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Abstrakt    

I denna studie ligger fokus på vad intervjuade elever berättar om sitt bildskapande. 35 elever, 

9 år gamla, från en grundskola i Uppsala kommun har medverkat. På skolan har tre 

bildlektioner ägt rum. Under dessa tre lektioner har elever fått samma uppgift presenterade för 

sig, där de har fått en lista på tio ord att välja mellan från Jules Vernes bok En 

världsomsegling under havet. Med hjälp av A4-papper, blyertspennor och med färgpennor 

fick eleverna gestalta val av ord. Sociokulturellt perspektiv ligger till grund för analys av 

elevernas tankar om sina bilder såväl som om bilderna i sig. De metoder som ligger till grund 

för uppsatsen är intervjuer och bildelicitering. Resultatet från studien visar att det är viktigt att 

låta elever berätta om sina bilder och hur elevbilder kan tolkas med stöd av förstoring. Genom 

detta arbete skapas större förståelse för elevbilder gjorda i skolan.   

 

Nyckelord: bildskapande i skolan, elevbilder, bildelicitering, sociokulturellt perspektiv   
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1. Inledning 
Den här studien vill peka på att det bör vara av intresse att ta reda på hur elever resonerar 

kring sitt skapande i ämnet bild. Under diverse praktiktillfällen inom ramen för min 

lärarutbildning har flera handledare uttryckt det svåra i att finna tid till att samtala med elever 

om hur de själva tänker om sitt skapande. Därför vill jag undersöka hur elever resonerar kring 

sitt eget gestaltande. Läroplanen för grundskolan 11(LGR11) berättar att ämnet Bild har som 

syfte att lära elever att kunna kommunicera med bilder för att uttrycka budskap och att ämnet 

ska ge insikt i hur man utvecklar kunskaper, samt hur bilder skapas och kan tolkas. Det 

centrala innehållet från årskurs ett till årskurs nio beskriver att eleverna ska ges möjligheten 

inom ämnet att få lära sig hur man framställer berättande bilder med hjälp av olika material 

(Skolverket, 2011, s. 21–22).  

 I den här studien används Jules Vernes bok En världsomsegling under havet som 

material till tre bildlektioner. Boken valdes eftersom Jules Verne använder sig av ett målande 

språk i sina beskrivningar av olika ting. Till lektionen valdes tio ord som eleverna fick välja 

mellan för att gestalta med materialet papper, färgpennor, blyertspennor mm. Orden som 

eleverna fick välja mellan var: 

1. Hornfiskar 

2. Undervattenskogar 

3. Sjöorm 

4. Havsspindel 

5. Jättebläckfisk 

6. Stormfågel 

7. Havsblommor 

8. Drakträd 

9. Jättemussla  

10. Svampklippor  

Studiens fokus ligger i att synliggöra hur elever resonerar kring sitt gestaltande i ämnet bild, 

och inte i hur elever resonerar kring Jules Vernes sätt att skriva och förklara olika ting.  

1.1 Syfte  
Studiens syfte är att synliggöra hur elever tolkar och gestaltar bilder utifrån ord valda från 

Jules Vernes bok En världsomsegling under havet. Detta görs för att få en djupare förståelse 

för hur elever arbetar med bild efter given tematik.  
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1.2 Frågeställning 
1. Hur resonerar elever kring bilder gjorda inom ramen för en uppgift i skolan?  

2. Hur och vad gestaltar elever när de får olika ord presenterade för sig? 

3. Material  
 
2.1 Presentation av deltagare i studien 
I studien medverkar elever som är nio år gamla från tre olika klasser och samtliga elever går 

på en kommunal skola cirka tio mil från Stockholm. 

 

2.1 Forskningsetiska övervägande 
70 stycken elever tillfrågades om de kunde tänka sig ställa upp för denna studie. I och med att 

eleverna är under 15 år räcker det inte med att de själva vill delta i studien. Vårdnadshavare 

måste också godkänna deras medverkan. Ett medgivandedokument tillsändes 

vårdnadshavarna där de kunde ge sitt godkännande till att deras barn medverkade i studien. I 

detta dokument stod det om vad forskningsprojektet handlar om och att deras barns 

personuppgifter inte kommer att nämnas (Se bilaga 1). Totalt ställde 35 elever upp, de övriga 

eleverna hade inget intresse av att ställa upp för studien.  

3. Urval  
Urvalet till denna studie grundas på tre bildlektioner som genomfördes på en skola utanför 

Stockholm där respektive lektion var 40 minuter. 12 elever intervjuades om sina bilder – 

bilder som analyserades tillsammans med intervjuerna. Till det gestaltade arbetet har fyra 

elevbilder valts ut för näranalys. Urvalet gjordes på följande sätt; Orden ”Hornfisk” och 

”Jättebläckfisk” var de två ord som eleverna valde att rita mest av. Dessa två ord hade 12 

bilder vardera. Ett urval måste göras för att få en begränsning av alla de teckningar som fanns 

att välja mellan. För att bestämma vilket av de två orden som skulle illustreras användes en 

tärning. Om tärningen visade 1 – 3 skulle det bli Hornfiskar, 4 – 6 skulle det bli 

Jättebläckfiskar. Tärningen visade en femma vilket resulterade i temat Jättebläckfiskar. Boken 

en Världsomsegling under havet kommer inte att bli behandlad på något djupare plan än att 

använda ord från själva boken, eftersom det inte ligger i studiens intresse att analysera själva 

boken och en sådan analys motiveras inte av studiens syfte.  
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4. Metod  
4.1 Intervju   
För denna studie används strukturerad intervju tillsammans med bildelicitering (Fors & 

Bäckström, 2015) som metod. Intervjun är användbar för att finna svar på hur exempelvis 

elever förhåller sig till undervisningen, uppgiften, förkunskaper med mera (Johnsson, 2010, s. 

30). Den strukturerade intervjun fungerar på så sätt att frågorna är bestämda i förväg. Själva 

frågorna kommer i en öppen form, somliga frågor kommer med mer bestämda svar 

exempelvis bakgrundsfrågor (Johnsson, 2010, s.31). Det som är viktigt för den som intervjuar 

är att man är uppmärksam på den intervjuades pauser, tonfall och avbrutna meningar mm. Till 

sådana här intervjutillfällen används oftast någon form av inspelningsapparat exempelvis 

mobiltelefon, dator, bandspelare. Detta görs för att man vill fånga upp allt som den 

intervjuade säger för att sedan transkribera ordagrant vad som sades under intervjun. Därefter 

används detta som material till forskningsarbetet (Johnsson, 2010, s.31). Till denna uppsats 

användes en dator till att spela in intervjuerna och elevsvaren transkriberades ordagrant.   

Totalt har 12 elever intervjuats av 35 elever som ställde upp för studien. Dessa 35 elever 

kommer från tre olika klasser. Intervjuerna gjordes för att undersöka hur elever resonerar 

kring sitt sätt att gestalta ett eller flera ord under lektionstid. Efter varje bildlektion gjordes 

intervjuer med eleverna. För att välja elever till intervjun gjordes en lottdragning.  Denna 

lottning gjordes på så sätt att elevernas namn skrevs ner på en papperslapp som sedan veks 

ihop, och lades i en burk. Därefter drogs en lapp och elevens namn ropades upp. Om eleven 

ville vara med på intervjun sa eleven ja, om inte sa denne nej. Lottningen gjordes för att 

slumpmässigt välja elever till intervjun. Max fyra elever från varje grupp fick vara med på 

intervjun. Intervjuerna tog ca 5 – 7 minuter att genomföra. Under intervjun svarade eleverna 

på totalt sex frågor. Eleverna var lyhörda för varandra under intervjun och lät var och en svara 

i tur och ordning. De frågor som ställdes under intervjun: 
1. Vad tyckte du om denna uppgift? 

