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Sammanfattning

Syftet med den här uppsatsen har varit att studera huruvida bildlärarna i dag samtalar med
eleven om elevens bilder i skolan. Om lärarna ens gör det?! Och hur det går till i så fall.
Undersökningen har varit kvalitativ, sex bildlärare vid sex olika skolor har deltagit.
Informationen har samlats in via intervjuer och observationer. Litteraturstudier har gjorts för
att ge tyngd åt arbetet samt ökad förståelse för skolans utveckling. Resultatet visar att de
tillfrågade lärarna talar med eleverna om elevernas bilder i skolan men den visar också att
frekvensen av samtalen varierar, likaså samtalens upplägg och struktur. Flera av de tillfrågade
lärarna anser även att samtalet är ett bra sätt att knyta ihop en uppgift på innan nästa påbörjas.
Jag kan med den här studien inte dra några generella slutsatser och svara att det är så här
bildlärare i dag arbetar. Studien visar bara hur dessa sex tillfrågade lärare förhåller sig till
samtalet med eleven om dennes bilder.

Nyckelord: dialog, bildsalen
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Inledning

I dag lever vi i ett samhälle som utvecklas i hög hastighet. Informationsflödet är stort och som

individ kan det vara svårt att hantera och ta till sig alla intryck och all information. I vår

västerländska tradition bör intellektet innehålla en god logisk och verbal förmåga. Jag anser

att man som lärare i skolan har ett stort ansvar, privilegium och en möjlighet att träna elever i

dessa aspekter och dessutom i att möta samhällets påfrestningar.

Vår kropp är ett komplext system, kanske framförallt vår hjärna. Hjärnan är uppdelad i två

halvor. Den vänstra kontrollerar den högra kroppshalvan, språk och logiska aktiviteter - samt

sådant som händer i en viss ordningsföljd. Den högra halvan kontrollerar i sin tur den vänstra

kroppshalvan och simultana, rumsliga och konstnärliga aktiviteter. Till viss del bär vi på

medfödda talanger men vi behöver också träna för att utvecklas.1

Personligen är jag övertygad om att människan är en social varelse och att vi lär av varandra. I

den här uppsatsen kommer jag att presentera den studie som jag har gjort om bildlärarna

samtalar med eleven om elevens bilder i skolan idag och om hur samtalet går till. Dessutom

kommer jag att se tillbaka på skolans utveckling samt belysa några personer som jag kommit i

kontakt med under mina litteraturstudier och vars tankar och synsätt haft betydelse för synen

på lärandet i skolan. Oavsett om vi bär på medfödda talanger eller har tränat oss i kunskap har

vi möjlighet att påverka denna inlärningsprocess.  Därför är det så viktigt att vi som lärare i

vår undervisning utnyttjar våra språkmöjligheter, skriftspråket, kroppsspråket, bildspråket och

kanske framförallt det verbala språket. Genom samtalet i bildsalen kan läraren ge eleverna

vägledning och utvecklingshjälp i deras bildskapande och fler elever har möjlighet att ta till

sig kunskap om vi tillsammans genomför bildundervisningen på ett kreativt sätt.

Forskning och diskussion inom bildpedagogiken har till stor del utgått från de

särbegåvades nivå, vilket givit föreställningen att det går av sig självt att göra bra bilder.

Så lätt är det inte, men alla kan lära sig att skapa bilder. Men för detta krävs

undervisning, tid, lyhördhet och ansträngningar.2

                                                  
1 Ahlner Malmström, Elisabet, 1991. Är barns bilder språk? Malmö. Carlsson Bokförlag.
2 Karlsson, Sten-Gösta, Lövgren, Staffan. 2001, Bilder i skolan. Lund: Studentlitteratur
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Genom kommunikationen kan vi dessutom öka förståelsen för oss själva och andra individer i

vårt samhälle, undervisningen kan utvecklas, och svårighetsgraden kan höjas på elevernas

uppgifter. Eleverna stimuleras då att söka nya obeprövade vägar för att nå sina mål. De ges

möjligheter och erfarenheter som kan hjälpa dem att utveckla egna redskap i sökandet efter en

verklighetsuppfattning och därigenom nya kunskaper. Men hur kunskap kommer till uttryck

skiljer sig mellan olika personer. Alla bär vi på olika bagage som påverkar vårt sätt att se och

uppleva saker på. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och

fritidshemmet (Lpo 94) står det så här:

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse./…/

medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg

identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i

andras villkor och värderingar./…/ den skall framhålla betydelsen av personliga

ställningstaganden och ge möjligheter till sådana./…/ Skolans uppdrag är att främja

lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper.3

I Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) står det skrivet om kunskap bl.a. så här:

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter att vi samspelar med

varandra./---/ Eleverna skall få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och

tillämpa sina kunskaper./---/ Varje elev skall få stimulans att växa med uppgifterna och

möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.4

Genom att kunskapen kommer till uttryck i olika former för olika elever gäller det för läraren

att individanpassa undervisningen, dessutom bör samtalen få en naturlig plats och bli en del

av bildämnet. Eleverna får en chans att se och sätta ord på sina nya kunskaper. De

konfronteras med de känslor som involverats under arbetets gång och de lär sig hantera och

reflektera över dem. Samtalet skulle kunna ses som ett sätt att synliggöra elevernas kunskaper.

                                                  
3 Skolverket,1994,Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94),
http://www.skolverket.se/content/1/c4/18/41/Obligatoriska-sv.pdf (20060608)
4 Skolverket,1994,Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94),
http://www.skolverket.se/content/1/c4/18/41/Friv_skolform_sv.pdf (20060608)
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Syfte

Syftet med den här uppsatsen är för mig att undersöka om läraren samtalar med eleven om

elevens bilder. Dessutom vill jag öka kunskapen om hur samtalen går till i så fall. Resultatet

av dessa frågor skall jag ta med mig ut i arbetslivet senare och arbeta vidare med. Möjligtvis

kan det vara så att bildundervisningen i skolan får en djupare mening än bara

bildframställning om man utvidgar användningen av bildsamtal och eleverna får kunskaper

som gör att de har möjlighet att växa i sig själva som individer på.

Frågeställningar
• Samtalar läraren och eleven om elevens bilder i skolan?

• Hur går samtalet till?
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Metod

Den här undersökningen utfördes med en kvalitativ metod. Materialet har samlats in genom

intervjuer och genom observationer. Litteraturstudier har gjorts och de tänkare vars teorier jag

funnit intressanta presenteras i arbetet. Undersökningen påbörjades med att jag delade ut en

kort presentation om mig och mitt arbete. Svarsdeltagarna valdes ut genom

tillgänglighetsprincipen. Tre gymnasieskolor och tre skolor 7-9 deltog i undersökningen.

Undersökningen gjordes på ett sådant sätt att deltagarna fick vara anonyma. I uppsatsen

framgår inte ålder och kön på de jag intervjuat. Intervjuerna gjordes med sex lärare, fem på

plats i skolorna och en via telefon. Alla har fått samma frågor och i samma ordningsföljd.

Intervjufrågorna spelades inte in på band, anteckningar gjordes under samtalen. Frågorna

bifogas i bilagedelen samt en kort presentation av mig och mitt arbete. Totalt genomfördes

fem observationer. De klasser och elever som observerats var även de anonyma. Inga bilder

har tagits. All data har behandlats konfidentiellt.
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Litteraturgenomgång

Bakgrund

Genom alla tider har människan tillverkat bilder. Material, syfte och metod har skiftat och

förändrats i takt med att vi människor, vårt samhälle och skola har utvecklats.

Betydelsen av samtalet i skolan har kommit att öka som en följd av det informationsflöde som

vi nu lever i. Tidigare har man kunnat sitta ned och samtala öga mot öga men nu har många

samtal förflyttats in i hemmets vrå där man i ensamhet talar via telefon eller chattar via nätet.

Samtalets karaktär ändras, det finns en risk för att vi inte längre lär oss tyda varandras

kroppsspråk. Samtal med en kabel emellan gör att vi inte ser dem vi talar med. En möjlig

effekt blir att vi människor försämrar vår sociala kompetens. Individen kan få svårare att

hantera situationer ute i samhället där de tvingas konfronteras med andra människor.

Den sociala kompetensen får man genom kontakt med andra människor och tillsammans lär vi

oss tyda kroppsspråk. En dialog, ett samtal är mer än bara tal. Talet förstärks med våra

minspel och gester. Vi skapar samhörighet, närhet, värme och medkänsla. Dessa komponenter

är kanske även en förutsättning för att kärleken skall växa mellan oss människor!

Bildundervisningens förändring

Under det tidiga 1800-talet började teckning etableras som ett skolämne. Tidigare hade

teckningsundervisningen ägt rum på konstnärsutbildningar, akademier och i ateljéer. En del

av befolkningen fick även privat undervisning i hemmen. I början var det små grupper av

elever som skulle undervisas men den individuella undervisningen kom att skiftas mot

massundervisning, grupperna kunde innehålla mellan 50-100 elever. Staten försökte hålla

kostnaderna nere varav det blev små klassrum och dåligt med undervisningsmateriel. Med

dessa stora klasser var det nödvändigt att utveckla en undervisningsmetod som gjorde att

läraren kunde upprätthålla ordningen i klassrummet. Teckningsundervisningen kunde ses som

av en mer moralisk och disciplinär art. Eleverna tecknade i skolan med strikt handledning av

läraren. Läraren drog ett streck på tavlan, talade till eleverna och eleverna fick upprepa

lärarens rörelse och ord. Gradvis kunde läraren öka svårighetsgraden på uppgifterna och då
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fick eleverna måla med hjälp av rutnät. Teckningen hade alltså som slutmål att lära eleverna

avbilda och utveckla sin iakttagelseförmåga.5

Teckning och linearritning fick en väldigt liten roll i den svenska folkskolan som växte fram. I

slutet av 1870-talet blev teckningen ett eget ämne på folkskolans schema. Staten satte in en

kommite som föreslog att bildundervisningen skulle få bestämda timtal och gemensamma mål

att följa, dessutom skulle bildundervisningen finnas med i alla skolformer. De gamla

ämneskombinationerna avskaffades och teckning blev ett eget ämne på

folkskoleseminarierna. Teckningslärarutbildning startades i Stockholm och kraven på

bildlärarna ökade. Kriterierna för bedömningen av elevernas bilder var mycket tydliga. Rätt

och fel var lätt att se eftersom meningen var att eleven skulle avbilda.6

Eftersom att lönerna var låga såg lärarna sin chans att tjäna extra pengar på att skriva

metodböcker och sälja därigenom ökade läromedelsindustrin.

