet egentligen är med undervisningen. Eleverna har inte behov av samma kunskaper i

dagens samhälle som de hade för tio år sedan. Då jag snart är färdig bild- och medialärare har

jag reflekterat över vad framtiden kommer innebära för ett av mina ämnen – bilden. I och med

det ökade bildflödet måste vår undervisning i bildämnet utvecklas till att handla mer om att

eleverna ska utveckla sitt bildspråk om vi ska förbereda eleverna inför samhället. Detta

snarare än syfta till att träning i motorik eller färdigheter i olika tekniker vilket jag upplever

ämnet ofta gör i dagsläget. Detta är vad jag i mitt arbete har för avsikt att belysa. Anledningen

till att jag valt det här ämnet är därmed för att jag anser att syftet med ämnet är i behov av att

komma upp till diskussion så att bildämnet kan utvecklas och börja svara för de behov som

finns idag i samhället.
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Syfte

Syftet med detta arbete är att försöka utreda vilken betydelse bildspråket får i ett samhälle där

bildflödet bara ökar, samt vilka konsekvenser detta får för framtidens bildundervisning.

Frågeställningar

De frågeställningar jag försökt behandla är följande:

• Hur påverkar samhällets förändring bildämnet?

• Varför behöver vi ett bildspråk?

• Om läraren i undervisningen vill sträva efter att utveckla ett bildspråk, hur går denne då

tillväga?

Metod

Jag har valt att göra en litteraturstudie. Jag har sökt fakta i litteratur om konsthistoria,

bildspråk, bilterapi, om färgers påverkan, och om kreativitet. I den inledande delen om hur

samhällets förändring påverkar bildundervisningen sökte jag information i konstböcker och

försökte lyfta fram ett par bildterapeuters uppfattningar på hur samhällets förändring påverkar

människan och hennes behov. Här fick även Hans Wetterholms tankar, universitetslektor i

bildpedagogik och före detta bildlärare vid Kalmar högskola, komma fram. För att koppla

vikten av ett bildspråk till skolan och bildundervisningen har jag sökt svar i Hans

Wetterholms litteratur (som i och för sig bitvis är inriktad på lägre åldrar, men vars

tankegångar ändå varit fullt brukbara även på senare skolår). Wetterholms tankegångar har jag

dock försökt anknyta till Vygotskijs teorier samt Reggio Emilias filosofi då jag upplevt att det

är utifrån dessa hans uppfattning är grundad. Att också behandla vad som står i läroplanen

angående denna fråga har varit en självklarhet. För att ytterligare koppla behovet av ett

bildspråket till bildundervisningen har jag berört Anders Marners tankar om hur den gamla

synen på bildundervisning lever kvar. Jag har även ytterligare styrkt hans uppfattning med

Gunnar Åséns tankar och reflektioner om skolverkets nationella utvärdering av grundskolan

(NU 03). För att utreda behovet av ett bildspråk har jag försökt utreda detta utifrån två

perspektiv. Det första är det bildterapeutiska som berör människans inneboende behov av att

ha ett alternativt språk till det verbala. Med detta menar jag inte att bildlärare i framtiden ska

verka som bildterapeuter utan jag anser att det finns tankar inom bildterapin som understryker

behovet av ett bildspråk som även går att projicera på bildundervisningen. Jag har här valt att
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enbart beröra de delar inom bildterapin jag ansett direkt går att omsätta till bildämnet. Den

andra exemplifieringen handlar om bildflödets stadiga ökning i samhället. Behovet av ett

bildspråk handar inte bara om att uttrycka det vi själva vill förmedla genom bild, utan också få

verktyg att bemöta och tolka det bildflöde genom vilket media ständigt kommunicerar med

oss genom. Detta förutsätter kunskaper i hur vi påverkas av bilder och färger. För att

exemplifiera hur denna påverkan sker har jag valt att göra en fördjupning i färg, som är en

stor del i detta bildflöde, och dess påverkan på individen. Kunskaper om hur vi påverkas av

bilder och färger samt redskap för att bemöta detta ständiga bild- och färgflöde tror jag

nämligen är kunskaper vi kommer behöva i ett, genom det ökade bildflödet, också allt

färgrikare samhälle. Också här har jag valt att ta upp de delar jag ansett vara av vikt för att

belysa behovet av ett bildspråk för att kunna bemöta detta bild- och färgflöde. I den slutgiltiga

delen om hur att gå från teori till praktik har jag försökt att finna några mer eller mindre

konkreta saker i litteraturen som läraren kan ha i åtanke om denne vill försöka utveckla

bildundervisningen att handla mer om att eleverna ska lära sig att använda bilden som språk,

dvs. hur kommunikation genom bilder sker.

Bakgrund

I detta arbete har jag utgått från samhället och försökt utreda hur dess förändring påverkar

bildämnet. Jag har sedan fördjupat mig i bildämnets syfte och försökt utreda vilken funktion

bildämnet har idag och ifrågasatt varför bildämnet inte är mer inriktat på ett utvecklande av

elevernas bildspråk. Jag har gått vidare till individen och försökt få svar på varför vi behöver

ett bildspråk. För att få svar på denna fråga blev det för mig naturligt att beröra bildterapin.

Bilden har en explosionsartad framfart genom tv, Internet, reklam, tidningar och

mobiltelefoner. För att exemplifiera varför vi behöver ett bildspråk för att bemöta detta ökade

bildflöde har jag även valt att ta upp hur färger, som är en del av detta bildflöde, påverkar oss.

Detta kapitel handlar därmed om färger och dess påverkan. Jag har också valt att beröra hur

läraren eventuellt kan gå tillväga i undervisningen för att få bildämnet att handla mer om ett

utvecklande av ett bildspråk.
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Bilden som språk

1.Samhället

Behovet av att uttrycka sig genom bilder har funnits i flera tusen år. När bildskapandet

uppkom hade det dock inte samma funktion eller syfte som det har i dagens samhälle, men

behovet har funnits där nästan lika länge som människan. Barbro Luterkort skriver:

Så länge det funnits människor på vår jord, så länge har också bilden funnits som uttryck

för människans önskningar, behov och drömmar./---/ Varje epok i historien har sin stil och

i konsten ges uttryck för vad vi känner och tänker.1

Hennes uttalande få stöd av det faktum att de skulpturer, utsnidade i ben och sten, som var

den första konstarten verkade som fruktbarhetssymboler. Samt de grottmålningar, som flera

tusen år senare skapades i grottor i Nordspanien och Sydfrankrike vilka tros ha ansetts ha en

magisk funktion i syfte att få makt över djuren och över livets gång.2 Kanske har vi av naturen

ett behov av att uttrycka oss i bild och skapa olika symboler för olika syften? När uppstod

konsten egentligen? I boken Världskonsten från urtid till nutid beskrivs hur konstens

begynnelse får räknas ”från den tidpunkt då en vilja vaknar att forma något annat än och

något mer än blott och bart funktionsbestämda redskap i den rena praktiska nyttans tjänst”.

Det vill säga under den äldre stenåldern för omkring 25 000 år sedan. 3

Vårt bildspråk och behov av att uttrycka oss har dock utvecklats sedan dess. Också vår

tillgång till bilder har ökat drastiskt bara under det senaste århundradet. Johan Frid skriver i

boken Intro Bild att samhället förr var bildtomt i jämförelse med idag. Frid menar på att det

fram till 1800-talets mitt endast fanns kyrkomålningar, skulpturer i stadshusen och bara ett

fåtal väggboningar i hemmen. Han skriver vidare att bildflödet bara har accelererat i takt med

våra tillgångar till foto, film, dagstidningar och tv och att vi idag fullkomligt överöses med

                                                          
1 Luterkort, Barbro (1999). Barn i bildterapi. Att berätta om det svåra i bilder och videosagor. Stockholm:
Prisma. S. 15
2 C. Munro, E., Rudorff, R. & Lynton, N. Övers. G. Söderberg, Bengt (Publiceringsår saknas).Världskonsten

från urtid till nutid. Målarkonstens, skulpturens, arkitekturens och ornamentikens historia. Malmö: Bra Böcker
AB s. 6
3 Ibid.
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bilder. Frid menar vidare att information i form av bilder är något vi håller på att lära oss att

leva med och att bildens betydelse i samhället har ökat markant.4

Hans Wetterholm pekar på det faktum att alltfler yrken och utbildningar numera också är

beroende av bilder på ett sätt som tidigare inte gått att förutspå. Wetterholm pekar på att det

dock är främst inom massmedierna som bildrevolutionen skett. Han tar upp tre orsaker till

detta:

1. Tekniken ger möjlighet till snabb bildöverföring med hjälp av elektronik, tele- och

datorteknik.

2. Möjligheterna att manipulera bilder tycks nästan vara obegränsade när det gäller att

reducera, tillföra och mixa bildinnehåll. De kan användas för att förklara och förtydliga

och är då en tillgång, men tekniken själv sätter inga gränser för vad som är överdrifter,

omoraliskt eller kriminellt.

3. Bilden tekniska utveckling har gått så fort fram att utbildning och skola inte har hunnit

med. Många talar fortfarande om att ”kameran inte ljuger” och att ”det är sant, för jag

har sett det på bild”. Det är mycket vanligt att både barn och vuxna förväxlar bilden

med verkligheten. Vi saknar helt enkelt inte tillräckliga bildkunskaper.5

Wetterholm menar även att datorer allt mer flitigt används i skolan och att så gott som alla

snart har tillgång till denna teknik. Han understryker vikten av att vi därmed känner ett ansvar

när vi uttrycker oss med bilder och att vi lär oss att läsa bilder som ett språk.6  Att

kommunicera med bilder kräver alltså kunskaper i såväl att tolka och kunna ta till sig bilder

och deras budskap samt kunskaper i hur vi själva kan förmedla ett budskap med hjälp av dem.