2. Vilket ord valde du? 

3. Vad valde du att rita? 

4. Hur tänkte du när du målade? 

5. Hur gjorde du när du tecknade din bild?  

6. Är du nöjd med din teckning på en skala 1–5, hur skulle du uppskatta dig själv?  
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4.2 Visuell elicitering 
Som komplement till intervjun kan medtagande av bilder av 

olika slag representera detaljer och fenomen som är ”osynliga” 

för den intervjuade. Detta kallas bildelicitering, det vill säga att 

man vill locka fram berättande med hjälp av bilder. Metoden gör 

att man kan finna oväntade tolkningar och beskrivningar av 

meningsinnehåll som är oförutsägbart. Exempelvis kan ett 

fotografi av en person som åker skidor visa en känsla av frihet 

eller framkalla minen. Man behöver inte använda sig av filmer eller 

fotografier utan det går lika bra att använda sig av konstgjorda 

föremål eller andra typer av bilder (Fors & Bäckström, 2015, s. 121). 

Fors och Bäckström ger ett exempel på Kim Rasmussens (2004) 

studie som visar hur man kan använda sig av bildelicitering 

tillsammans med barn för att få dem att beskriva platser. Metoden 

riktar uppmärksamhet mot hur bilders betydelse kan vara mångtydiga 

och hur konversation om bilder kan förtydliga dess innehåll. En bild 

behöver inte följa en specifik ordning, eftersom de kan grupperas och 

sorteras på olika sätt och ge olika berättelser samt tolkningar 

under exempelvis en gruppintervju. Bildelicitering kan hjälpa 

forskaren genom att det övergripande temat fastställs samtidigt som 

deltagarna ges möjligheten att prioritera och välja ut bilder för att göra 

sina tolkningar. Det kan leda till nya insikter och nya kunskaper hos 

både deltagare och forskare (Fors & Bäckström, 2015, s.124). I den 

här studien har elevernas bilder varit utgångspunkten i samtal och del 

av intervjun. Valet att ta med bilder till intervjun har vägletts av 

bildelicitering som metod.  

 

4.3 Gestaltande arbete – Jättebläckfiskar  
För att få mer förståelse för elevernas gestaltning, deras sätt att 

tänka samt försöka se deras arbetsprocess har fyra av elevernas 

bilder ritas av och förstoras upp på ett större papper. Detta görs för att få en djupare förståelse 

för hur eleverna har gått tillväga för att göra sina gestaltningar. Till detta arbete har ett A4 

förstorats upp sex gånger dess storlek, vilket gav resultatet 126 x 178,2 cm. För att efterlikna 

elevernas arbete måste förstoringen ha samma proportioner som originalet. Annars finns en 

Bild 1, Kopia och rutmönster 

Bild 2, Förstorar upp rutnätet  

Bild 3, Grundskiss klar  
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risk att elevernas bilder får ojämna mått vid förstorningen. 

För att efterlikna elevernas arbete har en kopiering av 

bilden gjorts med hjälp av ett rutnät, där varje ruta är 1x1 

cm. För att förstora upp dessa rutor till förstoringen får man 

ta 1 x 6 = 6 rutor runt om. Detta rutsystem görs för att 

kunna rita av elevernas bilder på ett så likt sätt som möjligt 

när bilden förstoras. På båda rutnäten har bokstäver och 

siffror satts upp, bokstäver från A – U har satts på bredden 

och siffror från 1 – 29 på längden. Detta är gjort för att 

lättare finna en ”startpunkt”, exempelvis om man vill börja 

med att rita av ett huvud, kan man alltså se på bilden att en 

del av huvudet börjar på ruta G:3. Sedan ritar man på det 

förstorade rutnätet i ruta G:3 hur linjerna faller i 

originalteckningar. Det gestaltande arbetet har fått titeln ”En 

armé av jättebläckfiskar”. 

 

4.4 Anteckningar från det gestaltande arbetet  
De fyra bilderna som har valts till detta arbete har valts på så 

sätt att de ska försöka visa så mycket variation som möjligt 

rörande hur eleverna har tolkat uppgiften. En bild är enbart 

skissad, den andra har lite färg, i den tredje är bläckfisken 

helt färglagd och i den fjärde är hela pappret färglagt.  

         Under processen att återskapa elevernas bilder i en 

större skala, var det enklare att se alla detaljer som 

originalbilderna har. Exempelvis i studerandet av elevernas 

arbete kan man se att respektive elev har lagt ner mycket tid och eftertanke i sin bild. Man kan 

se hur eleverna har ritat, suddat, ritat och suddat igen för att få till bilden på rätt sätt. Detta 

syns tydligt på den skissade (se Bild 4) här kan man se hur eleven har arbetat mycket med att 

få till alla armar. Eleven har skissat försiktigt, suddat, fyllt i igen, försökt få alla armar att gå i 

linje med varandra. Detsamma gäller även den vita bläckfisken med orange näbb (se Bild 5). 

Det finns tydliga linjer som visar var eleven har ritat först, med hårda blyertstag och sen 

suddat. Detta visar att det finns en arbetsprocess hos eleverna i deras gestaltande arbete. Ser 

man till den grå bläckfisken (se Bild 6, s.9) har eleven färglagt bilden noggrant, det är enbart 

lite av den gråa färgen som har kommit utanför linjerna. Nedanför ögonen finns det tydliga 

Bild 4, Skissad Jättebläckfisk  

Bild 4, Jättebläckfisk med lite färg 
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streck i form av en triangel, som efterliknar en mun. I 

denna triangel går det lodräta streck ner vilka liknar tänder. 

I den sista bilden som är helt färglagd (se Bild 7, s. 9) kan 

man tydligt se hur eleven har jobbat med färgpennorna 

längs med själva bläckfisken. Exempelvis ser man hur den 

blåa färgen går den längst med huvudformen av bläckfisken 

på så sätt att linjer går i vågrätt och lodräta linjer. 

Detsamma gäller den röda färgen. Här har eleven arbetat 

längs med olika former för att kunna färglägga bläckfisken. 

Detta resulterar i att färgerna inte ligger jämt på 

bläckfisken. Det som är intressant är hur den blå färgen, 

som är under bläckfisken, är ritad. Där finns det ingen form att 

förhålla sig till. Då har eleven dragit färgpennan åt flera 

olika håll för att försöka färglägga den ytan. 

5. Teori  
 
5.1 Sociokulturellt perspektiv  
Roger Säljö (2005) beskriver det sociokulturella 

perspektivet som en teori där man ser till hur kunskap 

förmedlas i samhället. Alltså hur vi använder olika verktyg, 

sociala strukturer och tar till oss kunskap etc. – det vill säga 

hur man använder kunskap på ett visst sätt. Kunskaper och 

färdigheter som utgör sociala erfarenheter kommer inte från 

individen utan de har utvecklats i samhället och 

mellan människor. Därför ser samhällen olika ut i 

olika kulturer. För att individen i samhället ska kunna få ta del av de erfarenheter som 

samhället har utvecklat genom tiden, exempelvis lära sig skriva, rita, räkna, snickra och så 

vidare, måste individen tillgodogöra sig dessa kunskaper genom att utvecklas till att bli en 

kulturvarelse med vissa förmågor (Säljö, 2005, s. 21–22).        