Under 1900-talet växte den fria, spontana barnbilden fram. Genom psykologistudiernas

framfart utvecklades dyrkandet av det enkla, naiva, konstnärliga i barnens bilder samt den

arbetsglädje känsla och intuition som barnen arbetade med.7 Vidare utvecklades bilden i

skolan till att bli ett stöd och uttrycksmedel för andra ämnen i skolan. Pedagoger under

mellankrigstiden menade att ämnet kunde få eleverna att uttrycka sina känslor mer i form av

bildskapande och de kunde ge bilderna ett annat innehåll.

Mot slutet av 1940-talet fördes livliga debatter om bildämnets betydelse för eleven. Det fria

skapandet fick sitt genombrott under 1950-talet och då ville man se barnens bilder som

individuella. Stora papper och mycket färg skulle främja elevernas skapande.

En huvudriktning betonade ämnets betydelse för elevernas smak och konstfostran och

menade att eleverna först genom eget, mer eller mindre fritt, skapande arbete skulle

kunna lära sig uppskatta god konst - att skilja mellan bra och dålig konst och ta avstånd

från ” hötorgskonst”8

                                                  
5 Åsén Gunnar, 1992, Från linearritning till bild. Lind, Ulla m.fl. Tidsbilder perspektiv på skola och
bildskapande under150 år, Stockholm, Utbildningsradion  Skolverket
6 Åsén , 1992.s.14
7 Ibid.
8 Ibid. s.18
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Den moderna abstrakta konsten blev en förebild för bildundervisningen. Dessa abstrakta

bilder ansågs hjälpa eleverna att släppa på de krav och självkritiska tankar avbildandet annars

kunde främja. Den estetiska fostrans betydelse skrevs in i kursplanen under 1950-talet. I och

med fördömandet av avritningen ändrades även bildlärarens roll b.la. vid bedömningen av

elevernas verk. Bedömningen blev knuten till sociala och kulturella konventioner, vad som

var rätt och fel var inte lika tydligt längre. Genom att bildundervisningen började närma sig

konsten fick lärare som inte hade konst som huvudintresse svårare att undervisa eleverna.

Klasslärarna som undervisade i ämnet bild hade inte tillräckligt adekvat utbildning. Det i sin

tur kunde möjligen påverka lärarnas tro på den egna kompetensen och kanske bidrog det till

avprofessionaliseringen av det egna arbetet.9

Anhängare av den fria metodiken började under 1960-talet ifrågasätta metodikens resultat. De

menade att eleverna inte kunde uppnå avsedda resultat utan ”fastnat” någonstans bland allt

material som funnits som utbud. De lärarkandidater som studerade vid

teckningslärarutbildningen i Stockholm hävdade också att utbildningen inte var tillräckligt

anpassad för skolan. Genom teknikens snabba utveckling behövdes bredare utbildning än

studier av konstbilden. Eleverna behövdes göras mer medvetna av bildernas påverkan

eftersom det producerades så stora mängder i samhället genom tidningar, media, reklam osv.

Teckningsämnet ändrade namn till Bild i och med Läroplanen för grundskolan (Lgr 80).

Ämnet beskrevs som ett språkämne, där bildspråket lyftes fram som ett viktigt

kommunikationsmedel vi sidan av det talade språket och det skrivna språket. Dessutom

innefattade nu bildundervisningen alla sorters bilder.10

Semiotik, kommunikationsteori, konstvetenskap, ungdomskultur och forskning är viktiga

delar som influerar bildläraryrket. Kanske kan forskningen bidra till att ämnets status höjs och

närmar sig andra teoretiska ämnen i skolan. Vad vår nuvarande läroplan, Läroplan för det

obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) och Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94)

säger om samtalets betydelse för eleven i skolan kommer jag belysa längre fram i uppsatsen.

Bildämnet har under lång tid varit ett ämne som betonat elevens egen aktivitet och har också

setts som ett språkämne, ett ämne där kommunikation är i centrum.

                                                  
9 Ibid.s.21
10 Ibid.s.23
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Tänkare vars synsätt påverkat skolans utveckling

Reformpedagoger ur den progressivistiska skolan ville förändra samhället. De såg en chans att

påverka genom att göra eleverna mer aktiva i skolan. De förespråkade alternativa

undervisningsmetoder i stället för den tidigare ”korvstoppningsmetoden” där eleven var

passiv mottagare och läraren var aktiv sändare. Eleverna skulle vara med och föra en dialog.

Den alternativa pedagogiken förespråkades bland annat av 1700-talets Jean Jacques Rousseau,

1900-talets Ellen Key men även fler, t.ex Loris Malaguzzi.

Jean Jacques Rousseau

Rousseau och Johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827) och senare Friedrich Fröbel (1782-

1852), ville se till barnets helhetsuppfattning. Människan skulle utvecklas tillsammans med

naturen. Barnen skulle både öva kropp och sinnen, lek var utvecklande. Att teckna ansågs

stimulera och utveckla iakttagelseförmågan.  Undervisningen gick från den åskådliga

situationen till analys. Rousseau var den förste att formulera de alternativa idéerna i skrift.

Genom böckerna kunde hans tankar spridas men han fick motstånd.

Den industriella utvecklingen gjorde att synen på skolan förändrades. I skolan skulle man

främja struktur och stegvis inlärning i sekvenser. Människan skulle inte längre utvecklas

tillsammans med naturen, man skulle behärska naturen. Människans beteende förändrades till

att använda sitt förnuft i stället för att lyssna på sina begär. Rousseaus teorier ansågs vara av

en konservativ art.

Fröbelskolor startades, men i likhet med Rousseaus fick Fröbels synsätt motstånd och

dessutom uppfyllde de inte de religiösa krav som fanns och stängdes därmed. Men litteratur

om Fröbels lära spreds i Europa, läran blev dominant i Sverige under senare delen av 1800-

talet och fram till ca 1930-talet. Kraven på en pedagogisk utbildning blev tyngre och

seminarier startades. Psykologistudiernas utveckling och etablering under 1800-talets senare

del påverkade skolan till att bli mer individanpassad. Barnets behov och intressen fick större

plats. Den goda utbildningen ansågs gynna samhällsutvecklingen.
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John Dewey

Bendroth Karlsson skriver i Bildskapande i förskola och skola om den amerikanske filosofen

John Dewey (1859-1952) som ansågs vara en av den progressiva pedagogikens främsta

teoretiker. Han betonade vikten av socialt samspel vid inlärningssituationer. Enligt Deweys

teorier var lärarens uppgift att ge eleverna stimulerande undervisning som främjade

barnets/elevens utveckling på bästa sätt. Utvecklingen skulle ge eleven en god självkänsla.

Dewey menar också att barnen inte enbart lär sig i skolan, de lär av att leva sitt liv. Det

verbala språket har betydelse men det är framförallt elevens och lärarens engagemang

tillsammans som utvecklar. Övning ger färdighet! Barnen skall få utveckla sin egen

kreativitet. Hela aktiviteten, kroppsarbetet tillsammans med språket ger utdelning. Till

skillnad för tidigare pedagogik där verbaliseringen var den huvudsakliga kunskapskällan.

Dewey ville se ett sammansatt lärande, eleven skulle använda alla sina språk, även tänkandet

var att betrakta som en slags aktivitet.11

Ellen Key

Likt Dewey var den svenska kvinnan Ellen Key (1849-1926) emot verbalisering och

metodinriktning om ändå inte fokus låg på helheten. Key förde den progressiva, konstnärliga

pedagogikens metodinriktning framåt och ansåg likt Dewey att handens arbete var viktigt för

alla oavsett vem det var som utförde det kreativa arbetet och vilken klasstillhörighet personen

hade. Key skrev många böcker, hon föreläste och blev vida känd runt om i världen. Konsten

var till för alla och konsten behövde folket. Key kom att inspirera med sin auktoritet Reggio

Emilias pedagogik i norra Italien.

Läraren ska förse barnet med blomster, att suga ur, men det ska själv bereda sin honung.

Det ska fälla sina egna omdömen, uttrycka dem med egna ord och varken erhålla ord

eller omdöme färdiga.12

Key ville att barnen skulle få vara aktiva och ta ansvar över det som de skulle lära sig i

skolan. De skulle fostras till att bli unika och man skulle öka kraven på dem, ge mer

                                                  
11 Bendroth Karlsson, Maria. 1998, Bildskapande i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur
12 Key Ellen. 1900.Barnets århundrade. Studie. Stockholm, Albert Bonniers förlag
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avancerade uppgifter och låta barn med anlag, tidigt få specialisera sig inom olika områden.

Barnen klarar mer än de vuxna tror och de måste få ta plats i samhället!

Lev Vygotskij

Den ryska kulturpsykologen Lev Vygotskij (1896-1934) ägnade sig i huvudsak åt den ryska

aktivitetsteorin om språksocialisation och språket som tankeredskap. Vygotskij ansåg att barn

utvecklades genom att handla och interagera med omvärlden. Barnet utvecklade i samband

med den sociala handlingen en mängd redskap. Såväl tekniska som mentala redskap och de

var till för att hantera verkligheten med. De skulle underlätta för barnets/elevens aktiva

process och påverka resultatet av processen.

Vygotskijs tekniska och mentala redskap skulle kunna förklaras som de olika tekniker och

konstnärliga grepp eleven valt att använda i sitt bildskapande. Dessutom de nya sätt eleven

lärt sig att se på, de nya ord, begrepp och olika sätt att samtala om bilden som eleven lärt sig

under arbetets gång.

Ur de rationalistiska teoriernas perspektiv menade man att människan skapar kunskap genom

medvetna reflektioner. Det var genom aktivitet och social interaktion som barnet tillägnade

sig kunskap, men lika viktig som den praktiska erfarenheten, var reflektionen över den.13

Reflektionerna blev en grund för utvecklande av elevernas kunskaper och en utveckling av

lärarens vägledningsroll. Läraren blev en aktiv vägvisare och reflektionerna i skolan kunde

ses som en del av kommunikationen.

Reggio Emilia

Loris Malaguzzi var chef vid de kommunala daghemmen i Reggio Emilia. Han förespråkade

Reggio Emilias skapande pedagogik och såg barnet som en forskande individ fylld av

möjligheter. Reggio Emilias pedagogik har betytt mycket för utvecklingen av pedagogiken i

framför allt våra förskolor. Reggio Emilia har sina rötter från den norditalienska byn med

samma namn. Daghemspedagogiken där stimulerar barnen till kritiskt tänkande. Barnen får

lära sig att se och då inte det som är utan även det som skulle kunna vara. Fantasin är en

förutsättning för verkligheten. Då Malaguzzi var chef för daghemmen i Reggio Emilia skrev

han en dikt som illustrerar barnets process:

                                                  
13 Bendroth Karlsson, Marie. 1998.s.13
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Ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Skolan och kulturen skiljer huvudet

från kroppen. Det tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud. Leken och

arbetet, verkligheten och fantasin, vetenskapen och fantasteriet, det inre och det yttre

görs till varandras motsatser.14

Ovan nämnda tänkare sätter alla elevens egen aktivitet och språkliga kommunikation i

centrum.