Ingelise Elverdam belyser också, liksom Wetterholm, att vi dagligen överöses vi med

information i form av bilder från bland annat nyhetssändningar och skriver att:

Särskilt bildmediet har en stark effekt på oss och ger oss på samma gång indirekta

informationer. Då det faktiskt inte är möjligt att på en halvtimme ta ställning till alla

inslagen med både intellekt, känslor och sinnen, blir vi tvungna att låta de flesta strömma

förbi. Detta är en vanlig situation i vår vardag. Den omfattande användningen av

                                                          
4 Frid, Johan (2002).Intro Bild. Skapa, Kommunicera, Förstå. Malmö: Didacta Förlag s. 277
5 Wetterholm, Hans. (1996). Det synliga språket. En lärobok av Hans Wetterholm. Stockholm: Runa Förlag. s.
48
6 Ibid. s 50
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bildmediet har nämligen haft den verkan att vi för det mesta måste inta en passiv roll i

förhållande till bilder. Det är emellertid viktigt att vara uppmärksam på att vi ändå

påverkas av dem./---/ Nu är det inte i sig självt något fel med den teknologiska

utvecklingen, frågan är bara om den psykologiska hinner med. Allmänt uttryckt kan man

säga att samhällsstrukturen i dag har den verkan att vi tvingas att ge mycket hög prioritet åt

de yttre betingelserna och de intellektuella funktionerna, vilket sker på bekostnad av de

mer kreativa funktionerna.7

Bildmediet exploderar alltså i samhället och vi får därmed ett ökat behov av att kommunicera

med bilder. Att vi påverkas av bilder också rent fysiskt är ett faktum som inte går att förbise.

Kenneth Wide beskriver det så här: ”Bildens kombination av mönster och färger påverkar

kroppens energitillstånd, väcker affekter och känslor som kan vara både behagliga och

obehagliga.”8 I och med denna påverkan behöver vi också kunskaper och strategier för att

kunna bemöta bildflödet. Detta accelererande bildflöde skapar också ett behov av att själv

kunna uttrycka sig genom bilder för att förmedla saker.

2. Skolan

Synen på bildämnet

Hans Wetterholm ser bildämnet som en alltför lite utnyttjad resurs i såväl lärarutbildning,

barnomsorg och skola. Han menar att bilden i nära samspel med ordet är en del av vårt språk

och att det därför måste ingå i var och ens förmåga att använda det som ett uttrycksmedel.

Wetterholm hävdar även att förutsättningarna för utvecklingen av ett bildspråk är att

bildundervisningen bygger på att utveckla elevernas iakttagelse-, föreställnings-, och

uttrycksförmåga vilket han menar kräver en omprövning av verksamheten både inom

barnomsorg och skola. Wetterholm menar vidare att det funnits en avsaknad av en gemensam

grundsyn på ämnet varifrån en utveckling av bildpedagogiken har kunnat ske och att synen på

bilämnet och dess tradition har inneburit ett hinder för en pedagogisk utveckling. Anledningen

menar han, är att bilden inom barnomsorgen länge har betraktats som en aktivitet, ett sätt att

sysselsätta sig där målandet och tecknandet liksom arbetet med material är ett mål i sig. Detta

trots att den pedagogiska forskningen har visat att den språkliga utvecklingen är beroende av

                                                          
7 Elverdam, Ingelise (1993). Ditt kreativa inre. Finn dig själv genom att teckna och måla. Västerås: ICA
Bokförlag. s. 7f
8 Wide, Kenneth. (2005). Bildens heland kraft. Falun: Mareld. s. 125
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och påverkas av bilder. Wetterholm menar att bilden liksom orden är ett hjälpmedel att

beskriva verkligheten. Det faktum, att vi börjat vänja oss vid att tala om bilden som språk,

menar Wetterholm är ett synsätt som i hög grad påverkar bildpedagogiken. Wetterholm

skriver vidare att medan förskolan ser bildskapandet som en aktivitet, är det vanligt att skolan

lägger störst vikt vid bilden som en produkt. Läraren ger anvisningar om hur bilden ska bli då

den är färdig och det tillhör inte ovanligheterna att eleverna i en klass gör likadana bilder.

Wetterholm menar att dessa bilder som språkliga uttryck är ointressanta och att då eleverna

lämnas att göra vilken bild de vill så behandlas dessa bilder sällan som språkliga uttryck.

Wetterholm hävdar därmed att bilden som språkligt uttryck ska vara det gemensamma och

centrala, inte aktiviteten som i barnomsorgen och inte heller som föremål, så som skolans

tradition ser den.9

Wetterholm skriver att folk förr inte trodde att kultur och sociala förhållanden hade någon

inverkan på bildspråket och inte heller ansåg att bildspråket skulle bli föremål för

undervisningen. Wetterholm skriver att intresset numera riktats mot bildspråket då bilden har

fått en alltmer framskjuten position och att barnen därmed nu både ”upplever mycket av sin

omvärld genom bilder och påverkas i sin uppfattning om verkligheten av bilder.” Och att

strävan är att  ”barnen i större utsträckning ska lära sig att berätta om sina upplevelser och

iakttagelser i bild” för att möta denna bildvärld. Wetterholm skriver vidare att barnen på detta

sätt därmed får ”ett eget bildspråk att möta massmediabildens språk med.” Han pekar även på

att barnen tidigt kan tillgodogöra sig nya uttryckssätt och att de, om undervisningen är väl

anpassad efter deras intresse och om de ser vad syftet med kunskaperna är, utvecklar sin

bildförmåga. 10

Bildämnet som aktivitet eller kreativitet?

Hur har då fokus kommit att hamna på bildämnet som aktivitet eller dess produkt?

Wetterholm menar att den svenska förskolan till stor del formats och påverkats av Piagets

teori om barnets tankeutveckling. Dvs., att bildens roll inte i första hand är ett språkligt

redskap utan en grund för sinnesupplevelser. Wetterholm pekar också på att det redan i 1980

års läroplan för grundskolan (Lgr80) beskrivs hur bildämnet är ett språk där tanken är att

eleverna ska utveckla förmågan att självständigt skapa bilder, kommunicera med bilder, samt

tolka och kritiskt granska olika typer av bilder. Wetterholm uppmärksammar vidare även hur

                                                          
9 Wetterholm, (1996). s. 7ff
10 Ibid. s.15ff
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det i Lgr80 står att eleverna ska bli medvetna om bilden  som språk och lära sig använda

bildspråket som ett kommunikationsmedel. 11 Ingrid Lindahl skriver att bilden som språk

introducerades redan i barnstugeutredningen (SOU 1972:26:27) och nämndes alltså för första

gången för skolans del tio år senare i Lgr 80.12

Men vad säger då Lpo94? Under rubriken skolans uppdrag står följande: ”Genom rika

möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.”13 Innebär detta att skolan har

en syn på kommunikation som något som enbart sker genom samtal, läsning och skrivning?

Längre ner under samma rubrik följer:

I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska

aspekterna uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska

få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama,

rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans

verksamhet.14

Men vad är egentligen skillnaden mellan kommunikation och de olika estetiska

uttrycksformerna? Är inte olika uttrycksformer olika sätt att kommunicera? Jag lämnar frågan

öppen, men om kommunikation begränsas till samtal, läsning och skrivning, hur ska skolan då

kunna uppfylla uppdraget ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett

stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.”15 En stor del av informationsflödet sker

ju nämligen idag genom bilder eller i en kombination av text och bild. I kursplanerna för

bildämnet i grundskolan står detta beskrivet:

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

frågor, uppleva och reflektera över egna och andras erfarenheter samt stimulerar förmågan

att kritiskt granska och pröva sina ställningstaganden. Kunskaper om bilder och

bildkommunikation är en viktig förutsättning för att aktivt deltaga i samhällslivet.

                                                          
11 Ibid. s. 32
12 Lindahl, Ingrid (2002). Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet. Pedagogers vägledning och barns

problemlösning genom bild och form. Malmö: Reprocentralen. s.17
13 Lärarförbundet (2001) Läroplaner för förskolan Lpfö 98, det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och

fritidshemmet (Lpo94), de frivilliga skolformerna LPF94. Solna: Tryckindustri Information. s. 21
14 Ibid. s. 22
15 Ibid. s. 21
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Utvecklingen av bildförmågan ökar barns och ungas möjlighet att använda sin kulturella

yttrandefrihet vilken rymmer såväl rätten att bilda egna åsikter som att utöva inflytande.16

I kursplanen för grundskolan står även som mål att eleven:

• ”Blir medveten om bilden som språk och dess roll och användning i skilda sammanhang

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

bilder”.

• ”Utvecklar förmågan att analysera och samtala om bilder och förståelse av att bilden bär

betydelser, skapar mening och har ett innehåll utöver det föreställande”.17

Bland de mål som elev ska ha uppnått efter femte skolåret står att de ska:

• ”Kunna använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara”.