Karin Aronsson (1997) skriver i sin bok Barns världar – barns bilder att barns bildspråk 

utvecklas genom olika ”lärare”. En lärare kan vara en vän, syskon, förälder etc. Det behöver 

alltså inte vara en lärare från en skola som undervisar. Denna form av inlärning sker 

exempelvis i en gruppgemenskap vilket har en stor betydelse. Inlärningen bygger på 

Bild 6, Färglagd Jättebläckfisk   

Bild 7, Täckande färg med Jättebläckfisk 



10 
 

delaktighet och medinflytande, vilket resulterar i att det sociala sammanhanget har en 

påverkan på barns bildskapande. Därför är det viktigt att förstå det centrala medinflytandet 

och den omgivning barnen befinner sig i. Barn har olika verktyg när det kommer till att skapa 

bilder. När man talar med barn om bilder, ser på bilder eller lär ut olika sätt att hantera diverse 

material så ger man ny kunskap till barn att skapa bilder på ett nytt sätt (Aronsson, 1997, s. 

22).  

 

5.2 Fantasi och kreativitet i barndomen  
Inom barnpsykologin och skolan är barns skapande, utveckling och reaktiva arbete av 

betydelse för barns utveckling och mognad. Detta behandlar Vygotskij (1995) i boken Fantasi 

och kreativitet i barndomen.  I tidig ålder kan man se barns kreativa sida när de leker. När ett 

barn leker exempelvis häst eller tjuv visar barnet trovärdig kreativitet. Barn återskapar saker 

som de redan har sett sen tidigare eller härmar vad de har sett vuxna göra. Leken kan ses som 

en bearbetning av dessa upplevelser. Kort kan man säga att fantasi bygger på människors 

tidigare erfarenheter (s. 15–17). Ett barns fantasi är mindre utvecklad i jämförelse med en 

vuxens, eftersom en vuxen person har mera erfarenheter än vad ett barn har. Eftersom vi 

bygger vår fantasi på delar från verkligheten som man sedan sätter ihop med andra färdiga 

fantasibilder, exempelvis att man sätter ihop ett fantasiväsen som håller ett realistiskt föremål 

(Vygotskij, 1995, s. 19). 

         Som pedagog är det viktigt att utvidga barns erfarenheter för att exempelvis se, höra, 

känna etc. då det ökar ett barns erfarenhetsbank vilket i sin tur ökar det kreativa skapandet. 

Exempelvis en eld kan ge intrycket av att den är varm, som kan resultera i att barnen lär sig de 

varma färgerna en eld kan ge (Vygotskij, 1995, s. 20, 24). Man kan säga att det finns två typer 

av fantasi, den inre och den yttre fantasin, även kallad emotionell respektive plastisk. Den inre 

fantasin, det vill säga den emotionella fantasin, bygger på personliga erfarenheter. Den yttre 

fantasin, det vill säga den plastiska bygger på att man lånar den från utifrån, alltså redan 

existerande skapta fantasier (Vygotskij, 1995, s. 44). Analysen av intervjuerna utgår ifrån 

Sociokulturellt perspektiv och Vygotskijs definition av fantasi. 
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6. Tidigare forskning    
I detta stycke presenteras tidigare forskning som berör elevers syn på skapande i bildämnet. 

De artiklar som presenteras är begränsade till svenska skolan och skrivna på svenska. Från 

databasen Diva och Google scholar har följande sökord använts: Bildskapande i skolan, 

bildpedagogik, grundskola. Med dessa sökord gjordes urvalet av artiklar hanterbart.   

 

6.1 Kreativitet och fantasi  
I artikeln Kreativitet och fantasi har Hanna Malmberg och Angelica Nordin varit på två 

förskolor och intervjuat två pedagoger. Studien handlar om hur pedagogerna resonerar om 

bildämnet och varför de anser att detta ämne är viktigt för elever i tidig ålder. 

Frågeställningarna som driver artikeln är: Vilket utrymme ges åt barns bildskapande på 

respektive förskola och hur motiverar man detta? Det andra man frågar är, Vilken betydelse 

har pedagogerna på de olika förskolorna för och i den skapande processen. I studien refererar 

Malmberg och Nordin till ”Barnens målarskola” av Göran Källman (1995). Källman menar 

att barn behöver vänner och vuxna som förebilder i ämnet bild (s. 22). En annan aspekt är att 

bildskapandet kan förstås som något som ger stimulans för barns utveckling motoriskt, 

intellektuellt såväl som socialt och kulturellt. Vidare refererar Malmberg och Nordin till 

Boken om pedagogerna av Lars Svedberg och Monica Zaar (1998) som menar att det är av 

vikt att pedagoger väljer balanserat innehåll till lektioner och att innehållet är utmanande i 

relation till elevernas nivå. Slutsatsen i Malmbergs och Nordins artikel är att det är centralt att 

förskollärare ger stöd och inspiration till eleverna samt att det är viktigt att hjälpa eleverna att 

se materialet och hur det kan användas. Ett annat resultat visar betydelsen av att synliggöra 

hur förskolan skapar förutsättningar för elevers fantasi och kreativitet, exempelvis när 

eleverna arbetar med olika material. 

 

6.2 Elevers uppfattning av sagan 
En annan artikel som varit betydelsefull för studiens arbete är ”Elevers uppfattning av sagan” 

av Karolina Gullberg och Annette Olausson (2009). Artikeln handlar om vilka fördelar det 

finns med att låta elever lyssna på sagor och arbeta med bild. De frågeställningar man ställer 

sig i studien är bland annat Hur uttrycker eleverna att de uppfattar sagan; Vilken betydelse 

kan man se att bildskapandet har för eleverna och Vilka delar av samtalet utvecklar eleverna 

mest? 

         Studien baseras på tidigare forskning om pedagogiska fördelar med att arbeta med 
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litteratur tillsammans med elever ur ett sociokulturellt perspektiv. Gullberg och Olausson 

(2009) menar att högläsning har många positiva fördelar i undervisningen även när det gäller 

hur elever uttrycker sig med bildskapande. Att använda sig av bilder beskrivs i studien som 

något som hjälper pedagoger att se vilka delar från högläsningen som har gett avtryck hos 

eleven (s.12). Resultat från studien visar att med hjälp av sociokulturella teorier är samspel en 

viktig del i utvecklingen eftersom det hjälpte eleverna att förstå sagan lättare. En annan aspekt 

är att elever kan vidga sina vyer om förståelsen av historien genom samspel vilket leder till att 

förstå varandras tänkande. 

  

6.3 Elevers syn på bildskapande  
Artikeln ”Elevers syn på bildskapande” skriven av Hanna Ahrenly (2012) handlar om elevers 

uppfattningar om bildämnet och dess relevans utanför skolan. I den här studien är artikeln 

relevant då den behandlar fotoelicitering som metod. De frågeställningar som man ställer sig i 

studien är: Vad anser eleverna om ämnet bild, hur ser eleverna till den kunskap ämnet lär ut 

och hur kan de använda denna kunskap senare in i livet? Man frågar också Hur förhåller sig 

detta i en diskurs enligt LGR11?    

         Som tidigare forskning nämner Ahrenly bland annat en bildpedagogisk studie av 

dåvarande doktorand Ulla Lind, numera professor i bildpedagogik, och professor Gunnar 

Åsén (2010) som tillsammans har granskat elevbilder visande hur elever ser på skolan. För att 

tolka dessa bilder behövde forskarna se bildens uppbyggnad som text. För att läsa av en bild 

måste man se hur bilden berättas. Först då kan man ”tolka streck, prickar, ytor, linjer” etc. 