Lärarens metodik

Didaktikens tre frågor

Som lärare är det viktigt att hela tiden fundera över didaktikens tre viktigaste frågor. Vad skall

eleven lära sig? Varför skall eleven lära sig det? Och hur skall jag som lärare göra för att

eleven kan tillägna sig dessa kunskaper? När dessa mål är fastställda, har presenterats synligt

och är konsekventa blir både lärarna och eleverna mer säkra på sina positioner i klassrummet.

Studierna kan då bedrivas på en god pedagogisk grund.15

Processpedagogiken

Skoglund använder sig av begreppet processpedagogik. I processpedagogiken är som namnet

antyder, processen det verkliga motivet. Pedagogiken bygger på att eleven arbetar forskande

och experimenterande. Man arbetar både i grupp och individuellt på lika villkor. Samtal får ta

stor plats. Man försöker avleda samtalen i skolan från betygen och mot processen. Dessutom

är dokumentationen nödvändig. Dokumentationen görs hela vägen från en elevs första skiss

till dess slutprodukt. Både de tillfredställande resultaten och kanske de mindre

tillfredställande resultaten analyseras. På så sätt finns det stora möjligheter att arbeta vidare

med projekten och stora chanser för utveckling hos individen. Även läraren reflekterar över

sitt handlande. Gruppen ses som en tillgång och fungerar som en energidepå för individen.

Deltagarnas olika synpunkter synliggörs genom samtal. Samarbetsövningar ges utrymme och

de kreativa eleverna lär sig tala och lyssna på andra. De deltagande eleverna fyller samtalen

                                                  
14  Skoglund, Elisabet.2005 Konstsamtal Samtalskonst. Stockholm. Cura Bokförlag AB
15 Ibid.s.8
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med mening och meningar. Kreativitet kan lika gärna vara att skapa ett samtal som att skapa

en bild. Kreativitet kan lika gärna vara att uppleva konst som att skapa konst.16

Processpedagogikens bildsamtal

Processpedagogikens bildsamtal skulle kunna sammanfattas så här: samtalet är till för att

främja eleven till att växa som människa, se ur fler synvinklar; lära sig förstå andra och sig

själv. Utveckla sin kreativitet genom samarbetet med de andra individerna.

Samtalet öppnar möjligheter till ett mer undersökande förhållningssätt. Genom samtalet kan

individen lära sig sätta ord på de reflektioner som gjorts. Mötet berikar individen, lär den

lyssna och formulera sina tankar.17

Samtalets struktur

Skoglund beskriver samtalets struktur i Konstsamtal Samtalskonst. Samtalens struktur kan se

olika ut men ur processpedagogikens synvinkel innehåller samtalet en samtalsledare,

observatörer, samt samtalsdeltagare. Samtalsledarens roll är i skeendet en vägvisare. I det här

fallet är samtalsledaren läraren men de olika rollerna i samtalet kan växla mellan personer.

Samtalsledaren planerar samtalet på ett sådant sätt att deltagarna själva vill berätta om sina

bilder. Redan i början av lektionen fastställs och redogörs för nivån på och ramarna för

samtalets karaktär. Samtalet ska vara personligt men inte för privat. Dessutom ska samtalet

planeras tidsmässigt. Läraren bör redan innan lektionen ha bestämt hur deltagarna skall tala.

Skall de räcka upp handen eller tala fritt, måste alla delta, eller får någon välja att sitta tyst.

Det är inte meningen att samtalet skall vara terapeutiskt. Läraren bör bejaka sin

professionalitet, känna av stämningen så att ingen elev utelämnas och far illa.

Lärarens frågor och följdfrågor är viktiga. Dokumentation och reflektion kan ses som ett

hjälpmedel vid samtalstillfället i bildsalen och bli elevernas verktyg.

Observatörerna i processamtalet är utvalda elever i klassen eller utomstående personer t.ex.

andra lärare som deltar. Deras roll blir att dokumentera dialogens struktur. Genom

observatörernas deltagande kan läraren och eleverna reflektera över sitt handlande och göra

eventuella förbättringar på samtalets struktur till nästa lektion.

                                                  
16 Ibid. s.22.
17 Ibid
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Samtalsdeltagarnas uppgift i samtalet är av förklarliga skäl att berika samtalet med ord och i

vissa fall även bilder. Bilderna som eleverna har producerat kan ses som ett medium och

hjälpmedel för samtalet i bildsalen. Även gruppens storlek har betydelse för samtalets

karaktär. Läraren har möjlighet att välja om man ska samtala i helklass eller i mindre grupper.

Om individerna skall blandas fritt eller placeras beroende på kön, ålder, intresseområde eller

kanske etnicitet? Gruppens blandning kan ha stor betydelse för samtalets utveckling. En

blandad grupp kan berika samtalet. Synen ur fler vinklar gör att vi får ett mer nyanserat

utlåtande. Val av lokal kan också ge samtalet en bra utgångspunkt. Om en elev skall

presentera sitt alster har denne kanske särskilda önskemål i form av lokalval, ljus och

mörkläggningsmöjligheter. Dessa aspekter kan påverka och förstärka de intryck som

individerna får av varandra och av de olika bilderna som presenteras.

Samtalet som kunskapsväg

Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv

Olga Dysthe är professor i forskning om lärande och jobbar vid programmet i pedagogik på

universitet i Bergen. Ur Dysthes Dialog, samspel och lärande, ligger fokus på lärandet i

samspel med andra. Den viktigaste sammanbindande punkten är kommunikationen och där

betonar Dysthe språket. Lärandet är komplext och består av olika sammansatta delar. Hon

talar om sex centrala aspekter. Lärandet är situerat, lärande är i huvudsak socialt, lärande är

distribuerat, lärande är medierat, språket är grundläggande och lärande är deltagande i en

praxisgemenskap. Det innebär att hela aktivitetsystemet i sociokulturella studier av lärandet

innefattar situationer, aktiviteter, samverkande individer. Föremålet för analysen blir inte den

enskilda eleven som individ eller bara läraren utan hela aktiviteten där ämnesinnehåll med de

mer omfattande kontexter bidrar att ge mening till allt som sker.

Det är i dessa sex centrala aspekter som det sker ett samspel mellan det inre och det yttre,

individen och gruppen, kognition och kultur, mellan tanke och språk mm. Lärandet kan inte

ses som ett isolerat fenomen och det pågår överallt och alltid. Mening, kunskap och förståelse

skapas genom interaktion. Det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas

men det är också genom kommunikation som de förs vidare.18 Från det sociokulturella

perspektivet är alltså enligt Dysthe språket och kommunikationen själva förbindelse ledet

                                                  
18 Dysthe, Olga, 2003, Dialog samspel och lärande, Lund, Abstrakt förlag.
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mellan de individuella och mentala processer som de pedagogiska aktiviteterna i skolan skall

främja.

Dysthe ser en nära koppling mellan språk och tänkande. Engagemang, delaktighet och höga

förväntningar är några av de villkor som behövs för lärande. Detta belyser hon i Det

flerstämmiga klassrummet där hon fokuserat på flerstämmighet, monologisering och

dialogisering av undervisning. Med monologen i klassrummet blir kommunikationen

envägskommunikation och genom det utvecklar eleverna inte sitt självständiga tänkande eller

övas i reflektion. Det som gör ett klassrum dialogiskt är enligt Dysthe hur skrivande och

samtal används för att främja inlärningen.19 Eleven skall genom den dialogiska

undervisningen få möjlighet att känna mening, sammanhang och lära sig grundläggande

värden. Läraren har en viktig roll och ett ansvar att låta eleverna tematisera och reflektera

över flerstämmigheten så att allt till slut får en mening.20 Dessutom är det viktigt att läraren

visar tilltro till elevens prestationsförmåga, på så sätt skapar läraren den självtillit som är

nödvändig att ha för att kunna lära sig något.

Ett flerstämmigt och dialogiskt klassrum är som jag ser det en nödvändighet, inte bara

för att man ska lära sig ämnen och lära sig tänka självständigt, utan också för att det är

en modell för hur människan fungerar i ett demokratiskt samhälle.21

Med den dialogiska undervisningen menar Dysthe inte att det monologiska samtalet är helt

uteslutet men att den dialogiska potentialen inte utnyttjats helt. Viss information måste man

bara ta in och acceptera att en t.ex. en formel ser ut som den gör. Men det är skillnad mellan

hur informationen förstås och realiseras, aktiv förståelse eller bara ren upprepning.

Elevens förståelse

Språket blir ett sätt att förstå och reflektera över olika relationer och eleven tränas i

undersökande arbetsmetoder men det innebär inte någon garanti på att eleven lär.

                                                  
19 Dysthe,Olga. 1996. Det flerstämmiga klassrummet. Lund: Studentlitteratur.
20 Ibid.s.230
21 Ibid.s.249
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Läroaktiviteterna kan planeras men genom att lärandet är relationsbundet och sker genom

samverkan med andra kan man inte förutse resultatet. Ytterligare ett problem är att det är

lättare att dokumentera undervisning än av lärande.

En elevs förståelse av en uppgift i skolan kan realiseras direkt genom en yttre handling, t.ex.

läraren ger eleven en uppgift och eleven uppfattar uppgiften, accepterar den och utför den på

en gång. Elevens förståelse kan också vara av tyst och osynlig art och därigenom komma till

uttryck vid ett senare tillfälle, genom verbala yttranden eller andra handlingar som får läraren

att se vad eleven förstått.

En lärares ramar

Läraren har vissa riktlinjer och ramar att följa. I Lpo94 kan man läsa om att skolan skall

bedrivas i demokratiska former. Dessutom skall undervisningen främja att eleverna själva tar

ansvar och aktivt deltar i vårt samhällsliv.

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla att

kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper, från en generation till nästa./…/

Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort

informationsflöde och en snabb förändringstakt./…/ Det är också nödvändigt att

eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och inse

konsekvenserna av olika alternativ./…/Genom rikliga möjligheter att samtala, läsa och

skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få

tilltro till sin språkliga förmåga.22

En elev som lärt sig reflektera i skolan kan titta tillbaka och belysa olika beslut i en

arbetsprocess, eleven lär sig motivera valen och reflektionerna kan ligga som grund i elevens

fortsatta utveckling. Men för att kunna titta tillbaka är det viktigt att lösningarna av

uppgifterna, bilderna, sparas. Portfolioanvändning är ett bra stöd till samtalen i skolan, där har

eleverna chans att samla alla sina arbeten, alltifrån skisser till färdiga verk. Genom portfoliot

kan sedan eleven och läraren synliggöra elevens processdimension genom samtalet.