• ”Ha grundläggande förmåga att granska och tolka bilder och former”.18

Under de mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret är det enda jag

möjligen skulle kunna härleda till att handla om bildspråk att de ska:

• ”Kunna använda egna och andras bilder i bestämda syften”.19

Under rubriken Bedömning i ämnet bild står dock att bedömningen bland annat ska ske utifrån

”elevens säkerhet i och förmåga att kommunicera med bilder för att nå ut med sitt budskap.”20

Innebär inte detta citat att bildämnet därmed ska vara kommunikativt? Och hur sker detta i så

fall? Jag känner att jag i avseendet om i vilken utsträckning detta efterlevs måste ställa mig

lite kritisk. Min erfarenhet är att läraren mycket sällan tar tid till att tala om elevernas bilder i

slutet av lektionen och att bilderna i stället oftast hamnar i elevernas mappar efter lektionens

slut. Min fundering är hur detta mål i så fall uppnås?

I kursplanerna för gymnasiets kurser i bild står det att eleverna ska kunna:

• ”analysera och tolka bildens språk och uttrycksmöjligheter.”

• ”ge exempel på samband mellan innehåll, uttryck och funktion.”

                                                          
16 Skolverket. Grundskolan. Bild (2005-12-28) s 1.
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=23&skolform=11&id=3869&extaId=2
087
17 Ibid.
18 Ibid. s 3.
19 Ibid.
20 Ibid
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• ”beskriva hur bilder kan användas i olika sammanhang.”21

I  kursplanerna för bild på gymnasiet uttrycks alltså inte vikten av ett utvecklande av

bildspråket i lika stor utsträckning som i kursplanen för grundskolan. Dock står det tydligt i

kursplanen för grundskolan att eleverna bland annat ska bli medvetna om bilden som språk.

Men fungerar detta i praktiken? Wetterholm menar att varför bildämnet inte i praktiken

handlar mer om att utveckla bildspråket beror inte på en ovilja bland lärarna utan att lärarna

för låg- och mellanstadiet upplever att de har bristande kunskaper i ämnet.22 Men bildlärarna

på gymnasiet då? De borde väl sitta inne med dessa kunskaper? Säkerligen, men någonstans

verkar det brista.

Anmärkningsvärt tycker jag också det är att det först i kursen Bild och form, fördjupning

(BF1203) beskrivs att ett av målen som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs är att ”ha

utvecklat ett personligt uttryckssätt.”23 Om man ska sträva efter att eleverna ska utveckla sitt

bildspråk, är detta inte ett mål som i så fall ska eftersträvas redan i grundskolan? Anders

Marner tar i Tidskriften för lärarutbildning och forskning upp om bildundervisningens

utveckling och menar här att den gamla synen inom bildundervisningen lever kvar och skriver

att den nationella utvärderingen i bild 1993 visade att den största delen av undervisningen

fortfarande läggs på att skapa bilder. Detta trots att tanken om att bilden som språk istället

borde vara det centrala. Uttrycket ”Bilden som språk” beskriver Marner som att man istället

för det ensidiga skapandet vill lyfta fram det kommunikativa vilken innebär en kontakt mellan

sändare och mottagare.24 Också i Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan (NU 03)

beskrivs det hur bildframställningen är det som dominerar undervisningen. Gunnar Åsén

beskriver i sin artikel Bildämnet i den nationella utvärderingen – några resultat och

reflektioner hur det i utvärderingen av bildämnet klargörs varför bl.a. bildkommunikation och

kritisk bildanalys bör få större utrymme i skolan.

Den nya mediesituationen med en ökad mångfald av olika medier för bildkommunikation –

inom reklam, design, massmedia och samtidskonst – gör att gamla gränser mellan olika fält

börjar upplösas. Om bildämnet på sikt ska kunna spela en viktig roll i skolan och vara i takt

                                                          
21 Skolverket. Gymnasial Utbildning. BF1201-Bild (2005-12-28)
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=5&skolform=21&id=3379&extraId=
22 Wetterholm, (1996) s. 32
23 Skolverket. GymnasialUtbildning. BF1203-Bildoch form, fördjupning (2005-12-28)
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=5&skolform=21&id=3381&extraId=
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med tiden är det angeläget att ämnet utvecklas i riktning mot ett mer renodlat

kommunikationsämne.25

Wetterholm skriver att ”ett av skälen till att vi undervisar barnen i bild är vår önskan att de

ska utveckla sin skapande förmåga.”26 Han pekar på att skapande och kreativitet i den svenska

pedagogiken bara sammanknippas med de estetiska ämnena som musik, bild, dans och drama

när det egentligen handlar om nyskapande i tanke och uttryck vilket han menar berör alla

estetiska uttryckssätt. Och faktum är att ordet kreativitet i Nationalencyklopedin faktiskt

beskrivs som en: ”förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv.”27, dvs.

inte som något som är direkt knutet till de estetiska ämnena. Wetterholm skriver vidare att i

och med att kreativitet, som egentligen även berör vetenskap, inte nämns i läroplanen i

samband med de natur- och samhällsorienterade ämnena uppfattar såväl lärare som elever

självständiga tankar inom dessa ämnen som något helt annat än kreativa.28

Ingelise Elverdam menar att de kunskapsbetonade ämnena är mer prioriterade inom skol- och

utbildningssystemet än de estetiska ämnena. Anledningen till detta uttrycker hon grundar sig i

att samhällets krav på kunskaper ser ut så. Hon menar vidare att detta även avspeglar sig i

undervisningsformen i de kreativa ämnena genom att undervisningen är mer inriktat på att

lära ut tekniker och att målning och teckning ofta får en ”målinriktad användning omkring

fastställda uppgifter.”29 Elverdam skriver vidare att hon inte förkastar det målinriktade

arbetssättet och vikten av att eleverna får lära sig tekniker men att hon befarar att strävan att

lära barnen vikten av att ”experimentera och arbeta med det spontana och fria uttrycket”30 kan

komma att bli eftersatt. Inom skolan menar hon också att det är en attitydfråga huruvida vi är

produkt- eller processorienterade. Elverdam är av uppfattningen att det för det mesta är

produkten som räknas och att vi blivit vana vid att det aktiva arbetet alltid ska resultera i ett

synligt resultat. Hon menar att hon hellre hade sett att vi kunde se process och produkt som

något sammanhängande så att också utbytet av processen skulle komma fram.31 Denna

uppfattning delar Janet Svensson som menar att man dock inte bör glömma att också

                                                                                                                                                                                    
24 Tidskrift (nr. 2/3 2000) s. 108
25 Åsén (2005) Bildämnet i den nationella utvärderingen – några resultat och reflektioner. Bild i skolan –
konst/media/design (2005:4) s 14
26 Wetterholm, (1996) s. 51
27 Nationalencyklopedin:(2005-12-20) http://www.ne.se/jsp/customer/login.jsp
28 Wetterholm, (1996) s. 51
29 Elverdam, (1993) s. 13
30 Ibid.
31 Ibid.
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produkten är av stor betydelse då den kan innebära en utvecklingsmöjlighet och verka positivt

på självförtroendet för den som skapar bilden.32 Kanske är det så att eleverna måste prestera

saker de blir stolta över och kan växa med för att de ska behålla intresset för ämnet och vilja

fortsätta utvecklas. Den färdiga produkten kan ju också ses som ett konkret ”bevis” på vad

eleverna lärt sig och hur de har utvecklats som också kan ligga till grund för och visa vad

nästa steg i utvecklingen ska bli.

Vad är kreativitet och hur uppstår det?

Wetterholm skriver att vad som behövs för att kreativitet ska uppstå är bakomliggande

kunskaper i form av fakta, erfarenheter, begrepp och starka upplevelser.33 Denna uppfattning

återfinns i Vygotskijs synsätt. Liisa Ängquist har gjort en fördjupning om Vygotskijs

kreativitetsbegrepp och menar att han hävdar att: ”barns lek är en kreativ bearbetning av

upplevelser, där barn prövar och skapar nya verkligheter genom att involvera tidigare

erfarenheter med det nya.” Förmågan att sätta samman det gamla med nya kombinationer är

alltså kreativitet. Hon skriver vidare att ”Progressionsmässigt förlöper denna kreativitet i fyra

utvecklingsfaser från ursprungliga, enkla former till mer komplexa. I dessa former utvecklas

ett samband mellan fantasi och verklighet.” 34 Dessa fyra former kan sammanfattas enligt

följande:

1. Den första formen utvecklas genom att de kreativa aktiviteterna hämtas ur livets egentliga

verklighet och bygger därmed på våra tidigare erfarenheter. Vygotskij menar därmed att

barns fantasi egentligen är fattigare än de vuxnas då de vuxnas erfarenheter är mer

mångfasetterade och har en större variation. Detta resulterar i godare möjligheter till en

kreativ fantasi. Barn måste därmed tidigt få möjlighet till att få vidga sina erfarenheter för

att få en bättre grund för sin skapande verksamhet.

2. Den andra formen grundar sig på interaktionen mellan ”den färdiga fantasiproduktionen

och en reell företeelse som faktiskt existerar i verkligheten.”35 Genom den socio-

kulturella miljön och olika medier i kombination med fantasin skapar vi starka bilder av

saker och platser vi aldrig mött eller varit på som inte helt stämmer med verkligheten.