Lind och Åsén (2010) menar att användning av elevbilder lyfter fram ett elevperspektiv på 

hur elever ser på skolan på ett annat sätt än vad exempelvis en nationell undersökning om 

bildämnet kan framställa.  

         Studiens resultat visar bland annat att elever såg på bildämnet som ett ämne där man 

lärde sig hantverksmässiga metoder, i den meningen hur man framställer bilder. Det fanns ett 

växande intresse för det digitala hos eleverna, i och med de möjligheter som detta ger. 

Eleverna som intervjuades hade svårt att se relevans med ämnet och den kunskap som ämnet 

lär ut.  

 

6.4 Elevers förklaringar till teckningar  
Ulrika Sjöberg gjorde en undersökning 2010, där hon ville se hur barn ser på datorspel. Hon 

intervjuade 42 barn i åldrarna 8–13 år. Intervjuer ägde rum på en skola. Hon använde sig även 

av visuella metoder för att nå ett resultat. Före intervjuerna fick barnen som uppgift att rita sitt 
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eget datorspel. Därefter intervjuades barnen, där de i intervjuerna fick berätta vad deras 

datorspel handlade om. Genom att använda sig av visuella metoder blev det ett sätt för barnen 

att förklara symboler, figurer och deras betydelser, vilket gav värdefull kunskap om barns 

relationer till dataspel (Sjöberg, 2010, s. 8). Resultatet visar flera olika saker. Bland annat 

menar Sjöberg att det under intervjuerna många gånger var svårt att förstå vad barnen hade att 

säga om sina spel, men för barnen var det en självklarhet vad som hände i bilderna. En annan 

upptäckt var en skillnad mellan pojkar och flickors sätt att gestalta sina spel. Flickorna ritade 

mera fantasispel, medan pojkarna ritade mera realistiska spel. Som exempel hade ett barn ritat 

ett krigsspel, där man som spelare hade som uppgift att fånga falska killar och köpa vapen i en 

butik, och i en annan bild spelar man som en häxa. Båda bilderna har det gemensamt att det 

eleverna tänkte och associerade vid skapandet av bilderna inte framgick, utan detta blev 

tydligt först när eleverna fick berätta om sina teckningar (Sjöberg, 2010, s. 15). 

7. Bearbetning och analys av lektioner och intervjuer 
I det här avsnittet görs en sammanställning av de tre gruppintervjuerna och en analys av dem. 

Sammanställningen är uppdelad efter de frågor som ställdes under intervjuerna, inspirerad av 

tidigare forskning vid liknande tillfällen. När det kommer till att analysera intervjuerna 

används teorierna om sociokulturellt perspektiv, likaså metoden för bildelicitering. Jag 

relaterar även till tidigare forskning i ämnet.   

 

7.1 Sammanställning av bildlektionerna     
 De tio första minuterna av lektionen var genomgång och frågestund. I genomgången 

förklarade jag uppgiften för eleverna, och varför detta arbete genomfördes. Uppgiften bestod 

av att välja ett ord av tio från en lista, därefter ombads de att göra en grundskiss och sedan, 

om de ville, färglägga med färgpennor. Valet av material, det vill säga A4-papper, pennor etc. 

bestämdes efter att diskuterat med fritidslärarna, som till största delen hade haft 

bildlektionerna på skolan, och som menade på att detta är det material som eleverna är mest 

bekväma att arbeta med. Efter genomgången ställde eleverna frågor, exempelvis om man fick 

ta flera ord och sätta ihop till en bild. En fråga som ställdes till eleverna var om någon hade 

läst boken En världsomsegling under havet, vilket ingen elev hade gjort. En elev hade haft en 

bok av Jules Verne som ”sagobok” uppläst av sina föräldrar innan läggdags, men vilken bok 

det var kunde inte eleven komma ihåg.  

         Under de tre lektionerna togs anteckningar av författaren. Från dessa anteckningar kan 

man se liknande mönster från de tre lektionerna. Exempelvis viskade eleverna till varandra 
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om vilket ord de skulle använda, och eleverna frågade hur de skulle rita sitt val av ord. 

Viskandet avtog när väl eleverna kommit igång med uppgiften. Eleverna var fokuserade på 

sina grundskisser. Det som var återkommande vid samtliga lektioner var att eleverna visade 

osäkerhet på flera sätt, vilket visade sig när eleverna frågade varandra om det var ”bra eller 

dåligt” beroende vad man hade ritat. Ofta tittade eleverna på varandras bilder. Flertalet elever 

frågade om man fick använda sig av olika färger, exempelvis guld och silver. Överlag var 

eleverna noggranna med val av färger till sina teckningar. Under alla tre lektionerna frågade 

eleverna om författaren tyckte det de gjorde var rätt eller fel? Detta visade att eleverna sökte 

någon form av vägledning för hur de skulle gestalta. När elever ställde dessa frågor påmindes 

de om att det inte fanns något rätt eller fel beträffande hur de skulle lösa uppgiften. Eleverna 

påmindes även om att det var deras val och de fick göra precis hur de ville eftersom det var 

deras tolkning. Till den första bildlektionen användes ett klassrum, vilket resulterade i att 

eleverna kunde placeras enskilt. Det gjorde att de fokuserade mer på uppgiften.  

 Vid de två andra bildlektionerna användes ett fritidsrum där eleverna blev placerade i 

grupper, omlott två till fyra vid varje bord. Detta resulterade i att man vid flera bord kunde 

höra hur elever gav varandra tips på hur de kunde teckna sin idé. Vid ett bord satt två elever, 

där ena eleven valde ett ord och den andra eleven valde samma ord. Sedan började den första 

eleven att rita, och den andra eleven tittade på vad första eleven ritade och gjorde mer eller 

mindre en direkt kopia av vad den första eleven ritade. Liknande scenario skede vid andra 

bord, på så sätt att eleverna valde de ord som grannen valde att rita, men de kopierade inte 

direkt av grannen. Fram mot slutet av respektive lektion började eleverna återigen att viska till 

varandra, och började gå runt i klassrummet och visade vad de har tecknat. Alla tre lektioner 

avslutades med ett gott humör och mycket skratt från eleverna. 

 

7.2 Sammanställning av intervjuerna  
Vad tyckte du om denna uppgift? 

Eleverna som intervjuades gillade uppgiften. De använde ord som ”rolig” och ”bra” för att 

förklara vad de tyckte om lektionen. Elev Sex berättar att lektionen var rolig eftersom ”det 

fanns en uppgift att lösa, men det fanns inget som var rätt eller fel”. Elev Elva tyckte 

detsamma, och fortsatte att säga att det ”var kul att använda sin fantasi till att lösa uppgiften”.  

 

Vilket ord valde du? 

Av de tolv eleverna valde tre att rita Svampklippor. Tre elever valde att rita Hornfisk. Fem 

elever valde att rita Jättebläckfisk. En elev valde att rita Undervattensskog. Elev Elva hann 
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med att rita totalt tre teckningar under lektionens gång, 

men valde under intervjun att prata om sin teckning av 

en Hornfisk. Utöver denna så ritade Elev Elva ett 

Drakträd och en Stormfågel.  

 

Vad valde du att rita? 