                                                  
22 Utbildningsdepartementet.1994.Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och
fritidshemmet (Lpo 94) s.21
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Kriterierelaterad utvärdering och bedömning, tillämpad av lärare och elever, kan bidra

till att uppmärksamma skapandets processdimension och sätta ord på den ”tysta”

kunskap som processkriterierna belyser.23

Bildsamtalet som läroaktivitet

Varför bör man då föra samtalet i bildsalen, kan man se samtalet som en läroaktivitet? Utgår

man från Dysthes teorier kan man sammanfatta det så här:

1. Genom samtalet kan man nå en djupare insikt och man behöver ventilera sina synpunkter

för att kunna nå en sådan insikt. Dessutom är det lättare att synliggöra elevernas förståelse

om man gör samtalet under handledning och vid flera tillfällen, för att de inte skall bli

slentrianmässiga och ytliga.

2. För att hänga med i den snabba utvecklingen i vårt informationssamhälle kan man genom

samtalet lära sig sovra och sortera information samt intryck och bilda sig en egen

uppfattning och förståelse.

3. Genom bildsamtalen i skolan får eleverna en chans att lära sig förstå vilken påverkan

bilder har på oss människor och den tysta kunskap eller propaganda som bilder kan

förmedla. Det i sin tur påverkar eleverna i deras eget bildskapande.

M J Parson menar att eleven skapar förståelse för estetiken och sig själv i relation till det

estetiska genom successiva steg. Barn och vuxna uppfattar bilder olika. Små barn använder en

bild som föremål för associationer. Barnet är nyfiket och utforskar föremålet utan att bry sig

om motivet. Barnet ger spontan respons på bilden eftersom att denne ännu inte utvecklat

några referensramar, erfarenhet och förståelse för bildens innebörd. Det lilla barnet tror att

alla uppfattar bilden på samma sätt som denne. Det första stadiet kallar Parson för Favoritism.

I det andra stadiet Realism och skönhet utvecklas barnet till att känna igen skicklighet,

utförande, vad som är en bra bild och vad som är realistiskt avbildat. Barnet lär sig se skillnad

på hur bilden ser ut och hur man kan associera till den. Dessutom utvecklar barnet en estetisk

preferens som innebär att barnet börjar granska bilderna kritiskt. Skönhetsvärden utvecklas,

                                                  
23 Lindström, Lars, 2002, Att bedöma eller döma tio artiklar om bedömning och betygsättning. Stockholm.
Skolverket
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men barnet känner ingen medkänsla till bilder som uppfattas fula. Barnet ser inte heller

konstnärens bakom liggande tanke bara hur pass realistiskt det är målat.

I det tredje stadiet expressivitet, blir tanken bakom bilden viktig. Kreativitet, engagemang och

originalitet värderas. Barnet som blivit äldre tycker det är svårt att prata om bilderna men

föreställningen om att man kan förmedla genom bilder medvetandegörs. En bild kan nu vara

ful men bra. Genom empati kan barnet nu leva sig in i bilderna men behöver hjälp för att

artikulera förståelsen. Barnet lär sig förstå sig själv genom andras bilder. Barnet som blivande

konstnär inser att betraktaren är viktig för bilden och teknik värdesätts mer än bara skicklighet

i de bilder vi inte förstår.

I det fjärde stadiet stil och form, kan eleven diskutera kring en bild, tolkandet blir till ett

resonemang. Mötet är socialt, det tolkas kring en stil och ett medium. Verket kan placeras i ett

estetiskt sammanhang. Tillsammans med bl.a. konstvetare och kritiker diskuteras nu bilder

och allt ingår i ett kulturellt sammanhang. Färgen och formen, mediet har större betydelse än

konstnären som ensam individ. Betraktaren skiljer på moral och estetik. I fjärde stadiet krävs

det undervisning i bl.a. i konstvetenskap och bildframställning för ökad förståelse.

I det sista stadiet autonomi, är stilen inte en given kategori. Femte stadiet är beroende av

studier. Verket bedöms på historiska grunder samt med egna erfarenheter. Bildskaparen

skapar en kultur och konsten är ett sätt att förstå oss själva i samspel med andra. Argumenten

vid bedömning granskas kritiskt och vi fattar egna beslut. Bedömningen blir en fortsättning av

vår tolkning. En cyklisk process uppstår mellan beskrivning, tolkning och bedömning.24

Karlsson och Lövgren i Bilder i skolan, menar att hur vi tolkar och förstår bilder har att göra

med vilka vi är och vad vi har för bakgrund. Våra kulturellt betingade associationer är en av

förutsättningarna för att en bild skall kunna bli kommunikativ. Först ser vi och reflekterar,

sedan sorterar vi våra intryck och slutligen analyserar vi våra intryck. Analysen och tankarna

efter det att bilden skapats, skall ge eleverna insikt om de val och möjligheter som funnits och

skapa beredskap inför nästa bild som skall framställas.25  Läraren har chans att påverka

elevens möte med samtalet och samtalets struktur. Läraren kan planera första samtalstillfället

                                                  
24 Marner, Anders.1994. Artikel om M J Parson, How we understand art.
http://www.educ.umu.se/~marner/artiklar/Parsons%20genomgang%202.htm
25 Karlsson, Sten-Gösta, Lövgren Staffan. 2001. Bilder i skolan , Lund: Studentlitteratur, s.50
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som en gruppuppgift. Läraren kan låta eleverna tala om helheten och gruppens åsikter och

intryck. Gruppen kan ge stöd, enskilda bilder och personer behöver inte pekas ut och sortering

av bilder kan underlätta analysen. Väljer läraren att låta eleverna samtala var och en om sina

bilder i gruppen kan man göra så att den enskilde själv får presentera sitt verk och ”lägga

ribban” innan kamraterna tar vid och kommenterar bilden.

På så sätt vet även de andra i klassen vart nivån på samtalet är och underlättar då även deras

reflektioner. Som lärare kan man också guida eleven till att verbalt plocka isär sin bild eller

byta ut något av föremålen på bilden och diskutera utifrån det i stället. Allt det här bara för att

tydligare synliggöra de val av arbetssätt, material och metod som eleven har valt att gestalta

sin bild med. Samtalet är ett viktigt led i undervisningen och ger också läraren vetskap om var

eleven befinner sig i sin utveckling.26

Samtalet om elevens bilder kan ses som ett tecken på att läraren visar eleven respekt för

elevens skapande process och att det inte bara är läraren som synliggör elevens process utan

även eleven ser att läraren är alert och engagerad.

Eftersom alla lär av varandra, elev/elev, lärare/elev men också elev/lärare, kan läraren som

vanligtvis leder klassen kliva ur ledarpositionen alltefter eleverna känner sig bekväma i

samtalet som läroaktivitet. Samtalet kan föras med eleverna som ledare. Läraren lämnar plats

åt eleverna som sedan själva tar ansvar för samtalet. Från att lärarens roll från början varit att

leda, strukturera och stötta kan nu eleverna själva strukturera och diskutera. Läraren kan ta ett

steg tillbaka för att observera. Med fördel antecknar läraren elevernas process och lektionens

förlopp under tiden som denne observerar. Det är inte tänkt att läraren skall försvinna ur

klassrummet. Med anteckningarnas hjälp kan läraren till nästa lektion förändra samtalets

struktur om det blivit svagt eller fortsätta betona de bra och viktiga kvaliteter som kommit

fram.

Stycket nedan bygger på vad Karlsson/Lövgren presenterar i Bilder i skolan. Det är ett förslag

på frågor läraren kan ställa vid ett bildsamtal med eleverna i klassen.

• Känner du dig nöjd med den bild du gjort? Är det något särskilt som du är nöjd eller

missnöjd med?

                                                  
26 Ibid.s.50.
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• Blev resultatet som du hade tänkt dig från början? Är det något som du skulle vilja

ändra på? Är det något som du skulle vilja göra annorlunda om du skulle göra om

samma moment?

• Varför valde du denna metod, dessa färger, detta motiv, denna storlek?

• Vad vill du lära dig mer om inom detta område?27

Kultur & bildkoder

Beroende på vad man har för bakgrund förstår man sin situation och omgivning olika. I olika

kulturer och miljöer finns det speciella koder att följa, vissa mer tydliga och lättare att förstå

än andra. Även inom bild kan man tala om en speciell kod. Koden är relationen mellan

uttryck och innehåll. Även en elevs individuella stil kan höra hit och bli tidstypisk. Man skulle

kunna säga att bildens osynliga innehåll är latent. Det är de tankar och föreställningar som

olika bildelementet, enskilt och tillsammans, skapar hos oss, oftast i form av minnen och

associationer, som bygger på personliga och kulturella erfarenheter.28

Som tidigare nämnts så bör man försöka verbalisera de olika delar som bilden är uppbyggd av

för att kunna samtala om den. Författarinnan Ahlner Malmström har också gjort ett förslag på

en modell för bildtolkning i Är barns bilder språk? Modellen beskriver främst tolkning av

andras bilder än elevens, men kan ändå vara relevant att ha kunskap om som lärare, eftersom

läraren kan ställa frågor till eleven eller diskutera med eleven under bildsamtalet utifrån

modellen.

Bildtolkning

BILDANALYS görs i olika steg:

Först görs en kort kommentar om fakta kring bilden.

VEM HAR GJORT BILDEN? Etc.

1.     BESKRIVNING:

Denna del av analysen står för det som bilden representerar. Det är en BESKRIVNING

av det som SYNS på bilden, inklusive KÄNSLO - UTTRYCK. Här anges FÄRG -

FÄRGYTOR, FORM - FORMKONTRASTER, LINJE- VOLYM, LJUS-
                                                  
27 Ibid.s.51.
28 Ibid.s.44.
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SKUGGA/MÖRKER, RÖRELSE och DJUP samt KOMPOSITIONEN i sin helhet.

VAD UTTRYCKER EV MÄNNISKOR - DJUR KÄNSLOMÄSSIGT?

2.    ASSOCIATION:

Denna del av analysen är sammanfattande och leder till en djupare ideologisk förståelse.

ASSOCIATIONENer till bilden är dels KULTURBUNDNA, som symboler och myter,

och dels PRIVATA.

VAD TÄNKER DU PÅ NÄR DU SER BILDEN?

VAD TROR DU BILDSKAPAREN TÄNKT?