                                                          
32 Svensson, Janet (2002). Bildterapi enligt almametoden. Västerås: Solrosens Förlag AB. s. 72
33 Wetterholm, (1996) s. 53
34 Tidskrift för lärarutbildning och forskning nr2/3 2000. Tema: Kreativitet. Umeå: Umeå Universitets Tryckeri.
s. 22
35 Ibid. s 23
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Vygotskij menar att det kreativa sambandet mellan det reella och de kreerade bilderna är

en ”högre form av kreativitet och samband mellan fantasi och verklighet.”36 Kreativiteten

påverkas även av andras upplevelser vilket möjliggör att med ”kreativitetens hjälp gå

utanför sina egna erfarenheter och tillägna sig ytterligare intryck.”37

3. Den tredje formen grundar sig på den emotionella känslan. Vygotskij menar att våra

känslor har ”behov av att förkroppsligas i välkända bilder som appellerar till vår

sinnesstämning.”38 Känslan inifrån väljer ut enskilda element ur verkligheten och sätter in

dessa i ett sammanhang som stämmer med vår sinnesstämning. Detta innebär att bilder,

musik, dans m.m. påverkar oss känslomässigt och sätter igång vår fantasi. ”Känslorna som

omfattar människan är en verklig realitet trots att de fantasier som känslorna väcker

kanske inte stämmer med verkligheten.”39

4. Den avslutande utvecklingsformen handlar om att ”en kreativ skapelse i sig själv kan

åstadkomma något alldeles nytt som tidigare inte motsvarar någonting verkligt

existerande.”40 Exempel på detta är föremål människan har skapat utan förebilder i

naturen men som ändå är förbundna med och påverkar verkligheten och utvecklingen i

världen. Vygotskij pekar på att människan hämtar kreativa impulser ”ur den kontext hon

lever i, bearbetar dessa i intellektuellt kreativt tänkande som skapar fantasiprodukter, för

att sedan åter ta gestalt i verkligheten”41 som en slags cirkelform. Men då det åter tar

gestalt i verkligheten är det i en förändrad kraft som också påverkar verkligheten.

Liisa Ängquist skriver vidare att ”Vygotskij värnar visserligen om de estetiska ämnena och

konstens som ett mål i sig, men ser också kreativitet som en nödvändig förutsättning för

evolutionen och människans fortsatta utveckling.”42 Wetterholm betonar även han vikten av

ett kreativt tankesätt och menar att detta tankesätt kan gynnas genom bildämnet om vi bara

utvecklar ämnet i den riktningen. 43

                                                          
36 Ibid.
37 Ibid.
38 Ibid. s 24
39 Ibid.
40 Ibid.
41 Ibid.
42 Ibid. s. 22ff
43 Wetterholm,(1996) s. 53
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Vad skiljer bild från övriga estetiska uttryckssätt?

Vad är det som gör bildämnet så unikt? I Janet Svenssons bok Bildterapi enligt almametoden

tyckte jag mig skymta ett svar.

Bilden är ett eget språk som lever bortom eller samtidigt med orden. Den målade bildens

genuinitet och suveränitet ligger i att vara meningsbärare samt ge form åt och konkretisera

djuppsykologiska sammanhang. Övriga kreativa gestaltningssätt, t.ex. musik, dans och

improviserat drama, är flyktiga eller abstrakta. Bilden är konkret och beständig. En

bildskapare kan efter ett år ta fram sin bild för att se på den och bli ytterligare medveten

om bildinnehållet. /---/  Den målade bilden är och förblir det kreativa uttryck som mest

lämpar sig i behandlingsarbete just genom sin förmåga att vara beständig och därmed ge

större möjlighet till reflektion.44

Svensson verkar här ha förbisett det faktum att det idag finns möjligheter att bevara även

andra estetiska uttryck som musik, teater och dans på CD- skivor och på film. Men ändå

kvarstår det faktum att det i terapin främst används bilder och bildskapande som

behandlingsform. Detta måste bero på att det finns något inom bilden som är mer påtagligt

eller möjligen enklare att analysera än i de övriga uttryckssätten. Kanske är det att

musikskapandet, dansen och teatern ofta sker i samspel med andra så att bilden blir

överlägsen i behandling i och med dess möjligheter för individen att skapa själv? Faktum är

också att bilden i större utsträckning kommunicerar med människor och når fler än någon av

de andra uttryckssätten i form av reklampelare, tidningar och övriga medier. Kenneth Wide

formular det istället så här:

Bilden är ett eget kommunikationssystem, som talar till oss med ett eget språk. Den talar

interaktivt under bildskapandet och fortsätter att tala och ge mening så länge bilden finns

till. Liksom drömmar talar bilder genom symboler, men i bildskapandet dessutom genom

val av material, sammansättning och uttryck.45

Kanske är det detta sista, att bilden skapar större möjlighet till reflektion både innan, under

och efter skapandet, som gör ämnet specifikt gentemot de övriga estetiska ämnena.

                                                          
44 Svensson, (2002) s. 36
45 Wide, (2005) s. 192
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3. Behovet av ett bildspråk

Bilden som terapi

För att försöka utreda varför vi behöver ett bildspråk har jag valt att studera vilka tankegångar

som finns inom bildterapin då jag anser att mycket av de tankegångar som finns här går att

även överföra till bildämnet. Med detta menar jag inte att vi i framtiden kommer arbeta som

bildterapeuter men dock finns det delar inom detta ämne som vi kanske måste ta till oss för att

i kunna svara för våra elevers behov. Läraryrket blir alltmer socialt och jag tror därmed också

att våra elever kommer vara i ett allt större behov av alternativa uttryckssätt till det verbala.

Dvs.,  att behovet av ett bildspråk kommer vara större i framtiden. Vad är då bildterapi?

Barbro Luterkort beskriver det så här:

Bildterapi är en terapiform där själva skapandet, gestaltandet är en del av terapin. Denna

kreativa terapiform kallas icke-verbal. Men meningen med bildterapi är ju att få fram

tanken, ordet och känslan. Känslan som bearbetas i bilden kan så småningom kläs i ord.46

Ingelise Elverdam menar att de flesta människor bär på upplevelser som kan vara svåra att

sätta ord på och för att kunna uttrycka dessa känslor kan man behöva ta hjälp av ett icke-

verbalt medium, som teckning och målning. Detta för att lyckas skapa ett sammanhang. Hon

menar även att glädjen i att skapa kan verka som en frigörande process som gör att vi får

balans i vår vardag. 47 Ingrid Lindahl menar att också Vygostskij pekar på hur de estetiska

formerna, dvs. lek, bild- och formskapandet bidrar till att barnens ”kunskapsskapande

fördjupas, blir produktivt” och därigenom medverkar ”till förändring och utveckling av

samhället och kulturen.”48  Elverdam uttrycker hur bildskaparen i målningsprocessen kan få

möjlighet att uttrycka starka känslor som det inte är möjligt eller kanske lämpligt att ge

uttryck för i mötet med andra människor. Målningsprocessen beskriver hon då kan ha en

renande verkan på så sätt att personen då får ut känslorna ur energisystemet och istället ge

plats för en annan känsla och möjligtvis även en ny insikt.49

Wetterholm menar att när vi skapar vill vi inte bara förmedla synintrycken, utan även det vi

upplever med våra övriga sinnen. Dessa intryck kan vi förmedla genom linjernas (arga och

                                                          
46 Luterkort, (1999) s. 15
47 Elverdam, (1993) s. 10f
48 Lindahl, (2002) s. 23
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snälla), färgernas (glada och dystra), och ytornas (hårda och mjuka) karaktärer. När vi

medvetet utnyttjar dessa möjligheter ger vi bilden ett personligt och emotionellt innehåll.

Wetterholm påpekar även att små barn som inte ännu lärt sig att måla föreställande intuitivt

uttrycker sina känslor på detta sätt. Och han understryker vidare att ”De har en förmåga, som

vi inte får ta ifrån dem.”50 Hans Wetterholm menar också att ”Sannolikt är det så att den som

har ett eget väl utvecklat bildspråk också har förmåga att hålla isär bild och verklighet och kan

skilja mellan schablonbild och andra bildspråkliga uttryck.”51

Färgers betydelse och påverkan

I ovanstående stycket behandlade jag behovet av ett bildspråk som ett alternativ till det

verbala språket för att kunna kommunicera med och nå ut till samhället. I detta stycke ska jag

genom att beskriva hur vi påverkas av färger försöka exemplifiera varför vi behöver ett

bildspråk för att kunna tolka och bemöta den information vi möter i samhället, dvs. då

samhället kommunicerar med oss. Bildflödet ökar ständigt i samhället. Komposition, form

och färg är avgörande huruvida informationen i bilderna går fram eller inte. Jag har valt en av

dessa komponenter för att försöka utreda hur detta bildflöde påverkar oss, nämligen färgen.

Färger har liksom bilder en stark påverkan på oss men frågan är hur de egentligen påverkar

oss? I och med ett ökande användande av färger skapas också ett behov av att kunna tolka,

och till viss del även avskärma sig från detta vimmel. Kunskaper om färger och dess påverkan

kan också i vissa fall även vara avgörande för huruvida sändaren lyckas förmedla det denne

avser eller inte i en bild. I kursplanen i Bild för gymnasiet står att eleverna ska ha ”kunskaper

om färglära och erfarenhet av att gestalta perspektiv och djupillusion.”52 Detta trots att

elevernas behov av kunskaper om färg är större än så och även bör inrymma kunskaper i

färgpåverkan  Nedan följer därmed en fördjupning i färg, dess betydelse och påverkan.