Elevernas sätt att svara på denna fråga var att de gav 

korta svar och tydliga svar. Eleverna gav medvetna svar över vad 

de har gjort. Exempelvis förklarade Elev Två, som 

valde att rita en Hornfisk (se bild 8), sin skapelse på 

följande sätt: ”Jag har ritat en fisk med horn”. Flera av 

de intervjuade gav en liknande förklaring till hur de 

ritade sin teckning. På så sätt att de har tagit respektive 

ord och tolkat det ordagrant när de har ritat, vilket i sin 

tur varför eleverna är så medvetna om vad de har gjort 

när de har löst uppgiften. Några elever förklarade mer hur 

de hade tänkt när de löste uppgiften. Elev Fem valde 

att rita Svampklippor (se bild 9), och berättade om en 

bildlektion där hen fick se en bild med en 

svampplanet som hade klippor med svampar och 

därför vald e eleven att rita Svampklippor. Elev Sex 

valde att rita en Jättebläckfisk, eftersom eleven hade 

hört talas om fantasimonstret Kraken. Eleven valde 

alltså Jättebläckfisk för att försöka rita detta fantasimonster. Elev 

Åtta valde att rita en Hornfisk, eftersom eleven aldrig hade hört 

om detta tidigare, och ansåg att detta skulle bli kul att få rita. Elev Tio berättar under intervjun 

att det först skulle det bli en Hornfisk, men under processen tyckte eleven att det liknade mer 

en Sjöorm vilket det fick bli i slutändan (se bild 10).  

 

Bild 9, Elev Fem: Svampklippor 

Bild 10, Elev Tio: Sjöorm 

Bild 8, Elev Två: Hornfisk  
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Hur tänkte du när du målade? 

Det var inte svårt för eleverna att förklara hur de 

tänkte när de tecknade sina bilder. Exempelvis 

förklarade Elev Fyra, som valde att rita en 

Undervattenskog (se bild 11), sin process med en 

mening, ”Jag tänkte på ett hav och massa träd”. 

Majoriteten av eleverna förklarade på liknande sätt 

hur de ritat sina bilder och det framstår som en självklarhet vad 

de har gjort och hur de har gått tillväga. Denna 

självklarhet kommer sig av att eleverna har tolkat 

orden från listan ordagrant. Det är tre elever som inte 

riktigt kan förklara hur de tänkte när de ritade sina 

bilder. Elev Ett har svårt att sätta ord på hur hen gick 

tillväga, eleven menar på att fantasi är svårt. 

Kontrasten är Elev Elva som berättar del för del hur 

hen gick tillväga för att rita sin Hornfisk (se bild 12). 

Citat från intervjun med Elev Elva: 

”En böjt uppåt sen ritade jag lite… Asså en grop inne 

eftersom jag tänkte att fiskar brukar ju oftast ha mun och 

sen och sen suddade jag bort en liten bit och la till ett 

öga”.  

          Elev Fem ville rita realistiska Svampklippor, vilket 

enligt elevens uppfattning var att få till så många detaljer 

som möjligt. Utöver klippor med svampar har även eleven 

ritat till hav, snäckor, fiskar och man kan se havsytan. Eleven ville alltså få med så många 

detaljer som möjligt i sin bild. Elev Sex berättade att hen ville rita fantasimonstret Kraken, 

denna inspiration kom från hemsidan Youtube. Eleven berättade att det är från Youtube hen 

fått informationen om detta monster, exempelvis att Kraken brukade dra ner båtar som mat (se 

bild 13). Elev Sju berättade att idén till bilden kom från ett spel som heter Sky Wave. Elev 

Åtta berättade att idén till hens teckning kom från en film som handlar om en bläckfisk. 

Därför valde Elev Åtta att rita en Jättebläckfisk.  

 

Hur gjorde du när du tecknade din bild?  

Bild 11, Elev Fyra: Undervattenskog 

Bild 13, Elev Sex: Jättebläckfisk 

Bild 12, Elev Elva: Hornfisk 
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Det visade sig att majoriteten av eleverna hade svårt 

att svara på denna fråga. Det svar som de flesta gav är 

att de har följt instruktionerna för uppgiften. 

Exempelvis berättade Elev Ett ”Skissade först, fyllde i 

och färglade”. Ett annat exempel är hur Elev Elva 

hade svårt att förklara hur hen gått tillväga för att lösa 

uppgiften när det gäller att färglägga bilden, varvid 

Elev Tolv försöker hjälpa till genom att sätta ord på vad Elev 

Elva har ritat. Elev Fem berättade att hen ville få bilden så 

realistisk som möjligt och att den skulle bli fin. Elev Sex 

berättade att hen inte ville skapa något som var för dåligt, och 

ville därför pressa sina kunskaper till att skapa en bild som hen 

aldrig hade gjort tidigare på ett så bra sätt som möjligt. Elev 

Sju fortsatte att förklara att idén till Hornfisken var den enda 

idén som hen fick och det var därför hen valde att rita en 

Hornfisk (se bild 14). Elev Åtta berättade att hens försökte 

få sin bild så fin som möjligt men samtidigt försökte få bilden att bli lite konstig (se bild 15).  

 

Är du nöjd med din teckning och på en skala 1-5, hur skulle du uppskatta dig själv?  

Det var fyra elever som gav sig betyg mellan 2-3. De gav sig dessa betyg med anledning av 

att de ansåg att de kan rita bättre och att de inte var riktigt nöjda med vad de hade skapat. Sju 

elever är nöjda med sina teckningar och la sig mellan 4–5. Många tyckte att det var en kul 

uppgift, men de elever som gav sig själva att högt betyg beskriver inte varför. Elev Sex har 

svårt att sätta betyg på sig själv, eleven ville ge sig själv 3–4 men är samtidigt inte nöjd med 

sin bild. Men samtidigt var eleven nöjd med sig själv för att hen klarat av att slutföra 

uppgiften.  

 

Bild 14, Elev Sju: Hornfisk  

Bild 15, Elev Åtta: Jättebläckfisk 
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7.3 Analys av intervjuerna 
Analys av första frågan 

Ser man till första frågan som handlar om vad eleverna tyckte om uppgiften, så ansåg 

samtliga att det var en kul uppgift. Två elever förklarade att uppgiften var rolig eftersom det 

fanns en uppgift att lösa. En elev säger att uppgiften var rolig att lösa eftersom det inte fanns 

något som var rätt eller fel. Karin Aronsson (1997) skriver att när det kommer till att skapa 

bilder måste man ge nya verktyg så att man kommer ifrån gamla mönster (s. 22). Till denna 

uppgift var eleverna bekanta med materialet och det ”nya” verktyget var att eleverna fick 

chansen att göra något eget utan att behöva följa några riktlinjer till vad som skulle gestaltas. 

Genom att eleven fick göra egna tolkningar behövde de inte känna någon press att det ska 

behöva bli ett ”bra” resultat. Detta relaterar till Malmberg och Nordins (2005) studie som 

visar pedagogers syn på bildämnet som något som ger en positiv känsla till eleven (s. 20) och 

möjligheterna som ämnet innefattas av.     