HAR BILDSKAPAREN ANVÄNT NÅGRA BILDSPRÅKLIGA KNEP SOM

FÖRTYDLIGAR BILDENS BUDSKAP OCH MENING?

3.    DJUPARE MENING:

 Den kommer man åt genom att sätta in bilden i sitt HISTORISKA och tidstypiska

sammanhang.29

Språkets dimensioner

Enligt Ahlner Malmström i Är barns bilder språk, får det talade språket för stor plats i skolan,

de s.k. teoretiska ämnena är fler än de s.k. estetiskt praktiska. Lärarna får svårt att fånga upp

det breda spektrum av elever som vi har i våra skolor. Verbalspråket prioriteras och eleverna

har möjlighet att stimulera användandet av talspråket i de flesta ämnen i skolan, till skillnad

från användandet och prioriteringen av utvecklandet av kroppsspråket och bildspråket. Hon

vill plocka fram och belysa bildspråket och vill att lärarna utformar undervisningen på ett

sådant sätt att det aktiverar fler sinnen på eleverna i skolan. På så sätt tror hon att fler elever

lär, även elever med t.ex. särskilda behov och individer som inte har det svenska språket som

modersmål. Språket innefattar flera dimensioner, allt ifrån ljud, rörelser och bild. Olika

människor har olika sätt att lära på. Vissa har närmare till den högra hjärnhalvan. Det är den

delen av hjärnan som stimulerar vårt konstnärliga och intuitiva tänkande. I samma hjärnhalva

bearbetas även intryck från färger, känslor, former, rörelser, rumslighet, ljud och bild mm.

Den vänstra delen av hjärnan besitter i sin tur det logiska, det matematiska och det verbala

samt det grammatiska tänkandet. När barnet börjar i skolan väntar många timmars träning i att

läsa och skriva och då stimuleras den vänstra hjärnhalvan mer och det resulterar i att den

                                                  
29 Ahlner Malmström, Elisabet, 1991. Är barns bilder språk? Stockholm. Carlsson Bokförlag. s.30
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högra försummas, om man inte arbetar med bild och andra estetiska ämnen. Ahlner

Malmström skriver:

Men om barnen i förskolan och skola utvecklar sin förståelse för kamraters, konstnärers

och massmedias sätt att göra bilder, behandla material och form och om de utvecklar sitt

eget bildspråk utvidgas barnens kommunikativa kompetens.30

Ahlner Malmström talar om hur barnet använder sitt tecknande som kommunikation innan de

lärt sig forma orden i talspråket. Hon menar att de vuxna ofta är för snabba att yttra sig om

barnens bilder utan eftertanke. T.ex. kan en vuxen säga: ”Vad fint du har ritat.”  Begreppet

om vad som är fint, tolkar olika människor på olika sätt därför bör den vuxne tänka efter före

den säger något så att denne inte hämmar barnet i sin arbetsprocess. Bilden kanske är mer än

fin, den berättar om barnets upplevelser. Vuxna tar sig sällan tid att samtala med barnet och

om dess bilder. Det handlar om att träna sig i ett speciellt seende och handlande. Även yngre

barn kan bli bildspråkligt medvetna.

För att träna den bildspråkliga medvetenheten föreslår författarinnan att man kan man låta

eleverna tala om sina bilder, lyssna på kompisars resonemang om sina bilder samt titta på

utomståendes bilder i t.ex. media. Om man tittar på den verksamme konstnären och dess

arbetssätt så är reflektionen vanlig. De allra flesta reflekterar genom samtal eller med en

stunds eftertanke så att arbetet kan vidareutvecklas. Bildsamtalet är ett sätt för lärare och elev

att reflektera tillsammans över elevens produktion och på så sätt föra läroprocessen framåt.31

Ahlner Malmström menar dock att det är många faktorer som kan störa elevens reflektion i

skolan och därigenom även koncentrationen över elevens bildsamtal. Det stora elevantalet och

brist på tid, gör det svårt för läraren att hinna med alla elever och kunna se till deras

individuella behov. Scheman och styrdokument skall följas. Likaså ljudnivån i klassrummet

kan verka som ett störningsmoment. Många elever behöver en lugn, stimulerande och

rogivande miljö i skolan, för att kunna sitta ned en stund för eftertanke.

Styrdokumenten främjar samtal

                                                  
30 Ahlner Malmström. 1991.s.15.
31 Karlsson. Lövgren. 2001.s.66.
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Jag har under stycket ”en lärares ramar” belyst Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet,

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94). Nu ska jag nämna några av de grundläggande

värden som Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) föreskriver. Man talar även där

om att skolans huvuduppgift, på demokratiska grunder är att förmedla kunskaper och skapa

förutsättningar så att eleverna lär. En likvärdig utbildning innebär dock inte att skolans

resurser skall fördelas lika vid samma tid och att skolans undervisning måste utformas på lika

sätt. Undervisningen skall utformas på ett sådant sätt att man visar hänsyn till de olika

elevernas förutsättningar för lärande, behov och kunskapsnivå. Det finns olika sätt att nå

målen!

Det är meningen att eleverna skall få möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper på ett sådant

sätt att de kan pröva antaganden och lösa problem. Lära sig kritiskt granska och reflektera

över sina erfarenheter. De får möjlighet att lösa sina praktiska problem och arbetsuppgifter.

De får också möjlighet att utveckla en insikt om sitt eget sätt att lära samt de får förmåga att

utvärdera sitt eget lärande. Det står också att läraren skall:

• Stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära, organisera arbetet så

att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras.

• Eleven skall få stöd i sin språk och kommunikationsutveckling

• Läraren skall i undervisningen skapa en balans mellan teoretiska och praktiska

kunskaper som främjar elevernas lärande samt tydliggöra vilka värderingar och

perspektiv kunskaperna vilar på och låta eleven ta ställning till hur kunskaper kan

användas.

• Läraren skall öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika

värderingar, uppfattningar och problemställningar samt konsekvenserna av dessa32

I kursplanemålen för bild och formämnet i Estetiska programmet står det:

Kursen skall utveckla förmåga till bildförståelse och bildframställning samt ge

kunskaper i analys och tolkning av olika typer av tvådimensionella bilder./…/ Eleverna

skall ha fått kunskap om komposition samt ha erfarenhet av att framställa och diskutera

olika slags bilder för skilda ändamål./…/kunna analysera och tolka bildens språk och

                                                  
32Skolverket. Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94).2006
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1071
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uttrycksmöjligheter och ha kunskap om bildens användning och betydelse vid

opinionsbildning i kulturliv och i samhälle.33

Dessutom står det under strävandemål i kursplanemålen i bild för år 7-9 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./…/

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

arkitekturens och formgivningens betydelse för den egna miljön./…/ blir förtrogen med

kulturverksamhet inom bildens område samt dess professionella yrkesutövare.34

Samtalet i betygskriterierna

I betygskriterierna för betyget G i gymnasieskolan ingår det att eleven kan ge exempel på

bildens samband mellan innehåll, uttryck och funktion samt hur bilden kan användas i olika

sammanhang.

För betyget VG skall eleven också kunna redogöra för olika material och tekniker och deras

användningsområde vid bildframställning. Lika som för G skall eleven kunna redogöra för

sambandet mellan bildens innehåll, uttryck och funktion samt tillämpa dessa kunskaper i sitt

egna praktiska arbete med bildframställning. Slutligen för betyget MVG skall eleven

dessutom använda sitt personliga, kreativa bildspråk och göra egna val av material. Eleven

skall kunna motivera sina val förstå konsekvenserna och betydelsen för slutresultatet. Samt

analysera sitt konstnärliga uttryckssätt.35 Det goda samtalets vikt synliggörs tydligt genom

ovan nämnda mål.

                                                  
Kursplanemål, gymnasiet, BF1202-Bild och form grundkurs
33http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=5&skolform=21&id=3380&extraId=
Skolverket (2006-06-08)
34Kursplan och betygskriterier. Grundskola, Bild.
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=23&skolform=11&id=3869&extraId=
2087 Skolverket (2006-06-08)
35 Kursplan och betygskriterier. Gymnasiet, Bild. BF1201.
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=5&skolform=21&id=3379&extraId=
Skolverket (2006-06-19)
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Genomförande

Resultat av intervju

Som mer utförligt har beskrivits i metoddelen har intervjuerna gjorts med sex bildlärare vid

sex olika skolor, tre vid gymnasieskolan och respektive tre vid år 7-9. Inga uppgifter framgår

av uppsatsen om bildlärarnas ålder eller kön. Lärarna har varit anonyma.

Lärarna har fått benämning med bokstäver A-F och intervjufrågorna har numreras 1-9. I

resultatredovisningen av observationen har skolorna fått numrering 1-5, vid sjätte skolan

gjordes ingen observation på grund av sjukdom och intervju gjordes via telefon. Alla har fått

frågorna i samma ordningsföljd. Lärarnas svar bifogas ordagrant i bilagorna.

Min studie har givit mig resultatet att alla de tillfrågade bildlärarna för samtal med eleverna

om deras bilder. Frekvensen på samtalen varierar mellan dem. Till frågorna 2 och 3, anser du

att det är viktigt att samtala med eleven om elevens bilder i skolan? Tror du samtalet främjar

elevernas utveckling? Svarar deltagarna att de tycker samtalet blir en väg till förståelse för

elevernas bilder och arbetsprocesser, man får se ur fler synvinklar. Både läraren och eleverna

får goda möjligheter att utvecklas av de erfarenheter som synliggörs. En lärare säger ”Jag tror

inte att eleverna medvetet samtalar för att utvecklas men jag tror att de undermedvetet

utvecklas av att föra dialogen i klassrummet”. Alla elever behöver inte kunna tala samma

språk, för bilden i mötet med individerna blir kommunikativ. Dessutom tycker flera att det är

ett bra sätt att avsluta en arbetsuppgift med en samling och samtal innan nästa uppgift skall

påbörjas. ”Pratar man med eleverna under arbetets gång kan man bolla tankar och idéer med

dem, talar man med eleverna efter arbetets slut kan man låta dem sätta ord på och förklara de

val de tvingats göra och motivera dem.”