Karl Ryberg skriver att ”Det är en gammal kunskap att människans känsloliv blir djupt

påverkat vid betraktandet av färg och form.”53 Han redogör vidare för hur färgen i naturen

kommunicerar med oss. Han menar även att om vi saknar dessa ”kulörta hållpunkter”

resulterar det i förvirring och risken att vi råkar illa ut ökar. Ryberg beskriver också hur färgen

är en oerhört snabb signal och att detta är skälet till att man använder färger som

                                                                                                                                                                                    
49 Elverdam, (1993) s. 68
50 Wetterholm, (1996) s. 15
51 Wetterholm, (1996) s. 78
52 Skolverket. Gymnasial Utbildning. BF1201-Bild (2005-12-28)
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trafiksignaler, på brevlådor, som varningsmarkeringar, för att märka ut tåglinjer etc och att vi

är duktiga på att tolka dessa färgsignaler då vi mer eller mindre har inbyggt i oss olika färgers

symbolik.54 Han konstaterar vidare vilken medvetenhet som finns inom reklam, och

marknadsföringsindustrin om hur färger påverkar och förmedlar olika saker till mottagaren

och hur en felaktig nyansskiftning kan göra kunden ointresserad.55 Vi är alltså oerhört

känsliga för färger vilket Ryberg menar innebär att folk även bör vara uppmärksamma på

vilka färger de omger sig med i hemmet då färgerna har en psyko- fysisk påverkan. Detta

innebär enligt Ryberg att ”Långtidseffekterna av vissa nyanser och klanger kan vara

emotionellt stötande och hos känsliga personer ge upphov till direkta sjukdomssymptom.

Irritation och kraftlöshet, ögonsveda och huvudvärk är exempel på kulörtrelaterade besvär.”56

Ryberg hänvisar vidare till konstprofessorn Johannes Itten som har studerat effekten av olika

färger och kommit fram till att:

• En varm orange ton har cirkulationsbefrämjande inverkan

• En turkos ton kyler ner och dämpar blodcirkulationen

• Gult ljus anses höja vakenhetsnivån och är mentalt stimulerande

• Grönt påverkar inte nämnvärt skelettmuskulaturen i någon riktning.57

Jan Sisefsky menar att det inte riktigt är så enkelt och pekar istället på att hur vi upplever

färger beror mycket på hur kulörstarka de är och i vilka situationer de förekommer. Som

exempel pekar han på hur en gul kulör inte kommer till sin rätta mot ett vitt papper. 58

Kenneth Wide menar också han att färger förändras beroende på i vilka situationer de

uppträder. Med kunskap om hur olika färger påverkar varandra kan man därmed förstärka

deras uttryck menar han.59 Färger kan även ha olika innebörd vid olika situationer. Janet

Svensson beskriver hur färgerna har en positiv och en negativ pol där den röda färgen

exempelvis både kan stå för blod och smärta som för kärlek och värme.60

                                                                                                                                                                                    
53 Ryberg, Karl (1999). Färger i vardagsliv och terapi. En bok om färgernas stimulerande effekt. Västerås: ICA
Förlag. s. 39
54 Ibid. s. 42ff
55 Ibid. s. 49ff
56 Ibid. s. 54
57 Ibid. s. 67f
58 Sisefsky, Jan (1995) Om färg. Uppleva, förstå och använda färg. Värnamo: ICA Bokförlag. s. 68f
59 Wide, (2005) s. 126
60 Svensson, (2002) s. 116
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Sant är att det i varje fall överallt finns kulörer som påverkar oss på olika sätt. Ryberg

beskriver hur olika individer dock reagerar olika på olika kulörer och att valet av färger

speglar personen. Ryberg menar att den utåtriktade handlingspersonen reagerar på och väljer

de klara, starka nyanserna medan den blyga personen väljer milda pasteller eller toner ur

gråskalan.61 Men är det verkligen så enkelt? Elverdam menar att detsamma som gäller för

bilder gäller för färg, dvs. att det inte är slumpartat vilken färg man väljer då vi tillmäter

färgerna ”kvaliteter som uppstått utifrån personliga upplevelser.”62 Janet Svensson menar

liksom Elverdam att upplevelsen om färg och dess betydelse är individuell och menar att

färgerna på de saker vi upplevde som positiva som barn ligger till grund för hur vi uppfattar

färger även som vuxna.63 Ingelise Elverdam ger det hela ytterligare en aspekt och skriver att

hur vi uppfattar en färg även är kulturellt betingat då olika kulturer ger de olika färgerna olika

symbolik. Hon menar vidare att ”De egenskaper som individen tillmäter en färg speglar både

det kollektiva och det unika hos människan.”64

I fråga om färgterapi menar Sisefsky att det står utom all tvivel att man kan förbättra såväl

sjukdomar som olika psykiska komponenter. 65Ryberg drar det hela ännu en bit längre och

hävdar att också huden kan uppfatta färger. ”Man har konstaterat att färgbestrålning ger

motoriska effekter även vi tätt slutna ögon, ja, också vid fall av fullständig blindhet.”66 Detta

skulle i så fall innebära att färgernas påverkan är större än man kan tro. Karl Ryberg beskriver

vidare hur människor påverkas olika av färger och beskriver hur vuxna kan få

koncentrationssvårigheter av mättade och kraftfulla kulörer i sin miljö, medan dessa kulörer

har nästan en motsatt effekt på barn och ungdomar som istället tycks ha behov av att omge sig

med denna typen av kulörer.67

Då färger både sätter igång biologiska instinkter hos oss och även då påverkar oss psykiskt

kan man alltså använda färger som terapi. Men man kan då också tänka hur denna ständiga

färgpåverkan vi möter egentligen påverkar oss. Karl Ryberg menar att psyket korrigerar det

mesta men att dessa justeringar i längden är tröttande och irriterande. Han menar vidare att vi

dagligen dränks i starka kulörer. ”Ingen generation har någonsin utsatts för så massiva

                                                          
61 Ryberg, (1999) s. 70f
62 Elverdam, (1993) s. 60
63 Svensson, 2002) s. 115
64 Elverdam, (1993) s. 54
65 Sisefsky, (1995) s. 70
66 Ryberg, (1999) s. 68
67 Ibid. s. 70f
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färgstimuli som vår. Och därför kan det vara mycket viktigt att veta hur färg och ljus faktiskt

påverkar oss.”68

Jan Sisefsky menar också han att den färgrikedom som nu finns i samhället gör att vi blir

överstimulerade och därmed mår dåligt. Han skriver vidare att medvetenheten om en

färgplanerad miljö ökar och också behövs för att vi ska kunna fungera i samhället.69 Utifrån

detta kan man våga konstatera att våra upplevelser av färger skiljer sig åt. Dock påverkas vi

av det ständigt ökande färgflödet vilket också skapar behov av att finna ett sätt att hantera det

på. Kanske är grunden ett medvetandegörande hos eleverna? Möjligen kan detta ske genom

samtal kring färgers påverkan och hur våra upplevelser skiljer sig åt. Vilka färger tilltalas vi

av, mår vi bra av och varför? Ökade kunskaper om färger, hur de påverkar, deras symbolik

samt hur man kan förmedla sig genom dem i bild kanske i framtiden blir allt mer nödvändiga

kunskaper.

Att tolka bilder

När jag började denna undersökning funderade jag mycket över vilka möjligheter vi

egentligen har att kunna tolka budskapet i våra elevers bilder? För att kunna tolka bilder eller

för att förstå vad en person har för avsikt att säga med sin bild hävdar Luterkort att tolkaren

inte bara måste känna individen, utan även ha tillgång till en hel kollektion av bilder. Hon

skriver att en tolkning även förutsätter att tolkaren känner till situationen i vilken bilden är

gjord.70 Detta påstående understöds av Janet Svensson som också menar att det är omöjligt att

lösgöra en bild ur sitt sammanhang och försöka säga något övergripande om personens

tillstånd.71 Men samtidigt menar Luterkort på att: ”Det är inte den frimodiga och harmoniska

pojken som målar bilden med den lilla hunden i hörnet av papperet. Det är den blyga, rädda

och ensamma pojken som gör det – han som inte vågar närma sig barngruppen utan håller sig

i utkanten, precis som hunden i hörnet.72 Ingrid Lindahl skriver hur även Orlowskaja och

Johansson hävdar att: ”lyckliga barn tecknar på ett lugnt och livligt sätt och använder glada

färger, medan barn med själsliga konflikter tecknar på ett disharmoniskt sätt.”73 I bilden

kommer alltså individen fram och bilder kan säga mycket om en person. Kenneth Wide menar

att varje tecknad linje, beroende på om den är mjuk, hård, kontrollerad eller spontan, bestämd

eller trevande, berättar något om individen som har gjort den. Tillsammans menar han att

                                                          
68 Ibid. s. 107
69 Sisefsky, (1995) s. 9
70 Luterkort, (1999) s. 89ff
71 Svensson, (2002) s. 68
72 Luterkort, (1999) s. 90
73 Lindahl, (2002) s. 46
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linjerna blir ett sammanhang som förmedlar något tillbetraktaren.74 För det första förutsätter,

om vi vill förstå vad en elev har velat förmedla eller uttrycka alltså att vi har kunskaper som

enbart bildterapeuter besitter, att vi känner våra elever och att vi har tillgång till ett flertal av

deras bilder. Som lärare kommer vi aldrig ha möjlighet att besitta dessa kunskaper, men

samtidigt utesluter inte det att vi inte kan se varningssignaler i bilderna om vi är

uppmärksamma. Om vi upplever något i en elevs bild som vi reagerar på hindrar ju inte detta

att vi tillsammans med eleven har ett samtal om vad den förmedlar.