Hur eleverna har löst uppgiften 

När det gäller hur eleverna har gått tillväga för att lösa uppgiften, alltså hur de har valt att rita 

sin teckning, så har samtliga elever tolkat respektive ord ordagrant. Exempelvis så berättar en 

elev, som valde att rita en Hornfisk, att hen ritade en fisk med ett horn (se bild 8 s.16). Säljö 

(2005) skriver i sina teorier om sociokulturella perspektiv att vi i samhället lär oss att använda 

kunskaper på olika sätt (s. 21) och att kunskap är något man lär sig av samhället. Ser man till 

eleven och de två andra Hornfiskarna så har dessa tre elever valt att placera hornen vid 

huvudet på fisken. Kanske är det så att eleverna har lärt sig exempelvis från skolan att en tjur 

har hornen vid huvudet och därför har kanske dessa tre elever valt att placera horn vid 

huvudet. På så sätt kan man tolka varför placeringen av hornen på fiskarna är satta vid 

huvudet och att placering av horn kan förstås som socialt konstruerat. En elev berättar om att 

inspirationen till att rita sina Svampklippor (se bild 9 s.16) kom från en tidigare bildlektion 

där en annan form av svampklippor hade visats. Därför eftersträvade eleven att skapa 

realistiska klippor. Karin Aronsson (1997) skriver att den sociala gemenskapen har en stor 

betydelse och att barns bildspråk utvecklas genom olika ”lärare”, vilket innebär en form av 

delaktighet, som har en stor betydelse för barn. Det är alltså denna sociala gemenskap från 

skolan och tidigare bildlektion som påverkat eleven till hur gestaltningen illustrerades. 

Aronsson (1997) beskriver att det är viktigt att förstå det centrala medinflytande som barn 

befinner sig inom (s.22). Det var flera elever som blivit inspirerade av någonting och som de 

visar tecken på i bilderna. En elev hade sen tidigare hört om monstret Kraken (se bild 13 s.17) 

och ville försöka att rita detta havsmonster. Dock är detta inte något som man kan se i 
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bilderna utan det klargjordes under intervjun när eleven berättade var hen funnit inspiration 

till sin teckning. I detta sammanhang kan man se hur elicitering är en givande metod för att 

finna mer information i bilder. Det visar hur viktigt det är att låta eleverna få tala om sina 

bilder (Fors & Bäckström 2015, s. 19) vilket får stöd också i Malmberg och Nordins (2005) 

studie. Ett annat exempel på att elicitering (Fors & Bäckström, 2015, s. 120) är en tacksam 

metod för att finna ytterligare information i en bild, är exempelvis att en elev under 

intervjuerna berättade att hen valde att börja rita en Hornfisk men ansåg att bilden liknade en 

Sjöorm. Det resulterade i att det fick bli en sjöorm, istället för en hornfisk (se bild 10 s.16). 

Det enda i teckningen som skulle kunna antyda att eleven började med att rita en Hornfisk är 

att eleven har placerat två horn på sin Sjöorm. Det går dock inte att se att eleven började med 

en Hornfisk utan man kan lika väl anta att eleven vill förstärka sin Sjöorms utseende med 

horn.  

 

Elevernas tankegång 

Att be eleverna beskriva hur de löste uppgiften var en givande fråga, eftersom den för fram 

elevernas tal om bilderna. Eleverna hade svårt att ge detaljerade handfasta beskrivningar av 

arbetsprocessen vilket illustreras med elevcitatet ”Sen suddade jag bort en liten bit och la till 

ett öga” (se bild 12 s.17). En annan elev beskriver att fantasi var lösningen på uppgiften, 

vilket relaterar till Vygotskijs (1995) beskrivning att fantasi bygger på tidigare erfarenheter. 

Man tar något från verkligheten och sätter ihop med något annat för att skapa en fantasi 

(Vygotskij, 1995). När några elever svarade att de hade använt sig av fantasi kan det helt 

enkelt betyda att de använt sig av sina tidigare erfarenheter och satt ihop en bild, men kanske 

att de då hade svårt att komma ihåg var de hade upplevt just den erfarenheten. För andra 

elever var det inga konstigheter att kunna förklara hur de hade löst uppgiften De visste precis 

vad de hade gjort och gav en tydlig förklaring till hur de hade gått till väga. Exempelvis 

försökte en elev rita en så realistisk bild som möjligt, och med detta menade hen att hen ville 

få med så många detaljer som möjligt (se bild 9 s 16). Som tidigare nämnts fann den här 

eleven sin inspiration från en tidigare bildlektion. Vygotskij (1995) skriver att det finns två 

typer av fantasi, inre och yttre fantasi. Den inre fantasin bygger på personliga erfarenheter och 

den yttre bygger på iakttagelser från omvärlden som man använder för sitt skapande. Den 

”inre fantasin “exemplifieras i bilden av havsmonstret Kraken (se bild 13 s. 17), där 

inspirationen kommer från hemsidan Youtube och en annan elev fann sin inspiration från en 

film. Detta relaterar till Ahrenlys (2012) studie, med referens till Mirzoeff (2009) 

undersökning, där internet beskrivs som är samhällets globala medium där bilder och filmer 
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har fått mera utrymme. Detta är värt att poängtera eftersom en av elevernas inspiration 

kommer från andra platser än ”fantasin” eller klassrummet. Här är det centralt att påpeka att 

Youtube, film och internet är källor till elevernas bildskapande. Säljö (2005) skriver att 

sociokulturella teorier bygger på hur kunskap förmedlas i samhället. Med detta menar Säljö 

att kunskapen i samhället inte kommer från individen utan från samspelet människor emellan 

(s. 21). I detta sammanhang kan man kalla internet för en form att ett samhälle, där eleverna 

har fått ta del av den kunskap som de använder i sitt gestaltande för att lösa uppgiften de 

tilldelats att lösa.   

 

Förklaring till bilderna  

Hur eleverna har gått tillväga för att rita sina bilder visar sig vara en svår fråga för eleverna att 

besvara. Exempelvis upprepar flera elever instruktionen till att lösa uppgiften snarare än att 

förklara bilderna. Karin Aronsson (1997) skriver att inom de sociokulturella teorierna när det 

kommer till bildskapande handlar det om att ge nya verktyg till barn så att de kan komma 

ifrån gamla mönster och skapa nya bilder (s. 22). Det kan vara så att de elever som har svårt 

under intervjun att förklara hur de har färglagt sina bilder, kanske tycker det är svårt att 

förklara hur de ritar. Ett exempel på detta är när en elev som inte hade svårt att förklara hur 

hen hade gjort sin bild, hade svårigheter att sätta ord på hur hen färgade sin bild (se bild 12 

s.17). En annan elev försöker då hjälpa hen att finna ord för att kunna beskriva sin ritande 

process. Möjligen hade eleverna svårt att förstå denna fråga. Tre elever sticker ut under 

intervjuerna. En elev berättade att hen ville skapa något som inte är för dåligt och därför vill 

pressa sina kunskaper till att ”skapa en bra bild” (se bild 13 s.17). Nästa elev gav ett liknande 

svar, som bygger på att ”rita en fin bild men ändå ser lite konstig ut” (se bild 14 s.18). Den 

sista eleven valde att rita en Hornfisk eftersom det var det enda hen kunde komma på att rita. 

Gullberg och Olausson (2009) skriver i sin studie om Dalhberg och Åséns studie (2005) som 

menar att bildspråket är en viktig del att se över, eftersom detta visar hur elever tar till sig 

olika information från bilder i diverse medier (s. 13). Exempelvis har dessa tre elever funnit 

inspiration från andra medier såsom Youtube, film och spel för att gestalta sina bilder. Detta 

är något som inte går att ”se” i bilderna utan något som framkom under intervjuerna. Detta 

utgör ytterligare ett argument till varför det är viktigt att låta elever få tala om sina bilder. Det 

är det bästa sättet eftersom informationen då kommer från eleven själv. Malmberg och Nordin 

(2005) skriver i sin studie, med referens till Källman (1995), som menar på att bildskapandet 

är en stimulans för barns utveckling (s.24). Elevernas resonemang om att de ”vill pressa sig” 

till att kunna skapa finare bilder förstås som uttryck för att eleverna funnit stimulans i 
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uppgiften. Här är det möjligt att tänka sig att metoden att låta elever göra bilder med stöd av 

ord kan vara stimulerande för barns utveckling. 