De tillfrågade lärarna utformar samtalet på olika sätt. Flera av de tillfrågade lärarna anser att

samtalet är ett bra sätt att knyta ihop en uppgift innan ny påbörjas. Dessutom får läraren en

chans att höra hur eleverna tänkt under arbetets gång och eleverna får presentera och motivera

de materialval de gjort. Lärarna samtalar oftast med eleverna i helklass, någon gör mindre

grupper. En lärare hävdar att: ”framför allt i nya klasser där eleverna inte känner varandra, jag

tror att eleverna känner sig tryggare i gruppen om den är mindre”.  Någon lärare berättar att

de brukar arbeta med ämnesöverskridande temaarbeten och då redovisar eller samtalar

eleverna ibland ackompanjerade av ett musikstycke.
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Flera lärare låter eleverna skriva ned sina tankar om bilden en liten stund innan samtalets

början, de får sitta ned en stund för eftertanke. En av lärarna medger att även denne sitter och

gör antecknar vid samtalstillfället, anteckningarna blir stöd för senare samtal och som

betygsunderlag. Några lärare påpekar att samtalen har en tendens att bli korta, och då får

läraren gå in och stötta dialogen. Alla deltagande lärarna anser att samtalen påverkar

betygsbedömningen. ”Samtalet blir för mig ett sätt att se om eleven förstått sina uppgifter och

man kan höra på deras resonemang om de har utvecklats”. En lärare påpekar också att elevens

engagemang under samtalen påverkar resultatet av det slutgiltiga betyget.

Om resultatet som t.ex. produkten och betyget är målet och fixeringen redan från början ligger

vid målet kan det hämma elevens egen vilja till att söka egna kreativa lösningar.

Alla lärarna i min studie tycker att samtalet är viktigt men påpekar också att det är många

faktorer som påverkar elevernas inlärningsprocess.

Fyra av de tillfrågade lärarna hävdar också att de talar med eleverna under varje lektion, men

då lite mer spontant. Jag antar att de andra två lärarna också gör det men att de valde att inte

nämna något om det vid intervjun. Kanske beror det på mitt val av formulering på frågan eller

att de bara tog det som en rutinmässig handling och inte satte ord på den. Har svårt att se hur

en lärare kan föra en lektion utan att samtala med eleverna.

Några av lärarna säger också att de oftast pratar med eleverna i klassrummet. Men två av dem

har också vid återkommande tillfällen befunnit sig i biblioteket eller i skolmatsalen när

eleverna pratat om sina bilder inför klassen. Tre av de tillfrågade har dessutom varit på annan

plats, som t.ex. utomhus på gräsmattan eller i någon park eller museum.

Alla sex lärarna har en skriftlig bildanalys som ”läxa” för de elever som missat sin chans att

berätta om sina bilder. Två av lärarna låter även eleverna göra en enskild presentation med

läraren. Tre andra lärare erbjuder också eleverna nytt samtalstillfälle inför klasskamraterna.

Resultat av observation

Skola 1. Gymnasium

Första skolan jag besöker har flera inriktningar inom bildämnet. Jag besöker en klass vid

Estetiska programmet där 17 elever är närvarande för dagen. Eleverna skall redovisa en
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bilduppgift som de har jobbat med under tre veckors tid. Eleverna samlas i helklass, läraren

kontrollerar närvaron sen förflyttar eleverna sina stolar så att de sitter framför tavlan och så

hänger alla upp sina bilder framme vid tavlan. En elev frågar om de inte kan få lägga bilden i

portföljen istället för att samtala om den. Och en annan elev vill om att få börja på nästa

uppgift i stället. Läraren säger att de skall få börja på den nya uppgiften efter samtalet.

Alla tavlor har samma format. Läraren tar initiativ, frågar eleverna en och en om bildernas

titel. Eleverna får sedan berätta om bilden, materialval, utformning och problem de stött på

känslor osv. Några elever vrider och vänder på sig och någon gungar på stolen. Dörren rycks

upp och en elev med sen ankomst anländer. Sena eleven ansluter sig till gruppen och placerar

sin bild bredvid de andras. Motiveringarna till lärarens frågor blir ganska korta. Någon

enstaka elev verkar ge välformulerade och genomtänkta svar.

Skola 2. Gymnasium

På den andra skolan jag besöker möter jag en klass med 21 elever som har bild som

individuellt val. De har lektionen innan varit och tittat på en utställning. Väl på museet fick de

en uppgift och de har tecknat av en konstnärs verk som de nu skall presentera. På bilden har

de också fått göra egna förändringar. På grund av tidsbrist ska vi redovisa uppgiften i

klassrummet, säger läraren. Läraren hade för avsikt att låta eleverna presentera sina arbeten på

museet men tiden räckte inte till. Eleverna ställer fram ett staffli i klassrummet. Sen

presenteras den konstnär vars verk de har tecknat av och där efter sitt alster.  Eleverna verkar

ganska självgående men läraren är med och ställer följdfrågor ibland. Läraren ser till att

eleverna motiverar sina val av förändringar i bilden och så får de förklara. Alla elever deltar i

samtalet och de skrattar ofta. Ibland skämtar de om varandras bilder, det händer att eleverna

småbråkar med varandra och avbryter varandra. Med det är ömsesidigt. Läraren och eleverna

verkar ha god kommunikation. I slutet av lektionen sätter eleverna upp sina bilder med nålar

på väggen längst ned i klassrummet.

Skola 3. År 7-9

Tredje skolan jag möter har bild i halvklass, så det är inte mer än 11 elever närvarande.

Eleverna har en vanlig lektion i dag. De sitter vid sina bänkar och målar med oljepastellkritor.

Läraren vandrar om kring och pratar sporadiskt med eleverna. Några elever räcker upp

handen och frågar om olika materialval de skall göra. Läraren svarar på elevernas frågor.

Någon gång säger läraren: ”det var häftigt, hur tänkte ni där, varför valde du just den färgen?”
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Eleverna har jobbat med ett tema under två veckor och ska nästa lektion redovisa sina

grupparbeten. Läraren berättar för mig att eleverna skall få placera sig i sina mindre grupper

på ca tre elever i varje grupp. Sen skall de få opponera på en annans grupps arbeten. De måste

plocka ut fyra bra grejor och fyra grejor som varit mindre bra. Till det skall eleverna också

presentera förslag på förändringar för att åtgärda de mindre bra punkterna. De skall dessutom

få förklara varandras bilder och hitta på en ”story” bakom. Eleverna behöver inte namnge

någon, utan de kan se det som grupparbeten.

Läraren kommer vara med nära eleverna presenterar sina alster och styra samtalet med frågor

så att ingen elev känner sig utsatt på något vis. Lektionen lider mot sitt slut och eleverna

plockar ihop. En och en lägger de sina bilder i sina pappersmappar som de har i klasslådan.

Skola 4.År 7-9

Här möter jag en klass med 16 elever. Förra veckan var sista lektionen för eleverna med en

viss teknik och den här lektionen skall de få berätta hur arbetet har gått. Eleverna sitter vid

sina bänkar. Det är ganska stojigt i bildsalen. Läraren tar närvaron, sen säger läraren att denne

har skrivit upp några frågor på tavlan som eleverna skall fundera över en stund. Eleverna kan

skriva ned några stödord innan de presenterar sina bilder. På tavlan står det- Vad föreställer

bilden? Vilka material har du använt? Varför har du valt just de materialen/färgerna? Vilket

har varit svårast? Är du nöjd skulle du vilja förändra något?

Eleverna tystnar och de börjar anteckna. De funderar och skriver i ca 10 minuter. Sen får en

elev i taget beskriva vad de har svarat på frågorna och så sätter de upp bilden med magneter

på tavlan. Läraren säger inte så mycket. Ibland tittar läraren på tavlan och betonar någon fråga

som någon elev glömt eller valt att utelämna. Klassen verkar lite orolig eleverna suckar,

kastar papperslappar på varandra och gungar på stolarna. Eleverna lever sig inte in i sina

berättelser. De svarar rakt upp och ner på frågorna. Vid lektionens slut samlar läraren in

teckningarna i en hög på skrivbordet. Samtidigt som hon påminner dem att skriva namn på

sina bilder. Läraren säger att hon tycker att samtalet gick bra. Läraren tillägger: ” Jag

menar…det finns ju alltid elever som inte bryr sig så mycket och inte vill engagera sig, men

så länge de inte stör de andra”…
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Skola 5. År 7-9

Den sista klassen jag besöker består av 25 elever. Eleverna ska göra färdigt ett arbete som de

har fått gestalta i valfri teknik och i slutet av lektionen skall de få presentera sitt arbete för

varandra. Eleverna arbetar i rasande takt för att färdigställa sina alster. Läraren går runt i

bildsalen och svarar på frågor som eleverna ställer. Frågorna rör mest var materialen finns i

bildsalen. Och det beror på att eleverna hela tiden lånar saker av varandra. Slutligen samlas

eleverna i en halv cirkel i klassrummet och framför dem står ett podium där eleverna kan

ställa sina verk. De som har målat något tejpar upp sin bild på väggen, men de som gjort

skulpturer ställer dem på podiet. Eleverna får först berätta om sitt verk sen får klassen ställa

frågor. Klassen har gjort det här förut, berättar läraren för mig. Och eleverna ställer frågor om

utförandet och de problem som de olika individerna stött på under arbetets gång. Läraren

säger också till mig att samtalet är ett bra sätt för denne att förstå hur eleven tänkt samt om

eleven har förstått uppgiften. Läraren stöttar eleverna emellanåt, ger dem exempel på frågor

de kan ställa till varandra. Efter det att eleverna gått fram och ställt sig vid sina arbeten,

berättat om dem och klassen fått ställa sina frågor ställer eleverna ut sina bilder och skulpturer

i ett glasskåp i korridoren i skolan.

Analys/diskussion

Jag tillhör gruppen av människor som anser att människan är en social varelse och att vi lär

tillsammans med andra. Syftet för mig med den här uppsatsen har varit att studera om

bildlärarna samtalar med eleven om elevens bilder i skolan, och om de gör det hur detta i så

fall går till. En bild säger mer än tusen ord, och att elevernas verk kan tala för sig själva är

självklart för mig och det har jag tagit för givet under mitt undersökande arbete till den här

uppsatsen. Vad jag vill fokusera på är kommunikationen som sker genom samtalet om bilden.

Jag är övertygad om att vi som lärare har möjlighet att påverka elevernas medvetenhet och

bildspråkliga utveckling och det genom bl.a. samtalet som kommunikation.

Min undersökning visar att de tillfrågade lärarna talar med eleverna om elevernas bilder.

Undersökningen visar också att lärarna samtalar olika mycket och samtalens upplägg varierar.

Undersökningen har varit kvalitativ och sex bildlärare har deltagit. Tre av dem har jobbat på

gymnasiet och de tre andra i år 7-9. I studien gör jag inga jämförelser mellan de två olika

stadierna för jag tycker att för få personer deltagit för att kunna dra några slutsatser av det.
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Det skulle vara intressant att se om frekvensen samtal skiljer sig mellan de olika skolformerna

men det får bli i en uppföljande undersökning i så fall. Min studie innefattar sex olika

bildlärare, de verkar alla inom samma medelstora stad men alla är vid olika skolor. Jag kan

med den här studien inte dra några generella slutsatser och svara att det är så här bildlärare i

dag arbetar. Studien visar bara hur dessa sex tillfrågade lärare förhåller sig till samtalet med

eleven om dennes bilder.