Våra ungdomar upplever ibland ett tryck från samhället i form av krav på av samhället givna

ideal. Detta sker genom bilder genom media av hur de ska se ut, hur de ska vara, vilka kläder

och saker de ska bära eller i vilka miljöer de ska vistas för att bli accepterade och passa in. En

del upplever också krav på vad de ska prestera från familj och skola och dessa två delar kan

ibland vara svåra att pussla ihop. Kraven kan bli för höga och pressen för stor vilket kan

resultera i att våra barn och ungdomar mår dåligt. Detta skapar också ett behov av att

någonstans få ge utlopp för sina känslor. Ingelise Elverdam beskriver hur Kjeld Fredens

konstaterat att ”kropp och själ kan hållas i balans om kreativiteten stimuleras och stärks.”

Elverdam menar vidare att skapande därmed handlar om existens och utveckling där personen

inte bara skapar något nytt utan även skapar sig själv på nytt.75 Med detta sagt kanske vi kan

våga oss på att konstatera att vi har behov av vårt bildspråk och att detta behov ökar i takt med

samhällets utveckling.

Attityden till kreativitet har betydelse

Elverdam menar att attityder till kreativitet är av stor, för att inte säga avgörande, betydelse

för vår utveckling av bildspråket. Hon beskriver hur barn helt naturligt och med en enorm

fantasi ritar och målar och att huruvida de fortsätter med det eller inte beror på inställningen

till kreativitet som de möter hos andra. Elverdam beskriver hur ett barn i ett hem där

bildskapande inte ses av de vuxna som något accepterat uppfattar bilden som en lek eller ett

slags tidsfördriv. Detta medan ett barn som istället växer upp i ett hem där utvecklandet av

den kreativa förmågan är en naturlig del i vardagen kommer prioritera detta. Elverdam

påpekar även att en kreativ miljö inte är grunden till allt. Om barnet exempelvis inte får

tillräckligt med gensvar kan barnet få en negativ inställning till sin kreativa begåvning och

undertrycka den. Hon skriver vidare av hur stor vikt de vuxnas bemötande av barnens bilder

                                                          
74 Wide, (2005) s. 124
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är. Bildskaparen, som kanske avsett att ge uttryck för några djupa känslor eller försökt

uttrycka något de inte kunnat sätta ord på kan vara mycket sårbar. Detta, menar Elverdam,

innebär att den vuxne inte bör uppträda kritiskt eller analyserande utan istället försöka känna

in vad barnet haft för avsikt att förmedla.76  Vi får alltså redan från barnsben med oss grunden

till huruvida vi kommer utveckla vårt bildspråk eller inte. Detta är värt att notera då man inom

Reggio Emilia –pedagogiken77 menar att barnet upplever mycket av sin omvärld genom bilder

och även påverkas i sin uppfattning om verkligheten av bilder.78 Att bilden som Reggio

Emilia hävdar finns så djupt rotat i människan inte tillvaratas bättre och utvecklas mer under

uppväxt och skolår är ur denna aspekt ganska allvarligt. Är det så, att bara vissa ämnen

prioriteras i skolan? Howard Gardner hävdar det och menar att vi alla är intelligenta, fast på

olika sätt och att alla besitter de nio intelligenserna men utvecklar dem i olika utsträckning.

Han pekar också på att den västerländska skolan varit dålig på att låta människors olika

intelligenser komma till sin rätt och hävdar att det är egentligen bara är två av de nio

intelligenserna som gynnas i skolan. Gardner menar också att:

Människor känner sig mer motiverade och blir mer engagerade om de får möjlighet att

använda sin bästa intelligens, sin personlighet, sin kreativitet, sina talanger och sina

intressen i lärandet.79

Kanske ger detta svaret på varför bildämnet ibland ses som ett tillfälle för eleverna att få

”måla av sig”, eller träna motoriken? Kanske är det denna okunskap Wetterholm tidigare

talade om som ligger bakom att man på allvar inte ser vikten av bildämnet? Elever som

besitter en av de intelligenser som Gardner menar inte faller under ett ämne som i skolan är

prioriterat får ju signalen att det de är bra på inte värderas lika högt som om man har en

utvecklad intelligens inom ett ämne som i skolan är prioriterat. Detta trots att det i Lpf 94 står

tydligt att läraren skall ”utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter

och tänkande.” 80

                                                                                                                                                                                    
75 Elverdam, (1993) s. 8
76 Elverdam, (1993) s. 12f
77 Läs om Reggio Emilia: http://www.reggioemilia.se/
78 Wetterholm, (1996) s. 22ff
79 Nationellt centrum fr flexibelt lärande. Lärstilar och Lärstilsteorier. (2005-12-22)
http://larstilar.cfl.se//default.asp?sid=1351
80 Lärarförbundet (2001) s. 44
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5. Från teori till praktik

Om läraren vill vinkla bildämnet till att handla mer om att utveckla ett bildspråk än att träna

motorik och lära ut tekniker, vad bör denne då tänka på? Att sammanföra teori med praktik är

inte alltid det enklaste. Dock har jag valt att ändå i denna del av mitt arbete försöka få fram

några tips på vad jag som bildlärare kan tänka på om jag vill utveckla bildämnet till att bli mer

inriktat på kommunikation. Jag vill dock understryka att jag inte anser att en utveckling av

bildämnet, till att handla mer om att utveckla ett bildspråk, innebär ett uteslutande av

kunskaper i tekniker. Tvärtom menar jag att möjligheten att kunna uttrycka sig i bilder även

grundar sig i ett behärskande av olika tekniker. Men utvecklandet av ett bildspråk förutsätter

också en medvetenhet om åt vilket håll man ska sträva och hur man konkret ska gå tillväga.

En start kan vara tydligt avgränsade uppgifter som är anpassade efter elevernas nivå och som

ger dem utmaningar. Det kan få eleverna att såväl utvecklas i sitt bildskapande som i sitt

bildspråk. På så sätt kan bildskapandet även upplevas som meningsfullt ur ännu ett perspektiv.

Wetterholm skriver:

Kreativitet och skapande är i första hand en målinriktad tankeprocess. Den äger delvis rum

i det undermedvetna och vilar på kunskaper, erfarenheter och upplevelser. Att sätta mål är

det första viktiga steget på vägen till framgång genom skapande fantasi (LeBouef 1982).

Då vi ber barn att fantisera och teckna och måla lite är det ett ogenomtänkt sätt att få dem

sysselsatta. Istället bör vi peka på problem, som kan lösas och frågor som kan besvaras

med hjälp av bild.81

Wetterholm menar att det naturliga för att beskriva vad människor sett och upplevt borde vara

genom bilder men att vi inte är vana att göra det då vi inte lärt oss att begränsa berättelsen i

bild. Han menar vidare att vi verbalt utesluter vissa saker och betonar det viktiga men då det

kommer till bilder tror vi att vi måste återskapa allt. Wetterholm menar därmed att vad vi

behöver är att utveckla vår visuella föreställnings- och iakttagelseförmåga. Wetterholm menar

att strävan i bildundervisningen ska vara att eleverna lär sig att använda bildspråket och

utvecklar denna förmåga. Han pekar även på vikten av att tillvarata de bildspråkliga

färdigheter eleverna besitter då de kommer till skolan och tillvarata dessa spontana bilduttryck

och lära dem att medvetet använda dessa. Wetterholm menar också att:
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Eleverna ska få möta bildkonsten som en källa till kunskaper och glädje. De ska

uppmuntras att i skapande arbete utnyttja alla sina uttrycksmedel: bild, ord, rörelse, och

ljud. De ska också få lära sig vad som utmärker ett bra bildspråk, så att de själva medvetet

kan arbeta med att förbättra sitt språk.82

Det handlar alltså om att tillvarata de kunskaper eleverna har då de kommer till skolan och

låta dem fortsätta att måla spontant. Tvärtom alltså mot vad bildundervisningen idag ofta

handlar om där läraren, enligt min erfarenhet, ofta ger ganska styrande anvisningar som

eleverna följer och som resulterar i nästan identiska bilder. Barn har livlig fantasi och den kan

läraren därför försöka ta tillvara på och låta dem vidareutveckla. Wetterholm skriver ju även

att det är av stor vikt att uppmärksamma eleverna på att de i bild inte behöver gestalta allt.