 

Självuppskattning  

I den sista intervjufrågan skulle eleverna göra en självuppskattning från ett till fem hur de 

tyckte om sina bilder. Ett var det lägsta betyget och fem var det högsta. Fyra elever gav sina 

bilder ett ”lågt” betyg, på skalan två till tre. Anledningen de uppgav var att de inte var nöjda 

med sina bilder, och att de ansåg att de hade kunnat göra bättre. Ser man detta ur ett 

sociokulturellt perspektiv, menar Säljö (2005) att individer tar till sig kunskap som samhället 

lär ut (s. 21).  I det här fallet kan det vara så att eleverna hade mer kunskap om att göra bilder 

än de faktiskt utnyttjade. Därför ett lägre betyg.  

         Sju elever gav sig själva ett högt betyg mellan fyra och fem. Dessa elever ansåg att 

lektionen var rolig och att de var nöjda med sina bilder. Till skillnad från de elever som satte 

låga betyg på sina bilder kan eleverna som gav sig själva ett högt betyg beskriva varför. Ser 

man igen till vad Säljö (2005) skriver om att ta till sig kunskap kan det vara så att de elever 

som gav sig själva ett högt betyg ansåg att de utnyttjat den kunskap de hade om bildskapande 

och därför ”förtjänade” ett högre betyg.  

         En elev skiljde sig från de andra genom att hen hade svårt att sätta ett betyg på sig själv. 

Eleven var inte nöjd med sin teckning men ansåg att hen förtjänade att lägga sig mellan 3-4 

eftersom hen klaratav uppgiften (se bild 13 s.17). Pedagogerna i Malmberg och Nordins 

(2005) studie påpekar att det är viktigt att låta elever få säga sin åsikt. Här har eleven en klar 

tankegång om sitt skapande. Ser man även till vad eleven sa under intervjun, har eleven haft 

en uppfattning om vad hen ville rita och var medveten om var informationen kom ifrån – det 

vill säga Youtube. Eleven berättade om sin process och kunde sätta ord på sin tankekedja. 

Eleven hade använt sig av en yttre fantasi, som bygger på att man lånar från redan existerande 

skapta fantasier (Vygotskij 1995). Eleven ritade havsmonstret Kraken och eleven hade 

information om att detta monster är en form av en stor bläckfisk som drog ner båtar för att äta. 

Detta är något man kan se i elevens bild. Kraken dra ner båtar under vattnet (Se bild 10, s. 

16). Att eleven la sig mellan 3–4 visar att eleven är medveten om sitt skapande och sin insats.  

Dock svarar inte eleven på varför hen sätter ett lägre betyg, det vill säga en trea. En möjlig 

tanke kan vara att eleven anser att hen inte har använt sig av de kunskaper som bildämnet 

tillhandahållit, vilket i sin tur relaterar till Säljös (2005) resonemang om att ta till sig kunskap. 
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8. Slutdiskussion  
 
8.1 Sammanfattning av uppsatsen  
Den här studiens syfte är att synliggöra hur elever tolkar och gestaltar bilder utifrån ord valda 

från Jules Vernes bok ”En världsomsegling under havet”. Detta görs för att få en djupare 

förståelse för hur elever arbetar med bild efter given tematik. Tre bildlektioner genomfördes 

på en grundskola i Uppsala kommun, där 35 9-åriga elever deltog. Under dessa bildlektioner 

har eleverna fått en lista på tio ord från boken En världsomsegling under havet skriven av 

Jules Verne. Denna bok har varit uppsatsens material. För att nå ett resultat har metoderna 

bildelicitering och intervju använts. För att analysera intervjuerna har sociokulturella teorier 

använts. Som tidigare forskning har bland annat en liknande studie nämnts, där man har läst 

boken Lilla Asmodeus för en klass utan att visa bilder och eleverna har fått rita det de hörde 

och sedan blivit intervjuade (Gullberg Olausson, 2009). För föreliggande uppsats intervjuades 

tolv elever i tre grupper om fyra, där de ombads att ge sina synpunkter om vad de tyckte om 

sitt gestaltande. Respektive intervju tog ca 5–7 minuter. Fyra bilder har valts ut att studeras 

speciellt för den gestaltande delen av denna uppsats. Detta gjordes för att få en djupare 

förståelse för hur eleverna gjort sina teckningar och deras tankar om själva gestaltningen. 

Efter intervjuerna sammanställdes, transkriberades, vad eleverna hade sagt ord för ors och 

analyserades utifrån tidigare forskning och sociokulturellt perspektiv. 

 

8.2 Vikten att få prata om sitt gestaltande arbete  
En av delarna som framkom i intervjuerna är hur eleverna, i den här studien, har en klar idé 

om vad de vill gestalta utifrån deras eget val av ord att gestalta. Skillnaden som framkom var 

att somliga elever hade svårt att förklara varför de ritade som de ritade, medan andra kunde ge 

en mera utvecklad förklaring. En elev använder sig av ordet fantasi för att förklara sin 

teckning medan en annan elev berättar att Youtube var inspirationskälla till sin teckning. Båda 

elevernas förklaringar till sina gestaltningar var lika viktiga att lyssna till som lärare. 

 I syftet för bildämnet framkommer det att man ska diskutera hur bilder gestaltas och kan 

tolkas. Studien visar att kombinationen att göra bilder och låta elever säga sin åsikt om sitt 

gestaltande ger en fördjupad förståelse för elevernas tankar om bilderna. En tänkbar 

utveckling av studien skulle kunna vara att tillhandahålla eleverna andra verktyg för att 

tydligare kunna förklara hur man har tänkt i sitt gestaltande. Som lärare måste man arbeta 

med att hjälpa eleverna komma ifrån dåliga vanor och mönster (Aronsson, 1997, s. 22), i detta 

fall arbeta mer med att träna på att låta eleverna kunna uttrycka sig verbalt om sina bilder men 
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även att fokusera på bilderna i sig. En annan viktig anledning att låta elever få tala om sina 

bilder är att i somliga fall kan man som utanförstående inte ”se” var deras inspiration kommer 

ifrån. Inspirationen i ett fall kom från ett spel (se bild 15 s.18), en annan nämner film (se bild 

14 s.18), en tredje elev valde ett ord att gestalta men valde under processen att skapa ett annat 

ord för att lösa uppgiften (se bild 10 s.16). Gullberg och Olausson (2009) skriver i sin studie 

att populärkulturen kan ha en stor påverkan på elevers arbeten (s. 32). Detta går inte att se i 

bilderna, varför det är nödvändigt att ta tid under bildlektionerna för att låta eleverna få tala 

om sina gestaltningar. Först då kan man se, eller i alla fall ana, var inspirationen kommer 

ifrån. Detta kan hjälpa läraren att se den tankegång hos eleven som eleven kanske själv har 

svårt att sätta ord på. Det kan vara ett sätt att få eleven att förstå och kanske också utveckla sin 

egen gestaltning. Därför är det tacksamt om lärare arbetar med elicitering i undervisningen för 

att lättare kunna förstå och se elevens process (Fors & Bäckström, 2015, s. 120). Även ur ett 

sociokulturellt perspektiv kan det hjälpa att låta elever tala om sina bilder då det visar vilken 

vidd en elev kan ha i sin repertoar i sitt sätt att tolka och genomföra uppgifter (Säljö, 2005, s. 