Själv blev jag förvånad, men ändå glad över resultatet. Tidigare har jag mött lärare som varit

mycket dåliga på att prata med eleverna om deras bilder. Jag har träffat lärare som rivit sönder

bilder utan förklaring, dessutom har jag mött lärare som sagt till en elev att bilen är fel, men

sedan bara gått därifrån utan förklaring till eleven. Eleven är i skolan för att lära sig och

läraren har ett stort privilegium och åtagande att arbeta för att eleven skall kunna växa på sina

uppgifter. I den här informationsinsamlingen möttes jag inte av några sådana lärare, men jag

tror ändå att det fortfarande sitter några av dessa dåliga lärare och lurar bakom någon gammal

kateder.

Det är viktigt att vi ser alla eleverna under samtalens gång. Det blir farligt om vi som lärare

slappnar av för mycket och slutar reflektera över våra handlingar och vad vi säger till

eleverna. Bara för att ett samtal förs i klassrummet innebär inte det att alla elever är

engagerade och lär. Det är viktigt att vi för en dialog och inte en monolog. För då tappar vi

poängen med det goda samtalet som vi alla kan växa med. Lika viktigt som det är att tala är

det ju också att lyssna och kunna ta till sig något från någon annan. Vid mina

observationstillfällen upptäckte jag lärare som ”drog” orden ur eleverna eller avbröt eleverna

och själva fyllde i meningarna. Läraren kunde efter lektionens slut säga till mig att samtalet

gått bra och eleverna deltagit aktivt. Själv upplevde jag det som om läraren fört just en sådan

monolog som vi skulle undvika. Dysthe visar tydligt nackdelar med den monologiserande

undervisningen dessutom belyser hon fördelarna med det flerstämmiga samtalet och

dialogiseringen. För mig verkar det självklart att eleverna lättare lär om de förstår meningen

med undervisningen. Dessutom är det skillnad mellan att förstå och kunna realisera de

nyvunna kunskaperna och att kunna upprepa redan givna svar. Dysthe påpekar lärarens

viktiga roll för elevernas kunskapsinhämtning och betonar vikten av att man sammankopplar

och återknyter elevernas reflektioner genom en dialog i klassrummet. På så sätt kan ömsesidig

respekt främjas.
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Det är svårt att säga var gränsen går mellan vad som stjälper eller hjälper en elev vid

samtalstillfället. Processpedagogikens bildsamtal öppnar möjligheter till ett mer undersökande

förhållningssätt.  Kanske kan lärarna i våra skolor använda sig av observatörer för att minska

risken för monologer. Observatörernas roll blir att dokumentera dialogens struktur. Genom

observatörernas deltagande kan läraren och eleverna reflektera över sitt handlande och göra

eventuella förbättringar på samtalets struktur till nästa lektion.

Det syntes tydligt under de observationstillfällen som jag gjort att lärarnas engagemang var

varierande. Någon ställde aktiva följdfrågor till eleverna medan några andra lärare var mer

passiva vid samtalen. En lärare kan delta utan att tala, så länge läraren gör det medvetet kan

individerna fortsätta utvecklas. Använder man sig av processpedagogikens bildsamtal kan

läraren t.ex. agera observatör. Jag tycker att eleverna skall få prova föra samtalen själva ibland

med läraren som observatör för då tror jag eleverna tar mer ansvar.

Dysthe beskriver lärandet som en komplex handling mellan det sittuerade, sociala,

distribuerade, medierade och språket som ett deltagande i en praxisgemenskap. Kanske är

Dysthe för ensidig i sitt tankesätt när hon lägger tyngden vid det verbala språket. Jag tror att

vår kommunikation, vårt samtal i bildsalen blir mest lättförståligt om vi blandar våra språk,

kroppsspråket, bildspråket, det talade språket och gör det till en helhet.

Tillsammans med mina kommande kollegier och elever vill jag bedriva en stimulerande

undervisning som vi alla har möjlighet att växa med. Personligen skulle jag vilja se högre

frekvens på de tillfällen som de planerade samtalen sker. För jag är övertygad om att det är

lättare att följa elevens process och samtalets utveckling om frekvensen på samtalen ökar.

Övning ger ju färdighet! Jag tycker inte att det gör något om de ”flitiga” eleverna inte hinner

färdigt alla arbeten. Så länge alla arbeten sparas har man möjlighet att titta tillbaka i porfolion

och plocka fram de bilder man vill tala om vid ett senare tillfälle. En halvfärdig teckning eller

en skiss kan skapa ny motivation och inspiration. Det gäller att titta på bilden med öppna,

nyfikna och undersökande ögon. Kanske kan två halvfärdiga projekt bilda ett nytt alster.

Samtalet har för mig en given plats i klassrummet. Jag vill att mina framtida elever skall lära

sig se nya möjligheter. Genom samtalet vill jag kunna guida dem och låta de få utveckla

verktyg som de kan hantera sina intryck med. Dessa verktyg kan sedan hjälpa eleverna ute i

samhället i mötet med omvärlden. Jag tror inte att lärande bara sker i klassrummet, lärande

sker genom interaktion med andra människor överallt och alltid. Men det är inte alltid vi
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tänker på att vi lär oss något nytt. Inte förens vi sorterat våra inryck och satt dem i ett

sammanhang kan vi se våra nya kunskaper och förstå dem.

Just genom dialogen i klassrummet har läraren stora möjligheter att påverka elevens möte

med det ”goda” samtalet. Med det goda samtalet menar jag då en dialog där både eleven och

läraren får komma till tals och det finns möjlighet att utvecklas av samtalet.

En av de lärare jag intervjuat delgav mig ett papper med frågor som eleven kan jobba efter om

de skall göra en presentation om sitt arbete. Det är bra tycker jag, men även frågorna kan

diskuteras, så att man inte bara lämnar ut ett A4 utan någon förklaring om vad man kan ha

dem till. Vi måste tränas i att se och tala. Mycket har vi med oss från vår födsel. Ett frö måste

vi odla, vattna, ge näring och solljus på samma sätt måste vi vidareutveckla och ta hand om

våra kommunikationsmedel och då kanske framför allt vårt språk och vår förmåga att tala.

Medierna präglar vårt samhälle idag, många dialoger sker med ett nätverk av kablar emellan.

Jag tror att samtalet i klassrummet kanske får en ännu viktigare roll i framtiden för att hålla

ihop den sociala människan och för att lära eleverna vikten av att kunna lyssna på andra.

Alla lär vi och förstår vi på olika sätt men om vi aktiverar fler sinnen vid

inlärningssituationerna i skolan, har vi som lärare chans att fånga upp ett bredare spektra av

elever.
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Bilaga 1

Huskvarna 2005-12-01

Hej jag heter Louise Pettersson och går min sista termin på gymnasielärarprogrammet vid

Umeå universitet. Jag läser med inriktning mot bild och textilslöjd.

Den här terminen ska jag skriva mitt examensarbete där jag har för avsikt att undersöka hur

och om läraren samtalar med sina elever, om elevens bilder i skolan. Därför har jag

kontaktat dig, du som är bildlärare på gymnasiet eller högstadiet. Jag undrar om det går bra att

ställa några intervjufrågor till dig om din verksamhet och hur du arbetar. Dessutom önskar jag

att jag kan få observera vid ett redovisnings tillfälle eller annan lektion där eleverna har chans

att tala om sina bilder med dig. Självklart kommer både du och dina elever vara anonyma och

skolan du arbetar vid kommer ej benämnas med namn. Informationen jag får kommer att

behandlas konfidentiellt.

Intervjun tar ca 20 minuter. Den bilaga jag skickar med står några exempel på de frågor jag

tänkt ställa. Jag hör av mig snart!

Med vänliga hälsningar

Louise Pettersson

Louise pettersson

Skidspåret 23 B

90339  Umeå        090-775457  eller   0739-815951



Bilaga 2

Intervju frågor

• Samtalar du med eleven om elevens bilder?

• Anser du att det är viktigt att samtala med eleven om elevens bilder i skolan?

varför?

• Tror du att samtalet främjar elevernas utveckling?

• Hur ofta för ni samtalet, efter varje arbete, en g/termin eller ngn g/år etc.?

• Hur går samtalet till, samtal med enskild individ, helklass eller mindre grupper?

• Vad gör ni med elever som inte kan delta vid ett bildsamtal?

• Träffas ni och för samtalet i klassrummet eller kan det ske på annan plats?

• Tas samtalen med och/ eller påverkar det i betygsbedömningen?

• Påverkar styrdokumenten ditt och elevens samtal?



Bilaga 3

Resultat av intervju.

Samtalar du med eleven om elevens bilder?

A. Ja, självklart gör jag det!

B. Jorå, inte alltid att man hinner med alla elever men man gör så gott det går.

C. Jo det är jätte viktigt

D. Samtalar om elevens bilder?! Hmm..jo det gör jag väll

E. Ja

F. Självklart gör jag det.

Anser du att det är viktigt att samtala med eleven om elevens bilder i skolan? varför?

A. Det är jätte viktigt för att se om eleven förstått uppgiften och så kan man liksom knyta

ihop uppgiften, man får ett bra avslut innan nästa uppgift påbörjas.

B. Jo som sagt är det viktigt men ibland har man intentionen att föra ett samtal efter en

uppgift men sen drar uppgiften ut på tiden och så hinner man inte riktigt med. Det känns

då viktigare att eleven hinner färdigt sin uppgift än att samtala om den…det kommer ju

fler chanser!

C. Jo det anser jag för genom samtalet kan man höra hur eleven tänkt med sin uppgift för en

uppgift är inte alltid vad den ser ut att vara, med en förklaring kan man se den ur fler

synvinklar.

D. Jo det är ganska viktigt. Bra sätt egentligen, att avsluta en uppgift på.

E. Jag tror att både eleven och jag som lärare kan utvecklas genom samtalet. Det är jätte

spännande att vara lärare i en klass och sitta och lyssna på elevernas tankar kring de

arbeten de gjort men det är svårt att hinna med.

F. Naturligtvis! Samtalet blir en väg för kamraterna och mig att se hur de tänkt under arbetets

gång. Dessutom kan man lära sig på varandras misstag och erfarenheter.

Tror du att samtalet främjar elevernas utveckling?

A. Jo som jag nämnde tidigare tror jag att eleverna liksom synliggör sin process genom

samtalet, dessutom om de har möjlighet att ta del av andras arbeten kan de lära sig av

varandra.