Förenklingar kan vara tillräckliga för att nå fram med sitt budskap. Wetterholm beskriver

också hur läraren tillsammans med eleverna kan göra en enklare bildanalys genom att tala om

konstverket. Detta genom att eleverna får beskriva vad de ser, hur tavlan är gjord, om den är i

balans eller obalans, samt dess form och storlek. Genom att göra en sådan analys menar

Wetterholm, kan vi sätta ord på det vi upplever och därmed få redskap att förstå bilden och

tränga djupare in i den. 83 Detta är även av stor vikt då det gäller färger. Wetterholm menar att

vi ofta har en schablonartad uppfattning om färg och att det framförallt är färgerna i naturen

som förenklas. Exempelvis beskriver vi himlen som blå, gräset som grönt, tulpanerna röda

osv. Wetterholm skriver att läraren för att komma ifrån detta bör göra färgiakttagelser och

ägna sig åt blandövningar för att uppmärksamma nyansskiftningarna.84 Wetterholm beskriver

även att vi måste lära eleverna att tolka bilder och förstå att bilder med samma motiv kan

signalera helt olika saker. Lindahl pekar på att barn dock ”behöver både olika mycket och

olika slags vägledning för att tillägna sig bildspråkliga uttryckssätt.”85 Detta kan vi enligt

Wetterholm göra genom att diskutera hur vi upplever bilderna och att vi upplever dem olika

utifrån tycke och smak. Han påpekar även vikten av att eleverna lär sig motivera varför de

tycker det ena eller andra då han menar att ”tyckandet har grund i olika kunskaper,

erfarenheter och traditioner mer än i allmänna känslor.”86 Genom samtal om bilder kan vi

alltså utveckla vårt bildspråk och träningen av seendet ger även resultat i skapandet.
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Wetterholm påpekar att stegringen i ämneskunskaperna måste styras med hänsyn till

elevernas kunskapsnivå och att målet ska vara att de lär sig att både göra och läsa bilder.87 För

att öva elevernas föreställning- och iakttagelseförmåga pekar han på vikten av att träna på att

iaktta ett föremål, beskriva ytan rent verbalt och kanske också känna på den då detta kan

förstärka iakttagelsen. Han understryker också att även om vissa övningar är för svåra för

barnen så ska man heller inte underskatta dem ”utan ge dem träning i att se och på det viset

underlätta för dem att, när tiden är mogen, använda bildens uttrycksmedel i sina egna

bilder.”88

Elverdam skriver: ”man dras till bilder som ger uttryck åt aspekter som aktiveras hos en

själv”.89 Denna uppfattning har också Luterkort som menar att: ”Valet av färg, valet av pensel

och valet av papperets storlek är sällan en slump. Handen uttrycker känslan som finns i

kroppen men som är omedveten.”90 Vi är individer som alltså både påverkas olika av färger

och bilder. Vi dras med andra ord till det vi själva har ett behov av att tillgodose eller

uttrycka. Det är dock först efteråt vi kan få distans till bilderna och försöka reda ut varför vi

skapade just den bilden och varför. För att kunna uttrycka det eleverna har behov utav är det

viktigt att de därför får välja det material som de känner för. En begränsning till papper i A4-

format enbart för att det är enkelt att handskas med och förvara är därmed i detta avseende

inte tillräckligt. Eleverna behöver en variation av material att välja mellan för att deras behov

ska tillgodoses. Elverdam beskriver ytterligare en aspekt som bör tas i beaktning: ”om man

vill använda t.ex. målning som uttrycksmedel, är det viktigt att materialen är någorlunda

lättillgängliga.”91 Kenneth Wide menar att det inte heller är priset på materialet som är av

betydelse utan huruvida materialet stimulerar till kreativitet. Därmed menar han att skrot och

naturmaterial är ett gott alternativ till de ordinära materialen.92

Grunden till kreativitet och skapande är inspiration. Men vart kan man finna denna?

Wetterholm skriver:

Personliga upplevelser och iakttagelser, minnen, tankar och intressen kan liksom gruppens

liv och verksamhet vara grund för bildframställningen. Undersökningar, temaarbeten,
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studiebesök, liksom aktuella händelser och möten med konsten och andra medier ger

uppgifter i bildframställningen. /---/ Barnens ökande förmåga ska tillvaratas. Spännande,

roliga och intressanta bilder ska användas för att bredda bildrepertoaren så att de får öva

och med tiden lära sig behärska olika bildtyper och bildkategorier. Arbetet sker mot en

ökad förmåga att se och iaktta och uttrycka samband så att de kan argumentera och

påverka med sina bilder. Med en ökad säkerhet i att använda bildens uttrycksmedel och

olika typer av bilder får eleverna ett funktionellt bildspråk.”93

Elverdam menar att bildskaparen i bildskapandet synliggör sidor av sig själv i och med att

dessa överförs till papperet och att de därmed går att betrakta. Hon skriver vidare att

bilskaparen genom att föra en dialog med bilderna kan hämta insikter ur både egna och andras

bilder och att denne på så vis kan skapa ett personligt förhållande till dem.94 Hon skriver även

att denna dialog kan vara mycket långvarig och att insikten kan komma först efter ett tag.

Därför menar hon att bilden ska hängas upp bilden så att den ständigt går att se. Vidare

skriver hon att om bildskaparen intar en öppen inställning till bilden och förbiser det den

tidigare upplevt i bilden kan denne plötsligt  uppleva vad bilden har att säga.95 Elverdam

understryker även hon vikten av att även efter bilden är klar ha möjlighet att iaktta den. Detta

är intressant att notera då eleverna ofta i skolan lägger sina bilder i mappar så att varken

någon annan eller de själva får studera dem då de är färdiga.

I bildundervisningen har jag upplevt att det genomgående är att den som är duktig på att

avbilda eller måla mest realistiskt är den som bäst behärskar bildämnet. Denna uppfattning

lever antagligen kvar sedan den gamla läran inom bild. Elverdam beskriver hur hon anser att

läraren ska förhålla sig till elevernas vilja att kopiera redan befintliga bilder.

Vi har för vana att jämföra oss med andra och bli fascinerade av bestämda konstnärer och

tecknare. Det fungerar väl som inlärningsprocess att studera dem, och deras sätt att

uttrycka sig, ligger ofta nära ens eget så att man kan hämta hjälp och inspiration. Men

bibehåller man inte sin särprägel blir det lätt till en död, tekniskt välgjord kopia – och det

är skillnad på att vara tekniker och konstnär. 96
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Genom att efterlikna andra kan eleven alltså lära sig mycket. Men då det kommer till att

utvecklas kommunikativt i sitt bildskapande är detta arbetssätt inte tillräckligt. Det eleverna

istället behöver träna på handlar mer om att försöka förmedla ett budskap i bild och bli

medvetna om att känslan som en bild kan förmedla inte alltid är detsamma som hur nära

avbildad verkligheten den är.

Diskussion

I denna diskussionsdel ska jag försöka utveckla resultatet från litteraturstudien. Jag kommer

här, under var och en av frågeställningarna, redovisa mina tankegångar genom att skriva vad

jag reflekterat över och vilka slutsatser jag kunnat dra utifrån min studie.

Hur påverkar samhällets förändring bildämnet?

Samhällets utveckling förutsätter att bildundervisningen i skolan utvecklas så att eleverna får

bästa tänkbara förutsättningar att möta samhället på. Frågan är varför bildundervisningen inte

verkar ha följt med i samhällets utveckling och anpassats efter det. Fortfarande handlar

bildundervisningen för de lägre åldrarna främst om aktivitet och för de senare årskurserna

ligger fokus på produkten. Detta trots att behovet av att kunna kommunicera genom bilder är

det centrala inom ämnet som eleverna möter i samhället. Kanske beror det på en seglivad

tradition som vägrar släppa taget om bildämnet? Kanske beror det på att bildämnet inte är ett

av de mest prioriterade ämnena i skolan? Möjligen kan det bero på att vi fortfarande inte

skapat oss en gemensam utgångspunkt och ett gemensamt mål att sträva mot?

Samhällsutvecklingen förutsätter såväl att eleverna lär sig behärska och uttrycka sina åsikter

och upplevelser i bild som att de lär sig läsa och tolka bildflödet. Därmed blir kunskaper i

kommunikation inom bild det centrala. Att orka leva i det ständiga bruset i samhället som alla

medier resulterar i förutsätter även att eleverna får kunskaper i hur de kan stänga ute en del av

det ständiga informationen som möter dem dagligen i alla medier i form av tv, reklam,

tidningar m.m. Kunskaper i hur bildflödet och färgflödet påverkar människan blir också

centrala då de utgör en så stor del av vardagen. För att kunna nå ut med sitt budskap krävs att

företagen finner nya former, färger och kombinationer för att deras annons eller budskap ska

synas bland alla andra. Detta bidrar till allt intensivare kombinationer som kräver vår

uppmärksamhet. Enbart kunskaper i färglära i form av färgblandningsövningar blir därmed

otillräckliga kunskaper i dagens samhälle. Eleverna måste få redskapen så att de själva kan
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finna vägar att nå ut med sitt budskap. Detta förutsätter därmed även att eleverna får

kunskaper i vad man kan förmedla med bild, färg och form, alltså även här kunskaper i

kommunikation, samt hur vi påverkas av det ständiga bild- och färgflödet. I avsnittet om

färgers påverkan beskrev Ryberg hur psyket kan korrigera lättare defekter, men att detta

ständiga justerande som alla dessa färgintryck resulterar i, i längden blir tröttande. Detta

pekar, enligt min mening, ytterligare på vikten av att eleverna får kunskaper i att

kommunicera med samhället för att kunna göra sin röst hörd och få redskapen att kunna

bemöta den kommunikation som samhället ständigt försöker föra med den bland annat genom

detta färgflöde.

Varför behöver vi ett bildspråk?

Bildundervisningen anser jag måste svara för det växande behovet av att kunna kommunicera

genom bilder. Denna kommunikation handlar om att ha bildspråket som ett komplement eller

alternativ till det verbala språket med kunskaper om hur vi förmedlar ett budskap genom bild.