21). Åtta elever kunde förklara hur de tänkt när de har gjort respektive gestaltning. 

          Några elever hade svårt att förklara hur de hade tänkt när det kom till frågan om varför 

de gjort som de gjort. Vygotskij (1995) skriver att barns fantasi utvecklas när de exempelvis 

leker. I leken bearbetar barn sina upplevelser och på så sätt kan upplevelser och erfarenheter 

bli till fantasi. När barn använder sin fantasi fungerar det som en tankekedja på så sätt att de 

bearbetar vad de har upplevt. Detta är något som blir tydligt när eleverna berättar om bilderna. 

För denna studie har exempelvis en elev har ritat en Hornfisk, och under intervjun berättade 

eleven att inspirationen kom från ett spel (se bild 15 s.18). Detta visar att eleven har funnit 

inspiration och använt detta för att lösa uppgiften. Det framgår inte av bilden var inspirationen 

kom ifrån men blir tydligt när eleven ges möjlighet att prata om sin gestaltning. 

 

8.3 Det gestaltande arbetets noteringar  
Ser man till den gestaltande delen för detta arbete, så kunde man tydligt se hur eleverna hade 

arbetat med tillgängligt material på olika sätt. Bildernas detaljer blev tydliga efter att jag 

förstorade upp bilderna. Exempelvis kunde man se i den skissade bilden (se bild 4, s.9) hur 

eleven hade arbetat mycket med att få alla armar att ligga i linje med varandra. Detta syns 

extra tydligt i förstoringar av bilden. Då framgår att linjerna inte alltid vid första försöket har 

fallit på plats. Linjer har dragits på nytt och suddats ut. På samma sätt kan man iaktta i den 

andra teckningen, med en bläckfisk som har en näbb (se bild 5, s.9), hur eleven har dragit 

hårda streck för att sedan sudda för att därefter börja om igen. Ser man detta ur ett 
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sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2005) så visar dessa två elevexempel att eleverna har lärt sig 

att bläckfiskar har åtta armar. En annan aspekt som framträder är hur eleverna har skissat, 

suddat och skissat igen i arbetet med bilden. Ahrenly (2012) berättar i sin studie om Åséns 

(2005) undersökning som bygger på att låta eleven berätta vad som händer i bilden, eftersom 

elevens tolkning kan ge en annan förklaring till hur eleven uppfattar världen (s.20). I detta fall 

har tre bilder illustrerats med bläckfiskar med åtta armar, vilket visar att de har kunskap om 

djuret. Det som är mer intressant med den gråa bläckfisken (se bild 6 s.10) som är färglagd 

med färgpennor längs bläckfiskens former vilket resulterar i att färgen lägger sig ojämnt på 

sina platser. En annan aspekt är att det finns en ”osynlig” mun i bilden som är färglagd i den 

gråa färgen. Detta noterades först i processen att förstora bilden. Malmberg och Nordin (2005) 

beskriver i sin studie hur eleverna behövde hjälp att hantera de material som fanns att tillgå (s. 

15). Ser man till den gråa bläckfisken så framgår det att där det inte finns några direkta linjer 

att förhålla sig till har eleven dragit färgpennan åt olika håll. Detta kan man exempelvis se vid 

ögonen då det framkommer en form av ett kryss mellan ögonen. Ovanför armarna ser man att 

färgpennan har dragits i lodräta linjer som korsas med vågräta linjer som återfinns på sidan av 

bläckfiskens sida. Färgen faller sedan i oregelbundna rörelser längs med munnen. Samma typ 

av färgläggningsteknik kan man se på den röda bläckfisken. Man kan se hur eleven har arbetat 

med den blå färgen på teckningen, som troligen ska symbolisera vatten. Den blå färgen går 

längst med bläckfiskens huvud. Tittar man på den röda färgen på bläckfisken går den längs 

med exempelvis det stora ögat och längs med armarna (se bild 7 s. 10). Ser man nedanför 

bläckfiskens armar, så har eleven en stor yta och inga linjer att följa. Här ser man, som i fallet 

med den gråa bläckfisken, att det blir oregelbundna rörelser i täckningen av den ytan. Detta 

visar att eleverna saknar de kunskaper som behövs för att täcka stora ytor så att färgen lägger 

sig jämt. 

         Karin Aronsson (1997) skriver att barn har olika verktyg när det kommer till att skapa 

bilder, och olika sätt att hantera diverse material. Vidare berättar hon att när det kommer till 

att skapa bilder handlar det om att ge nya verktyg som gör det möjligt att komma ifrån gamla 

mönster för hur man skapar bilder. Eleverna visar att de kan hantera det material de arbetar 

med, vad eleverna behöver är nya verktyg för att förstå hur man täcker större ytor. Allt detta 

blir tydligt i processen att förstora bilderna. Vygotskij (1995) skriver att som pedagog är det 

viktigt att utvidga barns erfarenheter för att exempelvis se, höra, känna etc. (s. 24). Detta kan 

man koppla samman med vad resultatet från intervjuerna säger på så sätt att de elever som 

intervjuades hade en tydlig tanke kring vad de ville rita, och när eleverna fick säga sitt om 

bilden kom det fram information om bilderna som inte gick att se.  
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9.Avslutande ord 
Resultatet av detta arbete visar på vikten av att låta eleverna få prata om sitt gestaltande 

arbete, för att förstå elevens tankekedja, var kommer inspirationen ifrån, hur eleven tänkt, och 

varför har eleven gjort som den gjort för att lösa uppgiften? För att kunna lösa uppgiften 

måste eleven få de verktyg som behövs för att klara av den. Exempelvis undervisa i hur man 

täcker stora ytor. Det man kan se som ett resultat av den här studien är elevers förklaring till 

hur de har tänkt med sin gestaltning. Detta är samma resultat som den tidigare forskningen 

visat. Som lärare borde man försöka planera in tid till att låta eleverna få tala om sina bilder. 

Det kan hjälpa läraren att se och få en större förståelse för vad elever har gjort och även ge 

elevens gestaltning en större betydelse. Denna studie har arbetat med elever från lågstadiet, 

men att låta elever få tala om sina gestaltningar i högre åldrar kan kanske hjälpa läraren att 

sätta ett mera rättvist betyg på en uppgift. Som avslutande mening till denna uppsats är det 

viktigt att låta elever, oavsett vilken ålder eleven har, få diskutera sina bilder och att man som 

lärare lägger in en diskussionsdel i bildundervisningen. Den här studien och tidigare forskning 

visar hur viktigt det är att låta elever få tala om sin gestaltning för att man som lärare ska 

förstå vilken process eleven har haft, var kommer inspirationen ifrån, kanske en bearbetning 

av en händelse mm. Därför blir det viktigt att låta elever få tala om sina gestaltningar. 

Samtalet kan fungera som en port till att få uttrycka sig och lära känna sig själv på ett nytt 

sätt. Konst inte bygger inte bara på att rita och måla fint. Man kan göra något enklare som 

visar att det finns en tankegång, en process, kunskap, inspirationskällor mm. Det är tillåtet och 

accepterat att uttrycka sig på ett annat sätt än normen lär. 
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