B. Ja det anser jag!

C. Givetvis gör det de! Pratar man med eleven under arbetets gång kan man bolla tankar och

idéer med dem, talar man med eleverna efter arbetets slut kan man låta dem sätta ord på

och förklara de val de tvingats göra och motivera dem.

D. Jag tror att eleverna lär genom att även ta del av varandras uppgifter. Genom samtalet kan

de göra det.

E. Jag tror inte att eleverna medvetet samtalar för att utvecklas men jag tror att de

undermedvetet utvecklas av att föra dialogen i klassrummet. De får ”se” sin process

genom samtalet samtidigt som de får möjlighet att se andras process.

F. Samtalet är något som alltid följer med oss, man talar i så gott som alla ämnen. Men det är

klart att i bilden behöver man inte tala samma språk för att göra en uppgift. Jag tror att

eleverna kan tycka det är skönt att inte behöva snacka så mycket på bilden. Naturligtvis

tror jag att det goda samtalet i klassrummet främjar elevernas utveckling. Men jag tycker

också att det är viktigt att vi inte snackar sönder eleverna utan låter dem arbeta ifred.

Hur ofta för ni samtalet, efter varje arbete, en g/termin eller ngn g/år etc.?

A. Jag försöker prata med varje elev under arbetets gång. Självklart hinner man inte med alla

jämt. Ibland pratar man mer med vissa men då försöker jag kompensera de andra eleverna

nästa lektion.

B. Någon gång per termin blir det väll. Hinner oftast inte mer.

C. Så ofta jag kan. Men flera gånger/termin i alla fall.

D. Alltså.. vi snackar lite spontant vid varje lektion men riktiga redovisningar och samtal i

hel klass har vi inte så ofta. Men en gång/termin blir det i alla fall och då pratar vi ganska

länge. Diskussionen brukar få ta en hel lektion.

E. Nja, någon gång/år det är för lite…då är det nog snarare ett par gånger / termin som vi

snackar. Men det är olika ibland snackar man lite sporadiskt med eleverna under arbetets

gång och ibland planerar vi speciella tillfällen att snacka tillsammans på.

F. Jag försöker göra planeringen på ett sådant sätt att eleverna ska ha möjlighet att reflektera

över varje arbete de gör. Och med reflektionen menar jag samtal och även ibland med

skriftliga dokumentationer över sina arbeten. Men låt säga att de samtalar till vartannat

arbete. Sen brukar eleverna spara sina arbeten i sina portfolio, och där igenom går det ju

alltid att se tillbaka.



Hur går samtalet till, samtal med enskild individ, helklass eller mindre grupper?

A. Jo oftast samlas eleverna i helklass efter arbetets slut och då placerar vi bilden framme vid

tavlan, ibland vid ett staffli. Sen får personen som gjort arbetet berätta om bilden,

materialval utformning problem de stött på känslor osv. Men ibland delar jag in klassen i

mindre grupper. Framför allt i nya klasser där eleverna inte känner varandra. Jag tror att

eleverna känner sig tryggare i gruppen om den är mindre.

B. Jag brukar flyta om kring i klassrummet och snacka med eleverna. Dessutom ställer

eleverna frågor till mig om uppgifterna under arbetets gång. Och så när vi har lite tid över

presenterar eleverna sina bilder då oftast i helklass.

C. Till uppgifterna som eleverna jobbat med tillhör ibland ett musikstycke eller en dikt. Jag

har jobbat mycket med olika teman och då brukar vi i slutet av tema veckorna göra

redovisningar för varandra där vi kanske kombinerar musikstycket med bild

presentationen. Eleverna får berätta om sina egna bilder och så får de ge kritik till

varandra. ibland får de sitta i mindre grupper och ca 3-5 elever och skriva ned  sina tankar

om elevarbetena.

D. Eftersom att vi inte avsätter tid för samtal så ofta brukar eleverna förbereda sig genom att

skriva ned några tankar om arbetet och sedan presentera det i helklass. Eleverna får ta del

av varandras erfarenheter på så sätt. De elever som missat lektionen brukar få presentera

sitt arbete och sin tanke process genom ett skriftligt papper. Då brukar jag förbereda dem

med ett papper där jag har spaltat upp några frågor. (Bifogar frågorna i bilagedelen)

Annars brukar de inte motivera sina åsikter typ - bilden blev väll just, eller tycker den blev

skit ful! Men ingen motivering till varför!

E. Dagligen snackar man lite sporadiskt med eleverna men ett par gånger/ termin försöker

jag att anordna tillsammans med eleverna redovisningar och presentationer där eleverna

får berätta om sina arbeten och hur arbetena fortlöpt. Vi jobbar med portfolio och eleverna

sparar alla bilder. Det är bra till samtalet för då kan man titta tillbaka i mappen och se hur

tecknandet förändrats. Problem och nyvunna kunskaper ser man lättare och eleverna får ta

del av spännande redovisningsformer. Vi brukar sitta i en halvcirkel med hela klassen när

vi talar. Och så tejpar vi upp bilden på väggen. Först brukar eleverna få en stund för sig

själva då de analyserar sitt eller kompis verk sen pratar vi tillsammans om bilden.

Utförandet, teknikval osv.

F. Varje lektion pratar jag med eleverna, ibland behöver någon ett bollplank. Men jag brukar

också dela in klassen i två halvor och så får de titta på varandras bilder där de sedan



nämner tex fem bra saker kompisarna utfört samt fem mindre bra saker och förslag på hur

man kunnat åtgärda dem. Sen brukar vi sätta oss runt några bänkar och prata om vad vi

kommit fram till.

Vad gör ni med elever som inte kan delta vid ett bildsamtal?

A. Jag brukar låta sjuka eller andra som missat en uppgift få göra den enskilt med mig eller

så får de göra en skriftlig analys av sin eller annans bild och lämna in individuellt.

B. Om många elever missat fixar vi ett nytt tillfälle för dem att redovisa på annars får de

lämna in en skriftlig del.

C. De får några frågor av mig att besvara skriftligt och individuellt och lämna in. De lär sig

nog inte lika mycket på det men vad skall man göra?!

D. Eleverna får presentera sitt arbete genom att skriva om det. Sen får de se till att vara

närvarande vid nästa tillfälle.

E. Jag har ett papper med frågor som de får besvara och lämna inskriftligt till mig. Ibland

talar jag enskilt med eleven på mitt rum.

F. Den elev som missat sin lektion får en läxa att skriva och berätta om sitt arbete sen får den

vara med och prata om sin bild vid annat tillfälle.

Träffas ni och för samtalet i klassrummet eller kan det ske på annan plats?

A. Vi träffas ibland på gemensamt vald plats ex skolbiblioteket (eleverna brukar få hänga

sina bilder där och visa dem) men oftast är vi i klassrummet.

B. Platsen spelar roll för samtalet tycker jag – ibland har vi pratat om andras och egna bilder

på ex museet i stan. Eleverna klagar på promenaden dit men brukar gilla att titta på

bilderna.

C. Vi har haft redovisningar och pratstunder både på biblioteket och i matsalen. Dessutom

planerar vi gå till en park i vår och läsa dikter för varandra. Till den uppgiften skall

eleverna också ha illustrerat en bild som de skall presentera.

D. Vi sitter nog oftast i bildsalen det är enklast så. Men kommer det önskemål från eleverna

kan vi ju förflytta oss.

E. Oftast är vi inne i klassrummet men ibland har vi varit på museet i stan. Eleverna brukar

önska att få sitta ute i gräset på sommaren så det har vi också gjort.



F. De allra flesta samtalen har vi i klassrummet för där har vi bra upphängningsmöjligheter

dessutom kan man belysa bilderna på ett fördelsaktigt sätt där. Ibland när vi möts i

korridoren utväxlar vi några ord om arbetet. Har tänkt föreslå att vi sätter upp våra bilder i

skolmatsalen en vecka och ja tänkte att eleverna ska kunna diskutera lite kring bilderna

där när vi samlas för att sätta upp dem.

Tas samtalen med och/eller påverkar det eleven i betygsbedömningen?

A. Jo samtalet med eleven påverkar. Samtalet blir för mig ett sätt att se om eleven förstått

sina uppgifter och man kan höra på deras resonemang om de utvecklats. Dessutom har vi

vissa mål att följa i kursplanerna.

B. Jag brukar anteckna när eleverna väl pratar om sina bilder och dessa anteckningar har jag

med som underlag till betygsättningen. Skulle det va så att en elev dessutom missat sina

redovisningstillfällen och möjligheter till att snacka om sina bilder syns det i betyget.

Eleven har vissa mål som de skall fullfölja på samma sätt som vi lärare har ramar att röra

oss i.

C. Självklart påverkar elevens engagemang i samtalen och resultatet av samtalet betyget.

Genom samtalet får jag en inblick i om eleven har arbetat självständigt och utvecklats.

D. Hm…jo jag tar med det vid betygssättningen.

E. Det står i vår kursplan att eleverna bla skall kunna redogöra för sina material val och ex

om bildens innehåll, uttryck, funktion mm så sättet som eleven agerar på vid våra samtal

tar jag med vid betygssättningen.

F. Jag tycker att det är lättare att sätta betyg på elever när man talat med dem. En elevs bild

blir mer levande om eleven fått förklara hur den tänkt och hur den tycker arbetsprocessen

varit. Dessutom står det i kursplanen att eleven skall kunna analysera och tolka bildspråk.

Påverkar styrdokumenten ditt och elevens samtal?

A. Jag tycker att styrdokumenten påverkar men det är ju inte direkt att jag går och tänker på

det hela dagarna.

B. Visst har vi vissa ramar att följa och det är bra men jag tänker inte så mycket på dem

under lektionens gång.. jag vet inte vem som skulle hinna det?!

C. Jo mitt mål är att lägga upp undervisningen på ett sådant sätt att eleverna får den

undervisning de är lovade, och vi har ramar att följa.

D. Ja det gör det.



E. Indirekt eller direkt?! Jag tycker att det påverkar men inget jag grubblar över just under

våra samtal.

F. Ärligt! Så tänker jag inte så mycket på dem det är stressigt nog i skolan men visst

påverkar de mitt kursupplägg!



Bilaga 4

Bildanalys

• Vad föreställer bilden, beskriv?

• Hur är bilden gjord, vilka material och tekniker har använts?

• Varför har du valt de material som du gjort?

• Känner du dig nöjd med den bilden?

• Är det något särskilt som du är nöjd eller missnöjd med?

• Blev resultatet som du hade tänkt dig?

• Är det något som du skulle vilja göra annorlunda om du skulle gjort samma

bild igen?