Denna kommunikation handlar också om att behärska bildspråket så att vi kan ta emot, tolka

och analysera det bildspråk som vi dagligen möter genom främst olika typer av medier. Vi

behöver alltså bildspråket som ett alternativ till det verbala språket då vi genom bildspråket

kan uttrycka saker vi av olika anledningar inte förmår verbalt. Bild används inom bildterapin

just för detta syfte med framgång. I min litteraturstudie har jag reflekterat över hur vi som

bildlärare inte besitter dessa bildterapeutiska kunskaper, men likväl kan uppmärksamma i

elevernas bilder hur de mår. Även fast vi inte har en bildterapeuts kunskaper att tolka in saker

i elevernas bilder kan vi ändå uppmärksamma elevernas uttryck och då vi reagerar på en bild

uppmärksamma den och kanske samtala om vad bilden signalerar. Då vårt arbete blir alltmer

socialt upplever jag att vår uppmärksamhet på elevernas hälsa och kunskaper i hur vi ska

bemöta olika uttryck i bilderna kanske också är en del av den roll vi kommer ha i framtiden

som lärare. Det är kanske tanke som möjligen också kräver en diskussion om vi ska kunna

fastställa i vilken riktning vi ska verka. Vad skolan ska syfta till bör grunda sig på vilka behov

som finns hos eleverna och grunden för ett lärande är att eleverna mår bra.

Att låta bildämnet innebära att den som är skickligast på att avbilda verkligheten vara den som

kännetecknas som den mest begåvade inom ämnet är något vi möjligen också bör tänka över

som pedagoger. Är det verkligen denna uppgift bildämnet ska ha som avsikt att fylla? Är det

inte den enskilda individens möjligheter till utveckling av ett bildspråk som ska stå i centrum?

Den som inte är uppväxt i en miljö som är gynnande för bildämnet, eller av andra anledningar
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har svårigheter med exempelvis motoriken, ska den eleven då se bildämnet som något som

inte är ämnat för dem, hämmas i sin utveckling och på så sätt berövas detta språk? Jag menar

att strävan borde vara att skolan ska vara till för alla med möjligheter för alla att utvecklas i

största utsträckning i alla ämnen. Det faktum att bildämnet inte har varit ett av de ämnen som

varit högst prioriterat inom skolväsendet tror jag att det finns en lösning på. Vi bör dock börja

med att enas om varför ämnet behövs och i vilken riktning det bör utvecklas för att svara mot

samhällets krav. Ingen kommer göra det åt oss. Kunskaper i att kommunicera genom bild ökar

i takt med bildflödets framväxt. I och med ett ökat bildflöde ökar också behovet av redskap att

kunna bemöta detta bildflöde på. I ett alltmer stressat samhälle växer vårt behov av olika sätt

att uttrycka oss på. Bildspråket är ett av dessa sätt.

Om läraren i undervisningen vill sträva efter att utveckla ett bildspråk, hur går

denne då tillväga?

Denna frågeställning var svår att finna några enkla svar på. Dock har jag genom studien

kommit fram till att läraren bör försöka utforma undervisningen så att eleverna utvecklar ett

bildspråk, snarare än tränar motorik eller teknik. Alltför ofta är länken mellan teori och

praktik för svag. Våra tankar om vad vi vill uppnå med vår undervisning är inte alltid enkelt

att realisera. De tänkbara tankar jag kommit fram kan dock ligga till grund för ett utvecklande

av bildämnet mot att handla om bilden som språk, dvs. kunskaper i att kommunicera genom

bilder är en medvetenhet om att man vill utveckla bildämnet i den riktningen. Hur läraren

sedan kan gå tillväga beror till stor del på olika ramfaktorer som gruppens storlek, elevernas

ålder, förkunskaper, mognad, skolans resurser etc. Återigen vill jag passa på att understryka

hur en utveckling av bildämnet till att handla mer om att utveckla ett bildspråk hos eleverna

inte innebär att de inte också behöver kunskaper i teknikerna. Dessa kunskaper behöver

eleverna för att kunna framställa det uttryck med sin bild eller skulptur som de har för avsikt.

Dock anser jag att undervisningen inte bör utgå från att eleverna ska lära sig de olika

teknikerna utan menar att det centrala ska vara bildspråket eller uttrycket. Det jag fann i

litteraturen var bland annat vikten av väl avgränsade uppgifter med tydliga syften. Eleverna

måste känna att uppgifterna är meningsfulla och utmanande. Att bara låta dem skapa fritt är

inte tillräckligt om strävan är ett utvecklande av ett bildspråk. För det första är det långt ifrån

alla elever som klarar av det. För det andra så resulterar det ofta i idétorka eller att eleverna

fastnar i utvecklingen. Eleverna bör också, för att kunna utveckla sitt bildspråk bli medvetna

om att de i bild liksom verbalt har möjlighet att utesluta vissa saker. I tidningar återfinner vi

ofta illustrationer för det som var svårt att beskriva i ord (i form av exempelvis kartor, eller
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hur ett förlopp under en katastrof har ägt rum). Ytterligare en sak är att ta vara på de

bildspråkliga färdigheter eleverna besitter då de kommer till skolan och att läraren uppmuntrar

dem att fortsätta använda sina spontana uttrycksmedel. Eleverna måste för att själva kunna

utveckla sitt bildspråk bli medvetna om vad som kännetecknar ett bra bildspråk. För ingående

instruktioner eller i värsta fall färdiga mallar för eleverna att följa och som inte lämnar något

utrymme till kreativitet och som ofta resulterar i näst intill identiska bilder är inte gynnande

för utvecklandet av bildspråket och understryker bara ännu en gång hur duktig den elev är

som bäst lyckas efterlikna originalet. Denna uppfattning sitter sedan kvar hos eleverna genom

hela skolan och begränsar åtskilliga elevers möjligheter till utveckling. Genom bildanalys kan

eleverna också få redskap för att sätta ord på det de upplever och därmed utveckla sitt

bildspråk. Detta kan även göra dem medvetna om att samma motiv kan signalera vitt skilda

saker. Materialen är också av betydelse. För att kunna uttrycka det eleven avser att förmedla

och utveckla sitt bildspråk behöver eleverna få välja det material de känner lämpar sig bäst.

Att enbart tillhandahålla papper i A4-format är därmed inte tillräckligt i detta avseende. Detta

innebär dock inte att priset på materialet är av betydelse då det istället handlar om huruvida

materialet stimulerar till kreativitet eller inte. Därmed kan skrot och naturmaterial vara ett gott

alternativ till de ordinära materialen, av vikt är dock att materialen är lättillgängliga.

Inspiration i variation är också stimulerande och bidrar till att eleverna lär sig att behärska

olika bildtyper och bildkategorier och stödjer eleverna i deras utveckling av bildspråk.

Elverdam pekar på vikten av att hänga upp bilderna då de är klara då hon menar att

reflektionerna eller ”samtalet” med bilderna inte är över för att bilden är klar. Detta fick mig

att fundera över de flitigt använda pärmar, eller mappar ute på skolorna där eleverna gömmer

undan sina alster då de är färdiga så varken de själva eller någon annan kan ta del av dem.

Möjligheterna för ytterligare reflektioner, såväl gällande de egna som andras alster stängs

annars vilket också resulterar i att utvecklingen av bildspråket inte stimuleras i den

utsträckning som är möjligt.
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Avslutning

Marner pekade på det faktum att den största delen av bildundervisningen fortfarande läggs på

att skapa bilder. Detta trots att det redan för 25 år sedan i Lgr 80 uttryckligen skrevs att

eleverna skulle lära sig att använda bildspråket som ett kommunikationsmedel. Att bildämnet

fastnat så i den gamla synen upplever jag skrämmande. Nog för att skolan ibland anklagas för

att inte hänga med i samhällsutvecklingen, men om den släpar efter mer än 25 år….ja, då är

det väl snart tid för en ordentlig uppryckning? Jag har med detta arbete velat väcka tanken i

vilken riktning vi egentligen vill utveckla bildämnet. Även fast jag har min åsikt klar för mig,

att bildämnet bör inriktas till att bli mer kommunikativt, är detta arbete egentligen bara en

början till en diskussion. Fler aspekter som jag inte tagit upp här finns att täcka in. Mitt arbete

är gjort utifrån de aspekter jag funnit av intresse och av vikt. Faktum är dock att dagens

samhälle ställer andra krav på skolan och eleverna än vad den gjorde igår och om vi ska

uppfylla vårt uppdrag att rusta våra elever inför framtiden bör vi nog ställa oss frågan vad

syftet egentligen ska vara med undervisningen? Vilka behov har vi att tillfredställa?

Detta arbete är ett skrapande på toppen av ett isberg men förhoppningen är ändå att mina

tankar  ska bidra till att väcka nya tankar som kan leda frågan om i vilken riktning bildämnet

ska utvecklas framåt. Min största förhoppning är dock att bildämnet i framtiden ska utvecklas

på ett sätt som resulterar i att detta ämne blir till för alla, så att alla får redskapen att uttrycka

sig med hjälp av ett bildspråk, sitt alldeles egna bildspråk. Våra barn och ungdomar behöver

redskapen som är anpassade för dagens och framtiden samhälle. Inte dåtidens och gårdagens.

Kenneth Wides kloka ord får härmed avsluta detta arbete.

Genom att öva fantasi och visuell förmåga kan vi skapa nya föreställningar. I fantasins

värld har vi obegränsade möjligheter att göra allt. Ta oss vart som helst och bli vad vi vill.

Vi vet inte vad vi kan föreställa oss förrän vi gjort det. Det är genom att förändra det vi

gör, och våra föreställningar, som vi förändrar den vi är. Vi blir de bilder och

föreställningar vi skapar!97

                                                          
97 Wide, (2005) s.201
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